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                                                          مدیران محترم دفاتر خدمات مسافرت هوایی طرف قرارداد و دفاتر فروش

 تایلند کشور مسیر در مسافر پذیرش شرایط به روز رسانیموضوع : 
 

 احترام  و سالمبا 
 
پذیرش  الزامی شرایط آخرین به روز رسانیپیرو تغییرات به وجود آمده در نحوه پذیرش مسافرینی که عازم کشور تایلند می باشند          

 رساند.  به  استحضار می را  مسیرمسافر در این 

 

 مرحله اول: پیش تأیید ویزا

 مراجعه نمایید.  hhttps://coethailand.mfa.go.tبه وب سایت  معتبر تایلندبرای ثبت نام و بارگذاری مدارک ویزای  -1

)گواهی ورود به کشور  COEرقمی جهت بررسی وضعیت ثبت نام و دانلود فرم  6پس از تکمیل مراحل ثبت نام، یک کد رهگیری   -2

 .تایلند( برای شما ارسال میگردد

 

 (COE) مرحله دوم: صدور گواهی ورود

 /ASQپس از اتمام مراحل فوق، متقاضیان باید بلیت هواپیمای خود را خریداری نموده و هتل محل اقامت خود را از لیست هتل های   -1

ALQ  روز از زمان ورود به کشور تایلند رزرو نمایند.  11برای مدت 

 مراجعه نمایید. www.hsscovid.comبه وب سایت  ASQ/ALQبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد هتل های 

با استفاده نموده و مراجعه  https://coethailand.mfa.go.thروز پس از مراحل پیش تایید ویزا، به وب سایت  11ظرف مدت  -2

و  ASQ/ ALQدر وبسایت فوق نسبت به ارائه جزئیات پرواز، بارگذاری بلیط هواپیما، تأیید رزرو  "تأیید سفر"رقمی در بخش 6از کد 

 دالر اقدام نمایید. 111،111بیمه پزشکی با حداقل پوشش 

در صورتی صادر می گردد که کلیه اطالعات مورد نیاز ارسال گردد. )برای بررسی وضعیت درخواست  تنها( COE) گواهی ورود -3

( COEگواهی ورود ) نموده ومراجعه  https://coethailand.mfa.go.thدر وب سایت  "بررسی نتیجه"خود می توانید به بخش 

 .از همین وب سایت قابل دریافت میباشد

 

 اه حضور در فرودگمرحله سوم: 

 

 :فرودگاه مدارک ذیل باید به مراجع ذی ربط ارائه گردد در شبه هنگام پذیر وپرواز  روزدر 

 

 

https://coethailand.mfa.go.t/
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 (لندیماه از زمان ورود به کشور تا 6اعتبار حداقل ) گذرنامه (1

 (سفارت تایلند توسطروز، صادر شده  61با اعتبار روز و مجوز اقامت  01اعتبار  ) ویزای معتبر (2

 ( COE) تایلندورود به کشور گواهی  (3

  Fit to Fly Healthکپی مدرک   (4

 ALQ یا  ASQ  شب اقامت در یکی از هتل های 11کپی رزرو  (1

 ( Covid-19 بیماری شامل درمان ،دالر  111،111حداقل پوشش ) بیمه نامه پزشکی  (6

 دانلود نمایید. shorturl.at/lQYZ7)فرم اعالمیه سالمت تایلند(، که  می توانید آن را از  T.8فرم     ( 7

ساعت قبل از پرواز توسط یکی از  48حداکثر  تستکه نتیجه  (PCR)کرونا جواب منفی تست همراه داشتن و ارائه  (8

ده شصادر   (ماهان یمائیهواپ یپزشکواحد و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید مورد )های ذیل  آزمایشگاه

          باشد. 

 . به ترتیب ذیل می باشد (PCR)لیست آزمایشگاه های مورد تائید جهت انجام تست کرونا         

 )آزمایشگاه ونک )تهران   

 )آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش )تهران 

 )آزمایشگاه بیمارستان پارس )تهران 

  رسالت )تهران(آزمایشگاه بیمارستان 

 )آزمایشگاه بیمارستان دی )تهران 

  )آزمایشگاه آرمین )تهران 

 )آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران )جهت دیپلمات ها و مامورین دولتی( )تهران 

 )آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد )کرج 

 )آزمایشگاه نوبل )اصفهان   

 )آزمایشگاه نیکان )مشهد 

 )آزمایشگاه دکتر اکبرزاده )مشهد 

 )آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد )مشهد 

 )آزمایشگاه راز )شیراز 

 )آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان )اراک 

 )آزمایشگاه آریا )اهواز 

 پارس )رشت( خصوصی بیمارستان آزمایشگاه 

 )آزمایشگاه فرزان )همدان                                                                                                    

 با سپاس                                                                                          )آزمایشگاه فجر )ساری                                                                                        

  هواپیمایی ماهان                                                                                (تبریز)آزمایشگاه سالم             

                                                                                                                                                           

http://www.mahan.aero/fa/information/announcements/47

