
แนวทางการเขา้รว่มโครงการ Phuket Sandbox 
 
1. เง ือ่นไขการเขา้รว่ม 

 
    1.1 เดนิทางจากประเทศ/พืน้ทีท่ีไ่ดร้ับอนุมตัใิหเ้ขา้ Phuket Sandbox ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด (ปจัจบุนั 
มลัดฟีสแ์ละศรลีงักา เป็นประเทศทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ และผูเ้ดนิทางจะตอ้งพ านักอยูใ่นประเทศเหลา่นีอ้ยา่งนอ้ย 21 วนั
กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย ทัง้นี ้บคุคลสญัชาตไิทยหรอืชาวตา่งชาตทิีม่ถี ิน่พ านักในประเทศไทยทีเ่ดนิทางออกจาก

ประเทศไทยไปยังประเทศ/พืน้ทีท่ีไ่ดร้ับอนุมตัเิป็นการชัว่คราวไมถ่งึ 21 วนั สามารถเดนิทางกลับประเทศไทยโดยการ

เขา้ Phuket Sandbox ได ้
  

    1.2 เป็นผูท้ีไ่ดร้ับวคัซนีครบถว้นเเลว้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีไ่ดร้ับการรับรองจากรัฐบาลไทย หรอื
ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้ก ่AstraZeneca Sinovac Johnson&Johnson Moderna 

Sinopharm Pfizer CovidShield และ Sputnik V** เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ทีย่ังไมไ่ดร้ับวคัซนีสามารถเดนิทางมาพรอ้ม
กบัผูป้กครองได ้ 

  
    1.3 ตอ้งท าประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาล (รวมทัง้การรักษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิเชือ้โค

วดิ-19) วงเงนิไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ดอลลารส์หรัฐ ซึง่บรษัิทประกนัสามารถเป็นไดท้ัง้บรษัิททีอ่ยูใ่นประเทศไทยหรอืใน

ประเทศอืน่ ๆ โดยสามารถดรูายละเอยีดและซือ้ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิ-19 ในไทยไดท้ี ่
https://covid19.tgia.org/ 

 
    1.4 เเสดงเอกสารยนืยันการจองเเละช าระเงนิโรงเเรมครบถว้นตามมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั (SHA+) 

โดยสามารถดรูายชือ่โรงแรม SHA+ ไดท้ี ่https://www.thailandsha.com/shalists/ and 
http://entrythailand.go.th/ 

 
    1.5 ตอ้งพ านักในจังหวดัภเูก็ตหรอืพืน้ที ่Sandbox อืน่ ๆ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั จงึจะสามารถเดนิทางออกไปยังพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ในประเทศได ้กรณีจะพ านักในจังหวดัภเูก็ตนอ้ยกวา่ 7 วนั เมือ่ครบก าหนดเเลว้ตอ้งเดนิทางออกจากประเทศไทยตามที่

ก าหนดเทา่นัน้ 
  

    1.6 กอ่นเดนิทาง ตอ้งเเสดงผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยวธิ ีRT-PCR ระยะเวลาไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง  
  

    1.7 ระหวา่งทีพ่ านักในจังหวัดภเูก็ต 7 วนั ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 จ านวน 2 ครัง้ (ครัง้ที ่1 เมือ่เดนิทาง
ถงึสนามบนิ และครัง้ที ่2 ในวนัที ่6-7 ของการพ านัก) โดยจองผา่นโรงเเรมทีพ่ัก หรอืหน่วยงานสาธารณสขุจังหวดัภเูก็ต 

หรอืสามารถจองนัดหมายเพือ่ตรวจโควดิผา่นทางระบบ PSAS ไดท้ี ่https://www.thailandpsas.com/ 
  

    1.8 ลงทะเบยีนขอรับใบรับรองการเขา้ประเทศ (Certificate of Entry - COE) 

  
    1.9 ยนิยอมใหต้ดิตัง้ระบบตดิตามตัวตามทีท่างราชการก าหนด ตลอดระยะเวลาทีพ่ านักในจังหวดัภเูก็ต 

 
*หมายเหต*ุ ขอ้มลูขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ขอใหท้า่นตรวจสอบเว็บไซตข์องสถานทตูฯ อยา่ง

สม า่เสมอกอ่นเดนิทาง โดยทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Phuket Sandbox ไดท้ี ่เว็บไซตข์องการ
ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย https://www.tourismthailand.org/home 

  
2. ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัใบรบัรองการเขา้ประเทศ (Certificate of Entry - COE) 

 

    2.1 ลงทะเบยีนเเละยืน่เอกสารใหค้รบทางเว็บไซต ์https://coethailand.mfa.go.th/ ลว่งหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 
วนั 

  
    2.2 ขัน้เเรกในระบบ เลอืก "ใช"่ ทีป่ระเภทการเดนิทาง Sandbox Programme ในสว่น "ขอ้มลูสว่นบคุคล" 

  
    2.3 กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล พรอ้มเเนบหลักฐานการฉีดวคัซนี เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบ 

  
    2.4 ขัน้ทีส่องในระบบ เมือ่ผ่านการตรวจสอบเเละไดร้ับอนุมตัชิัน้เเรกเเลว้ โปรดเเนบหลักฐานการจองโรงเเรมทีไ่ดก้าร

รับรองจาก SHA+ ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ เเละหลักฐานการจองการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 จ านวน 2 ครัง้ ในประเทศไทยที่

ช าระเงนิเเลว้ 
  

    2.5 รอผลการอนุมตั ิเมือ่ไดร้ับอนุมตั ิพมิพเ์อกสารออกมาเพือ่ใชป้ระกอบการเดนิทาง 
 

 
 

https://www.thailandsha.com/shalists/
https://www.tourismthailand.org/home
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcoethailand.mfa.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ZfPkUGIno0Jn4n275uTIZe8dOqkh6DHACKoOIK_eZ8mOVk4Jz4XjAeII&h=AT1b3aIKz3uYD4u9VDjbd17z9BPHU4_KE1uWT55-zm9Axv5BJwpes9Tz205jDLy_x9kP8qBLYiKlddKA60j0kDe7zmJaxPZ8BwlsTwuz2tKK7_h7htn7AnhCEjIghxl1MA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tE1OW0etGGp-TTgtXX5FiJySde18AwU00YKZxVBeER22sIiJIN6oBCkWI-rKnzM_ormtnsAPSKaRrhNCHuaMqXgFypvucgtzCI79Q5Nr8_r-PnV6KB6QaR_ErVzmuLYWVGEJZn-C2Q-v98Aj9xjlvyYPybnKPQmugtpaW6eV3ti2usFSdp-tioEZ9rG6sZGPZvdNT8rfiPS1l40_IAwnHvrzwdmg


3. เอกสารจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง ไดแ้ก ่

    3.1 หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

    3.2 หนังสอืรับรองการเดนิทางกลับประเทศไทย (COE) 

    3.3 บตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    3.4 เอกสาร/หลักฐานรับรองการฉีดวคัซนีโควดิ-19 

    3.5 ผลการตรวจโควดิ-19 แบบ RT-PCT ระยะเวลาไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง  

    3.6 ประกนัสขุภาพโควดิ-19 วงเงนิไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ดอลลารส์หรัฐ 

    3.7 เอกสารการจองโรงแรม SHA+ (SHABA Certificate) 

    3.8 หลักฐานการจา่ยคา่ตรวจโควดิ-19 ระหวา่งอยูใ่น Sandbox 

    3.9 เฉพาะกรณีชาวต่างชาต ิการตรวจลงตรา/วซีา่ (หากไมไ่ดร้ับสทิธ ิVisa on Arrival/Visa Exemption 

Scheme/Bilateral Agreement) 

4. สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีอ่เีมล ์royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรอืโทร +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 COVID-

19, 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. 
 
 

 

https://www.thailandsha.com/shalists/
https://www.tourismthailand.org/home
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcoethailand.mfa.go.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0z3kkQvZJ4mBT9Mx0gonyLseh8uuU6wMF9kHIzWOi2D_103wt37K5tU1g&h=AT1b3aIKz3uYD4u9VDjbd17z9BPHU4_KE1uWT55-zm9Axv5BJwpes9Tz205jDLy_x9kP8qBLYiKlddKA60j0kDe7zmJaxPZ8BwlsTwuz2tKK7_h7htn7AnhCEjIghxl1MA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tE1OW0etGGp-TTgtXX5FiJySde18AwU00YKZxVBeER22sIiJIN6oBCkWI-rKnzM_ormtnsAPSKaRrhNCHuaMqXgFypvucgtzCI79Q5Nr8_r-PnV6KB6QaR_ErVzmuLYWVGEJZn-C2Q-v98Aj9xjlvyYPybnKPQmugtpaW6eV3ti2usFSdp-tioEZ9rG6sZGPZvdNT8rfiPS1l40_IAwnHvrzwdmg


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 
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