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Warszawa, 12 listopada 2021 r. 

TUI Poland sp. z o.o. 

ul. Wołoska 22 a 

02-675 Warszawa 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w celu wypełnienia elektronicznej deklaracji zdrowia do Tajlandii, należy wejść w link: 

https://tp.consular.go.th/en, a następnie uzupełnić wymagane informacje zgodnie z instrukcją. 

 

1. W celu rozpoczęcia rejestracji należy kliknąć przycisk Non-Thai.  

 

 
 

Następnie należy wybrać język, w którym będzie wyświetlana strona.  

Możliwy jest jedynie język angielski.  
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2. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj rejestracji wymagany dla podróżujących 

samolotem. Podróżujący z Polski znajdują się na liście państw dedykowanych do 

uzupełnienia wersji Exemption from Quarantine (Test and Go). 

 

 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Select. 
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3. W następnym kroku należy zapoznać się z warunkami przedstawionymi na stronie i  

zaakceptować je.  

 

 
 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Confirm.  

 

 

4. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące lotu:  

 

a) purpose of arrival – powód podróży – należy zaznaczyć Travel  

b) departure from country / area – kraj wylotu – należy wybrać z listy - Poland 

c) first arrival port in Thailand (City) – pierwsze lotnisko w Tajlandii – należy 

wybrać z listy 

d) flight number – numer lotu  

e) date of arrival – data przylotu – należy wybrać z kalendarza  

f) estimated date of departure from Thailand – przybliżona data powrotu - 

należy wybrać z kalendarza 
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Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Register. Wyświetli się zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych przez Thailand Pass – należy ją zatwierdzić, klikając 

Confirm.  

 

 
5. W następnym kroku należy podać dane osoby rejestrującej:  

 

a) title – forma zwrotu grzecznościowego   

b) given name (English) – imię  

c) middle name (English) – drugie imię   

d) family name (English) – nazwisko  

e) nationality – narodowość  

f) date of birth – data urodzenia  
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g) email – adres mailowy. Thailand Pass prosi o unikanie rejestracji za pomocą 

adresu e-mail Hotmail lub Outlook. W przeciwnym razie odpowiedzi e-mail 

mogą być opóźnione 

h) confirm email – podtwierdzenie adres mailowego  

i) occupation – zawód  

Następnie należy dołączyć zeskanowaną pierwszą stronę paszportu wraz ze 

zdjęciem, wybrać rodzaj paszportu ordinary passport i wpisać numer paszportu w 

polu passport number.  
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W miejscu information of dependent children (under 12 years old), należy dodać 

dzieci poniżej 12. roku życia, znajdujące się pod opieką osoby rejestrującej. 

Następnie należy uzupełnić poniższe informacje: 

 

a) title – forma zwrotu grzecznościowego   

b) given name (English) – imię  

c) middle name (English) – drugie imię   

d) family name (English) – nazwisko  

e) nationality – narodowość  

f) date of birth – data urodzenia  

 

Następnie należy dołączyć zeskanowaną pierwszą stronę paszportu wraz ze zdjęciem, 

wybrać rodzaj paszportu – ordinary passport, a następnie wpisać jego numer w polu 

passport number.  

Jeżeli dziecko zostało zaszczepione należy uzupełnić wymagane informacje: 

a) name of COVID-19 Vaccine (1 Dose) – nazwa pierwszej dawki szczepionki 

b) date of COVID-19 vaccination – data podania pierwszej dawki szczepionki 

c) name of COVID-19 Vaccine (2 Dose) – nazwa drugiej dawki szczepionki 

d) date of COVID-19 vaccination – data podania drugiej dawki szczepionki 

Aby przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku, należy zaznaczyć checkbox Add QR 

code on vaccination certificate  to get faster results.  
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Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące ubezpieczenia dla dziecka: 

a) insurance policy number – numer ubezpieczenia. Należy wpisać numer 

rezerwacji TUI (jeśli został wybrany rozszerzony wariant ubezpieczenia) 

b) minimum medical coverage of 50,000 USD – minimalne pokrycie kosztów 

leczenia do kwoty 50 000 USD – należy zaznaczyć checkbox Yes. 

Rekomendujemy wybór ubezpieczenia Standardowego, Optymalnego lub 

Optymalnego Plus 

c) the insurance period covers the total duration of stay in Thailand – 

ubezpieczenie obejmuje cały okres pobyt w Tajlandii – należy zaznaczyć 

checkbox Yes. Rekomendujemy wybór ubezpieczenia Standardowego, 

Optymalnego lub Optymalnego Plus  

d) effective date – data rozpoczęcia działania ubezpieczenia. Należy wpisać datę 

wylotu.  

e) medical insurance documents – dokument potwierdzający ubezpieczenie  

 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Next. 

 

6. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące zaszczepienia:  

 

Osoby, które chorowały na COVID-19 w ciągu ostatniego roku zaznaczają poniższy 

checkbox. Po zaznaczeniu pola, należy odpowiedzieć na dodatkowe pytania i dołączyć 

certyfikat ozdrowieńca.  

a) start treatment – początek choroby – należy wybrać z kalendarza 

b) to – koniec choroby – należy wybrać z kalendarza 



TUI POLAND DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. |  

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Polska | 

 

 
 

 

Osoby, które nie chorowały w ciągu ostatniego roku lub w ogóle, powinny pozostawić 

checkbox pusty, tak jak na poniższym zdjęciu, a następnie odpowiedzieć na wymagane 

pytania:  

 

 
 

a) name of COVID-19 Vaccine (1 Dose) – nazwa pierwszej dawki 

szczepionki 

b) date of COVID-19 vaccination – data podania pierwszej dawki 

szczepionki 

c) name of COVID-19 Vaccine (2 Dose) – nazwa drugiej dawki szczepionki 

d) date of COVID-19 vaccination – data podania drugiej dawki 

szczepionki 
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Aby przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku należy zaznaczyć checkbox Add QR 

code on vaccination certificate  to get faster results i dołączyć certyfikat z QR kodem. 

 

Aby przejść do kolejnego kroku należy wyrazić zgodę na przetrzymywanie 

przesyłanych dokumentów przez Thailand Pass  i kliknąć przycisk Next.  

 

7. W następnym kroku należy uzupełnić dane dotyczące zakwaterowania. Należy 

zaznaczyć checkbox grupy do której zalicza się zarezerwowany hotel. Wszystkie hotele 

oferowane przez TUI Poland są zakwalifikowane do grupy hoteli SHA+.  

 

 
 

Następnie należy uzupełnić dane dotyczące rezerwacji: 

a) booking ID – numer rezerwacji 

b) accommodation name – nazwa hotelu  

c) province – region – wybierany z listy 

d) address – adres  hotelu 

e) check-in – data zakwaterowania – wybierane z kalendarza  

f) check-out – data wykwaterowania – wybierane z kalendarza  
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W polu document of booking accommodation, należy dołączyć umowę sprzedaży.  

 

 
 

 

Następnie należy uzupełnić dane dotyczące adresu zamieszkania: 

a) overseas address – adres zamieszkania 

b) overseas mobile number – numer kontaktowy. Należy wpisać prefiks 

kierunkowy do Polski +48 

Emergency contact details – kontakt do osoby w razie nagłego wypadku: 

c) name – imię  

d) mobile number – numer kontaktowy. Należy wpisać prefiks kierunkowy do 

Polski +48 
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Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Next.  

 

Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące ubezpieczenia: 

a) insurance policy number – numer ubezpieczenia. Należy wpisać numer 

rezerwacji TUI 

f) minimum medical coverage of 50,000 USD – minimalne pokrycie kosztów 

leczenia do kwoty 50 000 USD – należy zaznaczyć checkbox yes. 

Rekomendujemy wybór ubezpieczenia Standardowego, Optymalnego lub 

Optymalnego Plus 

g) the insurance period covers the total duration of stay in Thailand – 

ubezpieczenie obejmuje cały okres pobyt w Tajlandii – należy zaznaczyć 

checkbox yes. Rekomendujemy wybór ubezpieczenia ubezpieczenia 

Standardowego, Optymalnego lub Optymalnego Plus 

b) effective date – data rozpoczęcia działania ubezpieczenia. Należy wpisać datę 

wylotu  

c) medical insurance documents – dokument potwierdzający ubezpieczenie  
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Dodatkowo należy podać wszystkie państwa odwiedzane w ciągu 14 dni 

poprzedzających wylot. Polska uzupełniona jest automatycznie. Aby dodać kolejne 

państwo należy kliknąć przycisk Add more, i wybrać państwo z listy.  

 

 

 

Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk Next. 
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8. Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich informacji, wniosek zostanie przesłany i 

rozpatrzony w ciągu 7 dni.  

 

Użyj tego kodu, aby sprawdzić swój status lub zaktualizować informacje. Nie 

rozpowszechniaj indywidualnego kodu innym. 

Kod dostępu należy zapamiętać do logowania. 

Po zakończeniu procesu weryfikacji. Otrzymasz zatwierdzenie i certyfikat od Thailand Pass 

wraz z kodem QR wymaganym do podróży, za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-

mail. 

 

W razie występowania problemów technicznych podczas uzupełniania formularza 

elektronicznego, rekomendujemy poniższe działania: 

 zmiana przeglądarki internetowej 

 wyczyszczenie ciasteczek i historii przeglądania 

 sprawdzenie czy strona nie jest automatycznie przetłumaczona na język polski. 

 strona musi być w oryginalnym języku 

Kody QR są generowane przez serwis destynacji, do której składa się deklarację. Wszelkie 

pytania dotyczące wygenerowania kodu QR należy kierować do serwisu obsługującego 

stronę. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, rekomendujemy zapoznanie się z sekcją FAQ 

danej strony/aplikacji. 


