
حسام \\...   

 (00:22م )التوقيت 6266يناير  62نسخة محدثة بتاريخ 

 حلجر الصحيبرنامج دخول الوافدين مملكة تايالند بدون اخلضوع ملتطلبات ا

(Test and Go Program) 
 )يشمل جميع الوافدين غير التايالنديين(

 (م6266فبراير  0تبدأ عملية التسجيل في )

 متطلبات قبل املغادرة

 إجراءات تسجيل الدخول قواعد عامة

 يشمل برنامج السفر الدول المسموح لها :(Test and Go)   جميع

 الوافدين القادمين من جميع أنحاء العالم.
التسجيل المسبق عبر البوابة اإللكترونية  (1

)https://tp.consular.go.th( 
 ( أيام من موعد المغادرة.7ال تقل عن ) ++ يرجى التسجيل المسبق بفترة

 اللقاح : 
المسافرون الحاصلون على جرعتي اللقاح المعتمدة في مملكة  -

( يوم 11تايالند أو منظمة الصحة العالمية في موعد ال يقل عن )

 قبل المغادرة. 
األشخاص المتعافون والحاصلون على جرعة واحدة من اللقاح )بعد  -

( مع ضرورة إبراز شهادة طبية تفيد بالتعافي التعافي من اإلصابة
 الشامل من اإلصابة بفايروس كورونا. 

( عام ال يتطلب حصولهم 11المسافرون ذو األعمار التي تقل عن ) -

الكامل على جرعتي اللقاح )يجب أن يقوموا بالتسجيل على البوابة 
 اإللكترونية للحصول على رمز تايالند باس برفقة أولياء أمورهم(

 من المعلومات بهذا الصدد يمكن فحص رمز الكود  للمزيد
 المرفق أسفل الصفحة.

 األوراق المطلوبة للتسجيل المسبق:
 .جواز السفر 
  شهادة اللقاح )يمكن للمسافرين من االتحاد األوروبي استخدام شهادة الحصول

 على الجرعة الثانية من اللقاح(
  ألف دوالر أمريكي( 05تقل عن شهادة تأمين طبي )تغطي نفقات عالجية ال 

  شهادة الحجز الفندقي )تغطي اليوم األول والخامس من الوصول، االنتقال من
المطار إلى مقر اإلقامة بالفندق فور الوصول، وكذلك تغطي إجراء فحصين 

  (RT-PCRبطريقة  11-كوفيد
  تأشيرة الدخول “Thai Visa”)إذا تطلب الحصول عليها( 

  بوليصة تأمين(:) طبيشهادة تأمين 
ألف دوالر أمريكي )بالنسبة  05تغطي نفقات عالجية ال تقل عن  -

لألجانب المقيمين في مملكة تايالند بإمكانهم استخدام شهادة الضمان 
 االجتماعي أو خطاب تغطية صادر من جهة العمل(

)https://covid19.tgia.org/( 

  الحصول على شهادة طبية تثبت التعافي الكامل من اإلصابة بفايروس
كورونا المستجد )للمسافرون الذين حصلوا على جرعة واحدة من 

 اللقاح بعد التعافي من اإلصابة بفايروس كورونا(

  حجز فندقي فئة(SHA+ EXTRA/AQ)  لمدة يومين )اليوم األول

 واليوم الخامس من الوصول(

)https://asq.in.th/( 
 11-األول من الوصول: يشمل إجراء فحص كوفيدحجز اليوم  -

 والتنقل من المطار إلى الفندق. RT-PCRبطريقة 

 11-حجز اليوم الخامس من الوصول: يشمل إجراء فحص كوفيد -

 )يمكن حجز فندق مختلف( RT-PCRبطريقة 

 بطريقة  11-إجراء فحص كوفيدRT-PCR  ساعة  77في موعد ال يتخطى

 قبل المغادرة 
 أو

  إبراز شهادة طبية تثبت أن المسافر قد تعافي من اإلصابة في حالة إيجابية
 أشهر( 3يوم على اإلصابة وبحد أقصى  11الفحص )بعد مرور 

  أعوام( واألقل من ذلك: ال يستلزم  6أعمارهم )األطفال الذين تبلغ

 قبل المغادرة. 11-عهم لفحص فايروس كوفيدخضو

 الوصول إىل مملكة تايالند

  إجراء( بطريقة  11-فحص كوفيداليوم األول من الوصولRT-PCR .)في الفندق أو المنطقة المخصصة مع إنتظار نتيجة الفحص داخل الفندق 
  بطريقة  آخر فحصيتم السماح للمسافر بالخروج والسفر إلى أي مكان في مملكة تايالند في حالة سلبية الفحص ويتعين إجراءRT-PCR  في اليوم

 .الخامس من الوصول

 أثناء اإلقامة يف مملكة تايالند

 ( بطريقة  11-فحص كوفيدإجراء اليوم الخامس من الوصولRT-PCR في الفندق أو المنطقة المخصصة مع إنتظار نتيجة الفحص داخل الفندق) 

  الثاني.يتم السماح للمسافر بالخروج والسفر إلى أي مكان في مملكة تايالند في حالة سلبية الفحص 

 

 

https://tp.consular.go.th/

