Tájékoztató a Thaiföldre utazók részére
Thaiföld kormányának bejelentése alapján magyar állampolgárok részére is
engedélyezett a turista célú beutazás az ország egyes tartományaiba, az alábbi
feltételek szerint. Az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak.
2022. május 1.-től két módon van lehetőség a thaiföldi belépésre:
A teljes oltottsággal rendelkező utasok fenti dátumtól a következő feltételekkel
utazhatnak be az országba:
- "Thailand Pass" regisztráció és belépési engedély kérelem legalább 1 héttel az
indulás előtt a következő linken: https://tp.consular.go.th/ ,
- legalább 10.000 USD fedezetű BBP (angol nyelvű kötvénnyel, vagy igazolással),
- angol nyelvű oltási igazolás (EU Covid Pass, QR kóddal).
A Thailand Pass regisztráció során a személyes és utazási adatokon kívül a fentieket
kell majd feltölteni, és a QR kóddal ellátott belépési engedély néhány napon belül
megérkezik a regisztrált e-mail címre, melyet az utasoknak kinyomtatva magukkal kell
vinniük. A belépést követően nincs kötelező teszt, az utasok szabadon mozoghatnak
Thaiföld teljes területén. Az új "Thailand Pass" regisztrációs felület előre láthatóan
április 29.-től lesz elérhető. Összességében ez azt jelenti, hogy a teljes oltottsággal
rendelkező utasok szabadon beutazhatnak Thaiföldre.
Oltatlan utasok továbbra is karantén kötelezettség mellett utazhatnak Thaiföldre. Ők
"karantén szálloda" foglalására kötelezettek, melynek előzetes foglalását és
visszaigazolását vélhetően fel kell tölteniük a "Thailand Pass" regisztráció során. A
karantén ideje a tervek szerint 5 napra csökken és a negyedik napon elvégzett, negatív
teszteredmény birtokában utazhatnak szabadon Thaiföld területén. A pontos karantén
szabályokat a Thai kormány néhány napon belül véglegesíti.
2022. május 1. után várhatóan megszűnik a Test&Go és a Sandbox program.

Speciális szabályok a thaiföldi tartózkodás alatt:
Jelenleg minden zárt és fedett helyen kötelező a maszkviselés. Emellett lázmérés és
távolságtartás csökkentett létszám előírt a vendéglátóegységekbe, üzletekbe stb.
történő belépéskor. A minimum 2 méteres fizikai távolságtartás betartása és a kéz
rendszeres fertőtlenítése kötelező.
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:

•

Egyes légitársaságok feltételekhez, például sebészeti vagy FFP2-es maszk
viseléséhez köthetik az utazást.

•

Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak.

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak és
légitársaságonként jelentősen eltérhetnek! Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel
a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve munkatársunkkal!

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020 Korm.rendelettel 2020. szeptember 1-től Thaiföld az I. biztonsági besorolási
kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listáján szerepel. A beutazásról,
a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális intézkedésekről
további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja szolgál, melynek
információi folyamatosan frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?thaifold
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
Minden külföldre történő utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő
regisztráció, melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfoutazom-mobilapp
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