
 

 2021قابل اجرا از اول نوامبر  قوانین ورود هوایی به تایلند

 
معافیت از 

 قرنطینه
 قرنطینه جایگزین  * Sandboxبرنامه 

واجد کشورهای 

 شرایط 

فقط کشورهای واجد 

 شرایط 

بایست توجه: مسافر می

روز متوالی   ۲۱دست کم  

در آن کشور اقامت داشته 

 باشد.

 ی کشورهاهمه ی کشورهاهمه

 قرنطینه 

 بدون قرنطینه

بایست توجه: مسافر می

یک شب کامل و یا در 

صورت نیاز بیشتر جهت  

ی منفی دریافت نتیجه

در هتل اقامت آزمایش  

 داشته باشد.

 مناطقمحدودیت سفر در 

Sandbox      روز  ۷برای 

می بایست قبل از   توجه: مسافر

تا زمان دریافت  انجام هر سفری  

تعیین هتل  در    PCRنتیجه تست  

 شده منتظر بماند.

قرنطینه در هتل جایگزین به مدت  

 روز  ۱۰

 واکسیناسیون

  کامال واکسینه شده 

روز پیش از   ۱۴  حداقل

آخرین دوز واکسن   سفر

 دریافت شده باشد

  کامال واکسینه شده 

 روز پیش از سفر  ۱۴  حداقل

آخرین دوز واکسن دریافت شده  

 باشد

 نیازی نیست 

. 

های محل  نیازمندی

 اقامت

یک شب اقامت در رزرو  

 های تعیین شده هتل

( SHA+   یا AQ Hotel ) 

پرداخت    تاییدهتوجه:  

 مورد نیاز است هزینه  

 شب اقامت در هتلیک  رزرو  

 های تعیین شده 

( SHA+   یا AQ Hotel ) 

توجه: تاییده پرداخت هزینه 

 مورد نیاز است

های تعیین ده شب رزرو در هتل

 شده

توجه: تاییده پرداخت هزینه مورد  

 نیاز است

 پزشکی نامه بیمه 
تایلند نیاز   اتباع)برای 

 نیست(

ی پزشکی با نامه   بیمه

هزار   ۵۰  حداقل  پوشش

 دالر 

 ی پزشکی با پوششنامه   بیمه

 هزار دالر  ۵۰حداقل  

 ی پزشکی با پوششنامه   بیمه

 هزار دالر  ۵۰حداقل  

-تست کووید

 پیش از پرواز۱۹

ی منفی داشتن نتیجه

که    ۱۹- تست کووید

ساعت قبل از پرواز ۷۲

 انجام شده باشد

ی منفی تست داشتن نتیجه

ساعت قبل از  ۷۲که     ۱۹- کووید

 پرواز انجام شده باشد

تست منفی  ی  داشتن نتیجه

از    قبلساعت  ۷۲  که   ۱۹- کووید

  شده باشد  انجامپرواز 



توجه: برای اتباع تایلند نیاز 

 نیست

  19-تست کووید

 در تایلند 
)مسافران موظف به 

انجام های خت هزینهاپرد

که   هستند  PCRتست  

همزمان با هزینه رزرو  

 (هتل دریافت می گردد.

  19- یک تست کووید

 در روز ورود 

  19- دو تست کووید

روز    پومی در  در روز ورود  اولی  

 اقامت ۷یا    ۶

  19- دو تست کووید

 ۸اولی در روز ورود پومی در  روز  

 اقامت   ۹یا  

 

 فهرست کشورهای معاف از قرنطینه: 

 اسرائیل  قبرس  سترالیا ا

 ایتالیا  جمهوری چک  اتریش

 ژاپن  دانمارک  بحرین 

 لتونی  استونی  بلژیک 

 لیتوانی  فنالند بوتان 

 مالزی  فرانسه برونئی دارالسالم 

 مالت  آلمان  بلغارستان 

 هلند یونان  کامبوج 

 نیوزیلند  مجاستان کانادا

 نروژ  ایسلند  شیلی 

 لهستان  ایرلند  چین 

 سعودی عربستان  قطر پرتغال 

 کره جنوبی  اسلوونی  سنگاپور 

 سوییس  سوئد  اسپانیا 

 ایاالت متحده امریکا  انگلستان امارات متحده عربی 

   هنگ کنگ 

 


