
Model pobytů Phuket + Surat Thani / Krabi / Phang Nga Sandbox     
byl rámcově schválen 

Centrum pro správu ekonomické situace (CESA) na svém zasedání dne 22. července 
2021 v zásadě schválilo návrh, který by umožnil turistům, kteří navštíví program 
Phuket Sandbox, zkombinovat svou cestu v modelu “7 + 7”. To znamená, že by mohli 
zůstat na Phuketu po dobu 7 dnů a poté navštívit další z pilotních destinací, ve kterých 
se Thajsko znovu otevírá turistice, a zůstat tam po dobu nejméně 7 dnů. Dalšími 
navrhovanými pilotními destinacemi, které je možné kombinovat, jsou Surat Thani 
(Samui, Ko Pha-ngan a Ko Tao), Krabi (Ko Phi Phi, Ko Ngai a Railay Beach) a Phang- 
Nga (Khao Lak a Ko Yao). Program by měl nabýt účinnost od 1. srpna 2021. 

Podle současných pravidel modelu “Phuket Sandbox” musí turisté nejprve zůstat na 
Phuketu 14 nocí, než mohou cestovat do jiné destinace v Thajsku. Turisté, kteří chtějí 
v Phuketu zůstat méně než 14 nocí, tak mohou učinit, ale z Phuketu musí opustit 
Thajsko do jiné země.  

Nový návrh by změnil stávající požadavek, podle kterého turisté nemohou zůstat na 
Phuketu pouze 7 nocí a poté se vydat v Thajsku do jiného cíle, jako je např. Samui nebo 
Phang Nga. Po zásadním schválení návrhu CESA, který řeší hospodářskou a sociální 
rehabilitaci po šíření pandemie COVID-19, mají guvernéři provincií v každém                      
z pilotních cílů koordinovat spolupráci se soukromým a veřejným sektorem, aby si 
vzájemně porozuměli v plánování.  

Každý příslušný pilotní cíl má připravit nezbytná pravidla a předpisy podle stejných 
standardů, jaké platí pro program Sandbox v Phuketu, aby bylo zajištěno zdraví               
a bezpečnost a omezeno šíření COVID-19 v těchto oblastech.  

Mezitím ministerstvo cestovního ruchu a sportu a TAT předloží ke schválení Centru 
pro správu situace COVID-19 (CCSA) veškeré podrobnosti plánu propojení 
turistických tras mezi Phuketem a dalšími pilotními cíli. Do budoucna mají také 
připravit plány na otevření dalších potenciálních destinací ke schválení CESA a CCSA. 

 


