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Vážení partneři,  

šťastný nový rok 2021! Letošní rok bychom 

nejraději začali optimisticky. Stále vidíme  světlo 

na konci tunelu.  A stále doufáme, že Thajsko bude 

v seznamu přání  mnoha cestujících, kteří touží 

uniknout nepříjemnému, studenému zimnímu 

počasí. Většina podniků a služeb   v Thajsku 

zůstává stále otevřená. Hygienická opatření v 

thajských provinciích jsou dodržovaná i v rámci  

celonárodně zavedené praxe „Nového normálu“, 

pravidelně se provádějí na vyhrazených místech 

kontroly tělesné teploty, k dispozici jsou  

alkoholové dezinfekční gely  a místa na umývání  

rukou. Zimní útěk do země úsměvů vám jistě 

pomůže  před stresem a chladným počasím.  

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

Thajská letiště se připravují  na návrat 

zahraničních návštěvníků během roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

         

         

 Ministerstvo dopravy a jeho odbor letišť,            

zrychluje v roce 2021 uvolnění investic ve 

výši pěti miliard bahtů, vyčleněných na 

modernizaci, z nichž většina je na 

prodloužení dráhy. Práce zahrnují 

prodloužení dráhy a odbavovací plochy 

na letištích Trang, Surat Thani, Khon 

Kaen a Buri Ram, nové letiště Yala a 

rozšíření letiště Suvarnabhumi.  

 

 

Golfová karanténa v Thajsku 

                                                                                                              

Thajsko je pro golfisty jistě dobrou volbou a splněným snem, nabízí  

obrovský výběr golfových hřišť rozmístěných po celé zemi. Thajský kabinet 

schválil golfovou karanténu, aby umožnil pobyt těm, kteří chtějí strávit svůj 

karanténní čas na golfovém hřišti, samozřejmě v souladu s pravidly a 

předpisy pro bezpečnost. 

V současné době je šest golfových hřišť certifikováno ministerstvem 

zdravotnictví jako místo Alternativní Státní karantény (ASQ) v Thajsku; jsou 

to Mida Golf Club (Kanchanaburi), Sawang Golf Club (Cha-am), Blue Star 

Golf Course (Kanchanaburi), Evergreen Hills Golf Club & Resort 

(Kanchanaburi), Artitaya Chiang Mai Golf Resort (poblíž Chiang Mai) a 

Artitaya Country Club (Nakorn Nayok). Po období karantény si mohou 

golfisté užívat golf i pobyt  kdekoli v Thajsku. Nyní i vzhledem k  

menšímu počtu turistů je snazší  

si rezervovat a užít hru a krásnou  

přírodu. Seznam zemí, jejichž  

cestující  jsou  způsobilí požádat  

o golfovou karanténu   v Thajsku,  

je však momentálně omezený.  

Seznam bude revidován a  

aktualizován dvakrát měsíčně.  

O všech aktualizacích vás budeme  

průběžně informovat. Rádi bychom 

Vám také připomenuli, že  

Thajsko nyní umožňuje dlouho- 

dobým návštěvníkům z celého  

světa požádat o speciální turistické  

vízum (STV), které držitele  

opravňuje k 90 dennímu pobytu v Království s   možností   90 denního 

prodloužení a to dokonce 2x. Na kratší dobu pobytu mohou turisté využít  

nového turistického víza (TR), které  opravňuje držitele k pobytu až 60 dnů 

s možností prodloužení o 30 dnů. Pro turisty z některých zemí, jako je Česko, 

Polsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajina, je k dispozici také bezvízový 

režim s maximální délkou pobytu 45 dní. 
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                                                                          Thajská vláda posílila kontrolní        

                                                                          opatření COVID-19 v jednotlivých    

                                                                          thajských provinciích, které byly   

                                                                          kategorizovány jako maximálně  

                                                                          kontrolované oblasti, vysoce  

                                                                          kontrolované oblasti, kontrolované  

                                                                          oblasti a oblasti pod vysokým  

                                                                    dohledem Centra pro situační              

                                                                    správu COVID-19 (CCSA).  

                                                                     Ke dni 22. ledna 2021                                                                 
 
CCSA vyhlásila 23 provincií, včetně hlavního města Bangkoku, jako 

„vysoce kontrolované oblasti“. Pět provincií; jmenovitě Samut Sakhon, 

Chanthaburi, Chon Buri, Rayong a Trat byly kategorizovány jako maximálně 

kontrolované oblasti. Podle nejnovější aktualizace uvolnil Bangkok omezení 

pro obnovení provozu u 13 typů podniků a služeb, stejně tak Phuket.  Chiang 

Mai a Kanchanaburi mírně uvolnily některá opatření, zatímco opatření ve 

všech ostatních provinciích zůstávají nezměněna. Všechny provincie v 

kontrolovaných oblastech a oblastech pod vysokým dohledem mají v rámci 

celostátního úsilí zavést konkrétní kontrolní opatření COVID-19 v závislosti 

na míře rizika. Doporučujeme Vám, abyste pro bližší aktuální informace  

pravidelně navštěvovali redakci TAT: https://www.tatnews.org nebo 

https://twitter.com/tatnews_org?lang=en 
 

 

Aplikace ThailandPlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účelem zvýšení důvěry v cestování  mezi obyvateli, byla nedávno                                                    

připravena nová aplikace„ThailandPlus“, která má návštěvníkům a místním                                                       

cestujícím pomoci a usnadnit cestování  v Thajsku. Za účelem pohodlnějšího 

absolvování procesu imigrační kontroly se návštěvníkům doporučuje 

stáhnout si aplikaci do mobilního telefonu a dokončit registraci před 

příjezdem do Thajska. Aplikace „ThailandPlus“ je navržena tak, aby 

uživatelům zaznamenávala jejich cestu. Aplikace využívá k trasování 

pohybu  data GPS a bluetooth , v kombinaci se záznamy o přihlášení do 

ubytování  naskenováním QR kódu. Tyto informace slouží k případnému 

pozdějšímu zpracování a trasování,  zda se uživatel během stanovené doby 

nesetkal s infikovanou nebo rizikovou skupinou COVID-19 nebo nebyl  v 

její blízkosti. Uživatel sám tak může také vyhodnotit, zda nebyl někdy 

v ohrožení infekce. Tato aplikace vám pomůže vychutnat si bezstarostný  

pobyt ve všech částech Thajska, v rámci „Nového normálu“  v Thajsku. 

 

 

 

 

 

Spuštění nové rezervační     

platformy ASQ/ALQ 

Digitální rada Thajska a ASQ-ALQ 

Thailand Club společně s předními 

thajskými cestovními startupy, Ascend 

Travel a Horganice se spojily a spustily 

online platformu, která nabízí  více než 

100 hotelů ASQ / ALQ v Thajsku, spolu 

se službami pro turisty, které splňují 

všechny karanténní požadavky dle  

thajského Ministerstva veřejného zdraví. 

Online platforma nabízí různé variace 

balíčků, které mohou zahrnovat 

ubytování na 15 nocí, letištní transfery 

přímo do hotelů a tři jídla denně. 

Zahrnuje i  lékařský servis,  který je   k 

dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 

aby bylo možné kontrolovat zdraví hostů 

a průběžně udělat tři testy COVID-19, 

které jsou nutné k dokončení  karantény 

(testy jsou prováděné na místě v různé 

dny). Nabízí také snadno pochopitelnou 

podrobnou infografiku zahrnující  

všechny požadavky potřebné před a po 

rezervaci a pravidla a předpisy karantény. 

TAT pokračuje ve vytváření různých 

platforem a podpůrných mechanismů, 

které pomáhají potenciálním 

návštěvníkům, aniž by byla ohrožena 

veřejné bezpečnost a zdraví. Mezi ně patří 

partnerství s thajským cestovním 

průmyslem na několika kampaních a 

projektech v oblasti cestovního ruchu, 

včetně certifikace Amazing Thailand 

Safety and Health Administration (SHA), 

ASQ Paradise a Amazing Thailand Plus a 

některých dalších. 

 

 

 

 

 

Souhrnná aktualizace kontrolních opatření COVID-19 
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