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Documentação necessária: Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar da  
    data de regresso. 
 

Diferença horária:   Verão Portugal Continental  GMT + 6 
     Inverno Portugal Continental GMT + 7  
    

Designação oficial:  Reino da Tailândia 
 

Capital:    Banguecoque 
 

Língua oficial:   tailandês 

 
Moeda:    Bath Tailandês 
 
Locais de câmbio:    Bancos  

 
Religião:    Budismo (predominante) 

 
Horários de trabalho:  Administração pública  
     Segunda a sexta das 09h00 às 16h00 
      
     Bancos Segunda a sexta das 08h30 às 15h30 
      
     Comércio Segunda a sábado das 08h00 às 18h00 

 
Medicação:    Sem medicação obrigatória. 

 
Corrente Elétrica:   220 V 
     Para reconfirmar o tipo de tomada utilizada no   
    destino consulte o web site:      
   https://www.power-plugs-sockets.com/ 

 
Código Internet:   .th 

 
Código Telefónico:  0066 
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Pagamentos:   Cartões de crédito aceite nos hotéis e principais   
    comércios. 

 
Tempo de voo:   +/- 13h30 
 

Taxa turística:   Aproximadamente 10 euros (pagamento no aeroporto   
   à saída do país) 
 

Feriados Nacionais: 01 de janeiro  Dia de Ano Novo 
 17 de janeiro  Dia da Batalha com a França 
 01 de março  Dia de Budha 
 23 de março  Dia de Memória 
 01 de maio  Dia do Trabalhador 
 05 de maio  Festa da Coroação 
 26 de julho  Dia de Asalha Bucha 
 12 de agosto  Dia do Aniversário da Rainha 
 24 de outubro Festa da Abolição da Escravatura 
 10 de dezembro Dia da Constituição 

 
Serviços de urgência:  Emergência   191 
     Polícia Turística 1555 
 
Página Oficial de Turismo: https://www.tourismthailand.org/home 

  
Mais informações úteis em: https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-

aos-viajantes/asia/tailandia 
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Requisitos COVID-19 
Quarentena: não. 
 
Declarações médicas necessárias: nenhuma, o programa Test & Go Thailand Pass foi 
descontinuado a partir de 01.07.2022 
 
Teste COVID para ir: os passageiros que se encontrem nas seguintes condições devem apresentar os 
seguintes documentos: 

• Vacinados totalmente (2 doses + 1 dose de reforço): devem apresentar certificado de 
vacinação com a vacinação completa até 14 dias antes da partida.  

• Vacinados parcialmente ou não vacinados: Devem apresentar um teste antigénio/PCR 
realizado no máximo 72 horas antes da partida. 

• Menores de 18 anos: devem apresentar certificado de vacinação com pelo menos uma dose 
se viajarem sozinhos. Se estiverem acompanhados por um responsável, o mesmo deve 
apresentar o seu certificado de vacinação.  

 
Teste COVID para voltar:  não. 
Atendendo ao Despacho n.º 8022-D/2022 (https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8022-d-2022-
185530975) de 30 junho de 2022, que entrou em vigor a 01 julho de 2022, deixou de ser necessário 
para o regresso a Portugal, desde essa data, da apresentação de teste Covid ou apresentar Certificado 
de recuperação/vacinação válido. 
 
Para consulta das coberturas do seguro em relação ao cancelamento/interrupção da viagem com a 
realização de teste antigénio, por favor consulte aqui.  
 
Locais para realizar teste nas Tailândia: no quinto dia no hotel pré-definido. 
 
Outras informações: todos os serviços na Tailândia estão abertos e é possível circular por todo país 
sem restrições. 
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