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. december 22-től két módon van lehetőség a thaiföldi belépésre: Bangkokban
karantén hotellel, vagy Phuketen, a Sandbox program keretében, amennyiben az
utazó rendelkezik COVID-19 elleni teljes oltottsággal.

Phuket, Sandbox program
A thaiföldi kormány megnyitotta a phuketi nemzetközi repülőteret a külföldről érkezők
számára, amely az alábbi feltételek fennállása esetén kedvezőbb körülményeket
biztosít, mint a fővárosi karanténhotelek. Magyar állampolgároknak jelenleg van
lehetősége
regisztrálni
a
programba,
amelyet
a https://coethailand.mfa.go.th/ honlapon tehetnek meg. Az aktuális szállodalista és
feltételek is a megadott linken érhetők el
A Sandbox programban való részvétel feltételei
•

Thaiföldre a phuketi nemzetközi repülőtéren lép be az utas, és nem hagyja el
Phuketet, 7 napon keresztül.

•

Thaiföldre a bangkoki repülőtéren lép be az utas és megszakítás nélkül tovább
repül Phuketre.

•

Amennyiben az utas 7 napnál rövidebb ideig kíván Thaiföldön tartózkodni,
akkor hamarabb is elhagyhatja az országot. Egyéb esetben csak 7 nap után
léphet ki Phuket szigetéről.

•

Legalább 2 PCR teszt elvégzése a Sandbox Program keretében is kötelező az
első és a hetedik napon. Amennyiben a tartózkodás során elvégzett PCR
tesztek negatívak, úgy az utas elhagyhatja szobáját, a hotel területét is, és
főszabály szerint szabadon mozoghat Phuket szigetén.

•

Legalább 14 napja megkapta második (amennyiben van) COVID-19 elleni
oltását is a kérelmező, és ezt oltási kártyájával igazolja. (Javasoljuk az oltáskor
kitöltetni a letölthető magyar-angol nyelvű oltási igazolást is.) 6 éves kor alatti
gyermekek esetében nem szükséges az oltás, amennyiben oltott szülővel
utazik, de érkezéskor antigén gyorstesztet végeznek.

•

Legalább 21 napot az indulási országban tartózkodott, és erről nyilatkozik az
utas és az utazás előtti 72 órában végzett negatív COVID-19 PCR tesztet tud
felmutatni angol nyelven.

•

Legalább 50.000 USD fedezetű, COVID-19 vírusfertőzés miatti kezelési
költségekre is kiterjedő biztosítás.

•

Érkezéstől kezdődően összesen 2, vagy 3 PCR tesztet végeznek el, az 1., 7.
és amennyiben 7 napot meghaladó a tartózkodás a 13. napokon. Amennyiben
valamelyik pozitív, akkor az utazót kórházba szállítják és elkülönítik saját
költségén (hozzáadódik a hotelfoglaláshoz és egyéb, előre kifizetett
költségekhez).

•

SHA+ jelzésű (legmagasabb egészségügyi minősítésű) szállodában kell
lefoglalni a 7 napos tartózkodást az érkezés napjától számítva. A foglalás
megosztható két hotel között is, de csak a 7. nap után.

•

Le kell tölteni a két nyomkövető alkalmazást okostelefonra, amelyek folyamatos
használata kötelező, az alkalmazások elnevezése: Thai Chana, Mor Chana.

•

A repülőtér és a hotel között kizárólag a hotel által biztosított transzfer
engedélyezett, erről előre egyeztetni kell a szállodával.

•

A repülőtéren ellenőriznek valamennyi iratot, így azok előzetes kinyomtatása, a
nyomkövető alkalmazások letöltése elengedhetetlen.

•

A regisztrációs honlapon (https://coethailand.mfa.go.th/) a Phuket Sandbox
opciót kell kiválasztani a beutazási kérelem elején, majd két lépésben csatolni
az alábbiakat: útlevél, vízum (amennyiben szükséges), oltási könyv, igazolás
(angol nyelven), repülőjegy foglalás, megvásárolt repülőjegy, 7 éjszakás SHA +
szállásfoglalásról szóló bizonylat (a hotel küldi meg a SHABA /SHA Plus
Booking Authenticator/ rendszerben történő regisztrációt követően, névre
szólóan), legalább 50.000 USD fedezetű utas- és balesetbiztosítási kötvény,
hotellel előzetesen foglalt és kifizetett PCR teszt-csomag regisztrációjáról szóló
igazolást (amely igazolja, hogy az utas előre kifizette a 2, illetve 3 PCR tesztet).

•

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

Belépési feltételek Bangkokon keresztül
•

Magyar állampolgárok 10 napos általános karanténkötelezettség mellett
utazhatnak be Thaiföldre. 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 karanténszállodákban (alternative
state quarantine - ASQ) kell letöltenie az utasnak, saját költségen.

•

10 éjszakás ASQ szállásfoglalásról szóló bizonylat, amelyet a hotel küld meg a
központi rendszerben történő regisztrációt követően, névre szólóan.

•

Egyelőre az oltottságot igazoló védettségi igazolvány, illetve az átesettséget
igazoló védettségi igazolvány sem mentesíti a külföldi állampolgárokat a
thaiföldi karanténkötelezettség alól.

•

Érkezéstől visszafelé számított 72 órán belüli, angol nyelvű negatív eredményű
PCR Covid-19 tesztet kérnek fit to fly orvosi igazolással együtt, emellett pedig
további 3 PCR tesztet végeznek majd el érkezéskor és a karantén ideje alatt,
az utas költségére, melyet a karanténszálloda foglalásakor kell kérni. A
belépéshez az angol nyelvű, negatív PCR teszt kortól függetlenül kötelező!

•

Fit
to
fly
igazolás
minta
letölthető
a
következő
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/f/38/c2000/fittofly.pdf

•

Érkezéskor előírják két telefonos nyomkövető alkalmazás letöltését (Thai
Chana, Mor Chana), amelyekben ki kell tölteni a valóságnak megfelelően az
utazási előzményeket, és engedélyezni kell az alkalmazás működését. A
karanténhotelekben ellenőrzik az alkalmazások megfelelő használatát. A
repülőtér és a hotel között kizárólag a hotel által biztosított transzfer
engedélyezett, erről előre egyeztetni kell a szállodával. A repülőtéren
ellenőriznek valamennyi iratot, így azok előzetes kinyomtatása és a
nyomkövető alkalmazások letöltése elengedhetetlen.

•

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

•
•

Tranzitálás a bangkoki (Suvarnabhumi) nemzetközi repülőtéren
A Suvarnabhumi nemzetközi repülőtéren tranzitáló utasoknak rendelkezniük
kell 72 órán belüli fit to fly orvosi igazolással, negatív COVID-19
teszteredménnyel és megfelelő utas- és balesetbiztosítással. A tranzitálás
ideje nem haladhatja meg a 12 órát, amely alatt egy elkülönített szárnyban kell
várakozniuk, és nem látogathatnak meg üzleteket sem. Így mentesülnek a
COVID-19 vizsgálat alól, azonban az egészségügyi maszk folyamatos
viselése, távolságtartás és kézfertőtlenítés kötelező.

linkről:

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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