แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox
1. เงือ
่ นไขการเข้าร่วม
1.1 เดินทางจากประเทศ/พืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับอนุมต
ั ใิ ห ้เข ้า Phuket Sandbox ตามทีก
่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด (ปัจจุบ ัน
์ ละศรีล ังกา เป็นประเทศทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติ) และผู ้เดินทางจะต ้องพานักอยูใ่ นประเทศเหล่านีอ
ม ัลดีฟสแ
้ ย่างน ้อย 21 วัน
ก่อนเดินทางเข ้าประเทศไทย ทัง้ นี้ บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติทม
ี่ ถ
ี น
ิ่ พานักในประเทศไทยทีเ่ ดินทางออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศ/พืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับอนุมต
ั เิ ป็ นการชัว่ คราวไม่ถงึ 21 วัน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยโดยการ
เข ้า Phuket Sandbox ได ้

1.2 เป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับวัคซีนครบถ ้วนเเล ้วไม่น ้อยกว่า 14 วัน โดยต ้องเป็ นวัคซีนทีไ่ ด ้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย หรือ
ได ้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได ้แก่ AstraZeneca Sinovac Johnson&Johnson Moderna
Sinopharm Pfizer CovidShield และ Sputnik V** เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ทีย
่ ังไม่ได ้รับวัคซีนสามารถเดินทางมาพร ้อม
กับผู ้ปกครองได ้
้ โค
1.3 ต ้องทาประกันสุขภาพทีค
่ รอบคลุมค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาล (รวมทัง้ การรักษาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคติดเชือ
วิด-19) วงเงินไม่น ้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ บริษัทประกันสามารถเป็ นได ้ทัง้ บริษัททีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทยหรือใน
้ ประกันสุขภาพทีค
ประเทศอืน
่ ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดและซือ
่ รอบคลุมการรักษาโควิด-19 ในไทยได ้ที่
https://covid19.tgia.org/
1.4 เเสดงเอกสารยืนยันการจองเเละชาระเงินโรงเเรมครบถ ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัยด ้านสุขอนามัย (SHA+)
่ โรงแรม SHA+ ได ้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/ and
โดยสามารถดูรายชือ
http://entrythailand.go.th/
1.5 ต ้องพานักในจังหวัดภูเก็ตหรือพืน
้ ที่ Sandbox อืน
่ ๆ ไม่น ้อยกว่า 7 วัน จึงจะสามารถเดินทางออกไปยังพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ
ในประเทศได ้ กรณีจะพานักในจังหวัดภูเก็ตน ้อยกว่า 7 วัน เมือ
่ ครบกาหนดเเล ้วต ้องเดินทางออกจากประเทศไทยตามที่
กาหนดเท่านัน
้
้ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่ โมง
1.6 ก่อนเดินทาง ต ้องเเสดงผลการตรวจหาเชือ
้ โควิด-19 จานวน 2 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 เมือ
1.7 ระหว่างทีพ
่ านักในจังหวัดภูเก็ต 7 วัน ต ้องเข ้ารับการตรวจหาเชือ
่ เดินทาง
ถึงสนามบิน และครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 6-7 ของการพานัก) โดยจองผ่านโรงเเรมทีพ
่ ัก หรือหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หรือสามารถจองนัดหมายเพือ
่ ตรวจโควิดผ่านทางระบบ PSAS ได ้ที่ https://www.thailandpsas.com/
1.8 ลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเข ้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)
1.9 ยินยอมให ้ติดตัง้ ระบบติดตามตัวตามทีท
่ างราชการกาหนด ตลอดระยะเวลาทีพ
่ านักในจังหวัดภูเก็ต
*หมายเหตุ* ข ้อมูลข ้างต ้นอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ในอนาคต ขอให ้ท่านตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานทูตฯ อย่าง
สมา่ เสมอก่อนเดินทาง โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Phuket Sandbox ได ้ที่ เว็บไซต์ของการ
ท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย https://www.tourismthailand.org/home
2. ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเพือ
่ ขอร ับใบร ับรองการเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE)
วัน

2.1 ลงทะเบียนเเละยืน
่ เอกสารให ้ครบทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ ล่วงหน ้าเป็ นเวลาอย่างน ้อย 7
2.2 ขัน
้ เเรกในระบบ เลือก "ใช่" ทีป
่ ระเภทการเดินทาง Sandbox Programme ในส่วน "ข ้อมูลส่วนบุคคล"
2.3 กรอกข ้อมูลส่วนบุคคล พร ้อมเเนบหลักฐานการฉีดวัคซีน เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบ

ั ้ เเรกเเล ้ว โปรดเเนบหลักฐานการจองโรงเเรมทีไ่ ด ้การ
2.4 ขัน
้ ทีส
่ องในระบบ เมือ
่ ผ่านการตรวจสอบเเละได ้รับอนุมต
ั ช
ิ น
้ โควิด-19 จานวน 2 ครัง้ ในประเทศไทยที่
รับรองจาก SHA+ ตั๋วโดยสารเครือ
่ งบิน เเละหลักฐานการจองการตรวจหาเชือ
ชาระเงินเเล ้ว
2.5 รอผลการอนุมต
ั ิ เมือ
่ ได ้รับอนุมต
ั ิ พิมพ์เอกสารออกมาเพือ
่ ใช ้ประกอบการเดินทาง

3. เอกสารจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องใช ้ในการเดินทาง ได ้แก่
3.1 หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
3.2 หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE)
3.3 บัตรโดยสารเครือ
่ งบิน
3.4 เอกสาร/หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
3.5 ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง
3.6 ประกันสุขภาพโควิด-19 วงเงินไม่น ้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
3.7 เอกสารการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate)
3.8 หลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ระหว่างอยูใ่ น Sandbox
3.9 เฉพาะกรณีชาวต่างชาติ การตรวจลงตรา/วีซา่ (หากไม่ได ้รับสิทธิ Visa on Arrival/Visa Exemption
Scheme/Bilateral Agreement)
4. สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีอ
่ เี มล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94 773070747 และ +94
773070748

Phuket Sandbox Travel Guidelines
1. Traveller Eligibility (both Thai and Non-Thai nationals)
1.1 Must travel from permitted countries/areas designated by the Thai Government to enter Phuket
Sandbox (Maldives and Sri Lanka are included). Travelers must reside in these eligible countries/areas
prior to travel for at least 21 consecutive days (Exception - Thai nationals and non-Thai nationals with
residence permit in Thailand may travel from Thailand to a permitted country/area for a short stay and
enter Phuket Sandbox upon returning to Thailand.
1.2 Fully vaccinated against COVID-19 for no less than 14 days before departure with vaccines approved
by the Thai government or WHO: AstraZeneca, Sinovac, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Pfizer,
CovidShield and Sputnik V** Children under the age of 18, traveling with parents, are eligible without
proof of vaccination.
1.3 Hold a valid health insurance that covers medical expenses including treatments relating to COVID19, with a minimum of 100,000 USD, throughout the period of stay in Thailand. For more information:
https://covid19.tgia.org/
1.4 Hold a confirmed booking at a hotel in Phuket approved by SHA+ For
more information: https://www.thailandsha.com/shalists/ and http://entrythailand.go.th/
1.5 If a traveller also plans to travel to other parts of Thailand, continuous stay in Phuket or other
sandbox areas for at least 7 days is compulsory. Staying in Phuket less than 7 days is possible only if the
next destination is outside Thailand.
1.6 Upon check-in at the airport, a traveler must present an RT-PCR negative test result issued no more
than 72 hours.
1.7 Must take 2 COVID-19 PCR tests during the stay in Phuket (1st test on arrival at the airport, 2nd
test on Day 6-7). For those who intend to stay less than 7 days, COVID-19 PCR test must be taken based
on the length of your stay. Please contact your hotel for COVID-19 PCT test reservation or make an
appointment through Thailand PSAS system https://www.thailandpsas.com/
1.8 Hold the Certificate of Entry (COE).
1.9 Must install and allow the use of tracking applications throughout the stay in Phuket.
**Disclaimer** the above information is subject to change, please check the Embassy’s website regularly
for any updates or visit the Thai Tourism Authority website for more information:
https://www.tourismthailand.org/home
2. Registration for the Certificate of Entry (COE)
2.1 Register and submit all required documents via https://coethailand.mfa.go.th 7 days prior to the
departure date.
2.2 Pre-approval: Choose "Yes" for the Sandbox Programme in "Travel Details" section.
2.3 Fill in personal information and attach proof of vaccination.
2.4 Final approval: Attach SHA+ confirmed hotel booking, flight tickets and booking of 2 COVID-19 PCR
tests in Phuket.
2.5 Once the COE is approved, print out and carry with yourself throughout the journey.

3. Documents required for travel are as follows:
3.1 Passport
3.2 Certificate of Entry (CoE)
3.3 Air ticket
3.4 Vaccine certificate/passport
3.5 COVID-19 RT-PCR negative test result
3.6 COVID-19 health insurance with minimum coverage of 100,000 USD
3.7 SHA+ hotel reservation confirmation
3.8 Proof of payment of COVID-19 testing while in the Sandbox
3.9 Visa (if required. You may enter Thailand without visa if you are eligible for Visa on Arrival/Visa
Exemption Scheme/Bilateral Agreements. For visa inquiry, please send an email to
royalthaiembassyincolombo@gmail.com)
4. For more information, email royalthaiembassyincolombo@gmail.com or call +94 773070747 and +94
773070748

