
 

(as of 05th August 2020) 

(1) Tourist visa (Type T), Exemption visa, e-Visa (online visa), and On 

arrival visa, are Temporary Suspension and shall continue to apply until the 

situation of Covid-19 is relieved based on a joint assessment between the 

Ministry of Health and the World Health Organization (WHO). 

(2) Business or Ordinary visa : E type, Khmer 

Special visa : K type, Courtesy visa : C type, Diplomatic visa : A type, 

Official visa : B type are eligible to entry to Cambodia. 

**Requirements BEFORE entry to Cambodia: 

1-Medical certificate indicating a Covid-19 negative status, issued by 

competent health authorities of their residing country no more than 72 

(seventy-two) hours prior to the date of travel to Cambodia. 

2-Proof of their insurance policy with a minimum medical coverage of not 

less than USD 50,000 during their intended duration of stay in Cambodia not 

less than 20 days with registered Insurance Company in Cambodia. 

**Remark: 

>> Requirement 1 and 2 are required for visa type E & C. 

>> Only requirement 1 are required for visa type A & B & K (E & C who has 

SPONSOR, see detail at section 3, **Remark, below.) 

(3) >> Upon ARRIVAL in the Kingdom of Cambodia, all travelers, both 

Cambodian and foreign nationals, will be accompanied to a reception center for 

Covid-19 testing and be asked to stay there while waiting for laboratory results. 

1-In the event that one or more travelers is tested positive with the 

Covid-19, other accompanying passengers will be subjected to a 14-day 

quarantine at a location designated by the Inter-Ministerial Committee to 

Combat Covid-19. 

2-In the event that all travelers are tested negative with the Covid-19, 

they will be allowed to a 14-day self-isolation at their respective home 

under supervision of the local authorities and health officials. Moreover, they are 

required to take a Covid-19 test on the 13th day of the self-isolation. 

**Remark: 

>> All foreign nationals who  

--> has SPONSOR [Sponsorship Mechanism] (Registered Company, 

Embassy, Ministry, or Government Institute in Cambodia). 

*The SPONSOR shall register through link before departure to Cambodia: 

                                         https://vapg.registrationservices.gov.kh 

*The SPONSOR shall respond for all expense during 14-day quarantine and 

medical treatment (travelers tested positive with Covid-19) of travelers. 

--> has NO SPONSOR must make deposit, by cash or credit card, of 2,000 

USD with the designated commercial banks present at the point of entry 

except who holder of visa of type K, A, and B. This deposit will be deducted 

for payments on service during the implementation of health measures. 

 

(1) วีซ่านักท่องเทีย่ว (ประเภท T), วีซ่ายกเว้น, e-Visa (วีซ่าออนไลน์) และวี

ซ่าขาเข้า จะถูกระงับชั่วคราวและจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานะของ COVID-

19 จะได้รับการบรรเทาตามการประเมนิร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ

องค์การอนามัยโลก (WHO) 

(2) วีซ่าประเภทอื่น ๆ (วีซ่าธุรกิจหรอืวีซ่าสามัญ: ประเภท E, วีซ่าพเิศษ

สำหรับมสัีญชาติเดมิกัมพูชา: ประเภท K, วีซ่าอัธยาศัย: ประเภท C, วีซ่าการ

ทูต: ประเภท A, วีซ่าทางการ: ประเภท B) มสิีทธิ์เขา้ประเทศกัมพูชาได้ 

**ข้อกำหนดก่อนเข้าประเทศกัมพูชา 

1-ใบรับรองแพทย์ระบุสถานะติดลบของ Covid-19 ที่ออกโดยหน่วยงาน

สาธารณสุขที่มอีำนาจของประเทศที่พำนักอยู่ ไม่เกนิ 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมง

ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไปกัมพูชา 

2-หลักฐานประกันที่มคีวามคุ้มครองทางการแพทย์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 

USD ในช่วงระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศกัมพูชา ไม่ต่ำกว่า 20 วัน กับบรษัิท

ประกันที่จดทะเบียนถูกต้องในประเทศกัมพูชา 

**หมายเหตุ: 

>> ขอ้กำหนด 1 และ 2 จำเป็นสำหรับวีซ่าประเภท E & C 

>> ขอ้กำหนดเฉพาะ 1 เท่าน้ันทีจ่ำเป็นสำหรับวีซ่าประเภท A & B & K & (E & C 

ที่ม ีSPONSOR ดูรายละเอยีนในขอ้ 3 ตรง **หมายเหตุ ด้านล่าง) 

(3) เมื่อเดนิทางมาถงึราชอาณาจักรกัมพูชา ผูโ้ดยสารทัง้ชาวกัมพูชาและ

ชาวต่างชาติจะเขา้สู่ศูนย์ต้อนรับสำหรับการทดสอบเชื้อ Covid-19 และจะถูกขอให้

อยู่ที่น่ันขณะรอผลการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ 

1 – ในกรณีที่มีคนใดคนหน่ึงหรอืมากกว่าน้ัน ถูกทดสอบเชื้อ Covid-19 แล้วว่า

เป็นบวก ผูโ้ดยสารอื่น ๆ ทุกคน จะถูกกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ

ระหว่างรัฐมนตรกีำหนดเพื่อต่อสู้กับ Covid-19 

2 – ในกรณีที่นักเดินทางทุกคนได้รับการทดสอบในเชงิลบด้วย Covid-19 พวก

เขาจะได้รับอนุญาตใหกั้กตัวตัวเองเป็นเวลา 14 วันที่บ้านของตนภายใต้การ

กำกับดูแลของเจา้หน้าที่ทอ้งถิ่นและเจา้หน้าที่สาธารณสุข นอกจากน้ีพวกเขา

จะต้องทำการทดสอบเชื้อ Covid-19 อี่กที่ ในวันที่ 13 ของการกันตัวเองด้วย 

**หมายเหตุ: 

>> ชาวต่างชาติทุกคนที่ 

-> ม ีSPONSOR [Sponsorship Mechanism] (บรษิัทที่จดทะเบยีนสถานทูต 

กระทรวง หรอืสถาบันรัฐบาล ในกัมพูชา) 

*SPONSOR จะต้องลงทะเบยีนก่อนเดินทางออกไปประเทศกัมพูชาผ่านลิงค์:       

                                                     https://vapg.registrationservices.gov.kh 

*SPONSOR จะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทกุอย่างใน 14-day quarantine และ

รักษาพยาบาลของผูเ้ดินทาง (กรณีติดเชื้อ Covid-19) 

-> ไม่มี SPONSOR จะต้องทำการฝากเงินด้วยเงินสดหรอืบัตรเครดิต 2,000 USD 

กับธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดไว้ ณ จุดเขา้พัก ยกเว้นผู้ที่ถอืวีซ่าประเภท K, A 

และ B เงินฝากน้ีจะถูกหักสำหรับ การชำระค่าบรกิารระหว่างการดำเนินการตาม

มาตรการด้านสุขภาพ 

https://vapg.registrationservices.gov.kh/
https://vapg.registrationservices.gov.kh/

