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.
2021. november 1-jétől magyar állampolgároknak a következő módon van lehetősége
a thaiföldi belépésre: Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Samu és U-Tapao
repülőterén keresztül, amennyiben az utazó rendelkezik COVID-19 elleni teljes
oltottsággal, a Test&Go program keretein belül.
A Test&Go programban való részvétel feltételei
(kizárólag COVID-19 elleni oltással rendelkező utasok vehetik igénybe):
•

Thaiföldre kizárólag Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui, vagy U-Tapao
nemzetközi repülőtéren lép be az utas.

•

Minimum 50.000 USD /fő fedezetű utas- és balesetbiztosítással kell
rendelkezni.

•

Thaiföldre érkezés előtt legalább 21 napot megszakítás nélkül Magyarországon
tölt az utas, és legalább 14 napja megkapta a második (amennyiben van)
COVID-19 elleni oltását is a kérelmező, és ezt angol nyelven kiállított oltási
kártyájával igazolja. (Javasoljuk az oltáskor kitöltetni a letölthető magyar-angol
nyelvű oltási igazolást is.) 12 éves kor alatti gyermekek esetében nem
szükséges az oltás, amennyiben oltott szülővel utazik, ugyanakkor a többi
belépési feltételnek a gyermekeknek is eleget kell tenniük, kortól függetlenül.

•

Jelenleg elfogadott oltások: Sinovac, Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca,
Pfizer-Biontech, Moderna és Janssen.

•

Angol nyelvű igazolás az országba lépés előtt 72 órán belül elvégzett, negatív
eredményű PCR tesztről.

•

Az utasnak előre kifizetett „Test&Go” utazási csomagot kell rendelnie a
szállodától, mely a következőket tartalmazza: Az érkezés utáni első éjszakát
SHA+ jelzésű (legmagasabb egészségügyi minősítésű) szállodában kell
lefoglalni és vagy a szálloda, vagy a Test&Go programban részt vevő transzfert
kell foglalni hozzá. Érkezés után azonnal PCR tesztet végeznek, melynek az
eredményéről 8-15 órán belül tájékoztatják az utast. Amennyiben a levett minta
negatív, az utas szabadon mozoghat Thaiföld teljes területén. Az eredmény
megérkezéséig a szállodai szobát az utasok nem hagyhatják el.

•

Az utasnak regisztrálnia kell legalább 7 nappal az országba lépés előtt a
következő honlapon, ahol fel kell töltenie a foglalásait, adatait és az angol
nyelvű oltási igazolást: https://tp.consular.go.th/

•

A belépési engedélykérelem kizárólag online történik, felelőse az indulási
országban található thai nagykövetség. Az Emailben megküldött regisztrációs
számmal és QR kóddal van lehetőség az országba való belépésre, a folyamat
nyomon követésére, hiánypótlások teljesítésére és a kiállított COE (belépési
engedély) kinyomtatására.

Belépési feltételek COVID-19 elleni oltással nem rendelkező utasok számára:
•

COVID-19 elleni oltással nem rendelkező magyar állampolgárok általános
karanténkötelezettség mellett utazhatnak be Thaiföldre, ennek következtében
a vízummentességet 45 napra bővítette ki a thai kormány. Előzetes belépési
engedély nélkül nincs lehetőség vízummentesen sem a beutazásra, amelyet
online,
a
feltüntetett
feltételekkel
lehet
kérelmezni
a https://coethailand.mfa.go.th/ honlapon.

•

A karanténidőt a thai hatóság által kijelölt karanténszállodák valamelyikében
(alternative state quarantine - ASQ) kell letöltenie az utasnak, saját költségen.

•

10 éjszakás ASQ szállásfoglalásról, transzferről, az érkezéskor, majd a 7. és a
10. napokon levégzendő PCR tesztről és étkezésről szóló bizonylat, amelyet a
hotel küld meg a központi rendszerben történő regisztrációt követően, névre
szólóan.

•

A karantén idő lejártáig az utas nem hagyhatja el a szállodai szobát, illetve
bizonyos szállodák esetében a kijelölt, tágabb szállodai zónát.

•

Az átesettséget igazoló védettségi igazolvány sem mentesíti az oltással nem
rendelkező külföldi állampolgárokat a thaiföldi karanténkötelezettség alól.

•

A belépés további feltétele a legalább 50.000 USD fedezeti értékű, mindenre
kiterjedő utas- és balesetbiztosítási kötvény.

Egyes légitársaságok további feltételekhez, például FFP2-es maszk viseléséhez
köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve a
légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást.

Speciális szabályok a thaiföldi tartózkodás alatt:
Jelenleg mindenhol (beltéren és kültéren) kötelező a maszkviselés. Amennyiben a
sofőrön kívül más is utazik egy gépjárműben, szintén kötelező a maszk viselése.
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:
•

Hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint egyes
légitársaságok 72-96 óránál nem régebbi negatív COVID-19 PCR tesztet
kérhetnek, melynek beszerzéséről az utasnak kell gondoskodnia. Az egyes
légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak
bővebb tájékoztatást.

•

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

•

Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Az illetékes magyar hatóságok
által kiállított érvényes védettségi igazolvány és érvényes személyazonosító
igazolvány birtokában 2021. április 29-től a magyar állampolgárok, illetve a vele
együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött személyek
korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. A
védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos
karanténkötelezettség vár külföldről hazatérve. A karanténkötelezettség alól
mentesül, aki hivatalos irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat
hónapban átesett a koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható
2 negatív COVID-19 PCR teszttel, melyek közül az első lehet külföldön
elvégzett magyar vagy angol nyelvű teszt is, amennyiben a schengeni térség
országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában készült. Más
ország által készített teszt eredményét nem fogadják el. A második tesztet
Magyarországon kell elvégeztetni. A két teszt elvégzése öt napon belül
szükséges, az egyes tesztek között legalább 48 óra különbségnek kell lennie.
További részletek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarokmagyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19jarvany-miatt

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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