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Vážení partneři,  

rajský ostrov Phuket přivítal první skupinu turistů v 

rámci programu „Phuket Sandbox“, který funguje od 

1. července 2021 a slouží jako počáteční pilotní 

projekt. Druhý znovuotevřený projekt je spuštěný na 

ostrově Ko Samui a otevřel se v polovině července v 

rámci modelu „Samui Plus“. Návazně přibydou další  

sandbox programy  v oblíbených destinacích jako 

Phang Nga a Krabi, které jsou připravené obnovit své 

turistické programy, a to v průběhu  srpna. Dne 22. 

července 2021 Thajské středisko pro správu 

ekonomické situace (CESA) rámcově schválilo nový 

návrh, umožňující návštěvníkům po vstupu do země a 

7 nocích v „Phuket Sandbox“ možnost přesunout se 

do jiného cíle, jako je Ko Samui nebo Khao Lak nebo 

Ko Phi Phi. Návštěvníci si tak mohou znovu užít 

slavné pláže, vřelou pohostinnost a další atrakce a 

užít si tak svoji zaslouženou dovolenou.  

S úctou,  

kancelář TAT Praha 

 

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 přijíždějícím v rámci programu Phuket 

Sandbox, zkombinovat svou cestu v modelu “7 + 7”. To 

znamená, že by mohli zůstat na Phuketu po dobu 7 dnů a poté 

mohou 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. 
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Thailand’s vaccination rollout has been slower than 

many EU countries. Only a relatively small 

percentage of Thailand’s population have so far been 

vaccinated. However, Phuket has inoculated over 75% 

of the island’s population to be ready for welcoming 

foreign visitors. 

 

WILL I HAVE TO WEAR A MASK? 

Since the early days of COVID-19, Thai people were 

encouraged to wear the masks. The overwhelming 

majority have done so without any fuss. In the first 

half of 2021, the Thai government made it 

compulsory to wear masks in public. Although the 

regulations may be relaxed in July, especially in 

Phuket, all visitors are kindly asked to observe local 

rules. Although it is unlikely you will be required to 

wear a mask on the beach if you are adhering to social 

distancing, you are requested to observe any local 

rules that may be in place which include wearing a 

mask in taxis and minibuses. Please also observe any 

signs that ask you to scan your temperature and wear 

masks inside shops or malls. 

 

I OWN A PROPERTY IN PHUKET. CAN I STAY 

AT MY HOUSE OR CONDO INSTEAD OF A SHA 

PLUS HOTEL? 

All international arrivals must book a stay at SHA 

Plus accommodation. Staying in a private residence is 

not allowed. The only exception is if the residence or 

condominium has been issued with a SHA Plus 

certificate. 

 

AM I FREE TO TRAVEL AROUND PHUKET 

INDEPENDENTLY? 

Yes. The only exception may possibly be the initial 

arrival and transfer to your hotel from the airport 

which is required to take SHA Plus. During your stay 

in Phuket, you will need to keep the alert app 

activated on your smartphone. 

 

CAN I TRAVEL TO OTHER ISLANDS? 

You can visit islands in Phuket province, but only Ko 

Racha, Ko He, Ko Maprao, etc. at any time during 

your stay. But Phi Phi is in Krabi province and James 

Bond Island is in Phang Nga province. For any island 

trips, it is recommended to book excursions with SHA 

Plus-certified companies.  

 
WHEN CAN I TRAVEL TO OTHER AREAS OF 

THAILAND, AND DO I NEED ANY EXTRA 

DOCUMENTS? 

You need to stay in Phuket for a minimum of 14 nights. 

After that, you are free to travel within Thailand, e.g., by 

road to Phang Nga or Krabi, or fly to Bangkok, Chiang 

Mai, etc. Wherever you travel, keep your passport with you 

together with your vaccine certifica te and a negative for 

COVID-19 test result. 

 

Thank you very much for your kind interest on Phuket 

Sandbox. Please keep updating on news and 

information on Phuket Sandbox at tatnews.org or e-

mail us at tatprague@tat.or.th. 

 
 

 

                                             Progres  programu  

                                                                                                                  “Phuket Sandbox” 
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‘Samui Plus’ Programme 

 
 

15. července byl zahájen program Samui Plus, v rámci kterého mohou Ko Samui, 

Ko Phangan a Ko Tao navštívit plně očkovaní mezinárodní turisté. Tyto tři 

ostrovy se nacházejí v provincii Surat Thani. Turisté, kteří navštíví Thajsko v 

rámci programu Samui Plus, se mohou ubytovat v hotelech s certifikací „Samui 

Extra Plus“ a „SHA Plus“ na prvních 7 nocí, respektive i na zbývajících 7 nocí. 

Poté mohou cestovat do dalších destinací v Thajsku. Obě certifikace štítků jsou 

oficiálně schváleny z hlediska hygieny a bezpečnosti. Hotely Samui Extra Plus 

jsou dřívější hotely s označením ALQ a byly speciálně přiděleny pro program 

Samui Plus. Hotely s certifikací „SHA Plus“ znamenají, že splňují nezbytná 

opatření ke kontrole COVID-19 a také to, že 70 % jejich zaměstnanců je plně 

očkováno.  

 

Během pobytu bude prováděn PCR test, v závislosti na délce pobytu (v den 0=den  

příletu do Thajska, den 6-7 a den 12-13). V den 0 (po příletu) bude první PCR 

test proveden v hotelu „Samui Extra Plus“ a cestující musí na výsledek počkat ve 

svém hotelovém pokoji. Po obdržení negativního výsledku testu mohou během 

1. až 3. dne trávit volný čas ve vyhrazených prostorách hotelu. Ve dnech 4–7 

mohou cestující podniknout některý z možných výletů, pouze na zadaných a 

schválených trasách.  

 

Druhý PCR test bude proveden v hotelu „Samui Extra Plus“ 6. nebo 7. den 

pobytu. S negativním výsledkem testu mohou cestující cestovat na Samui, Ko 

Pha-ngan a Ko Tao během dnů 8–14. Třetí PCR test bude proveden ve schválené 

nemocnici 12. nebo 13. den. Po obdržení negativního výsledku cestující mohou 

cestovat z Ko Samui, Ko Phanganu a Ko Tao do dalších thajských provincií, 

pokud doloží doklad o předchozím pobytu alespoň na 14 nocí, 3 výsledky testů 

RT-PCR a doklady o kontrole choroby v souladu s předpisy cílové destinace. 

 

 

 

 

Od 1. do 20. července 2021 na Phuket 

dorazilo 11 585 turistů. Předprodeje 

hotelových rezervací za období od července 

do září činí 271 833 noclehů – což je 

průměrná obsazenost 10,12 % - a generují 

výnosy 534,31 milionů bahtů. V letovém 

řádu mezinárodního letiště Phuket mezi 1. a 

31. červencem 2021 jsou přímé lety na 

Phuket provozovány osmi leteckými 

společnostmi. Jedná se o Singapore Airlines 

ze Singapuru, Etihad Airways z Abu Dhabi, 

EL AL Israel Airlines z  Tel Avivu, Emirates 

z Dubaje, Qatar Airways z Doha, Turkish 

Airlines z Istanbulu, Thai Airways 

International (THAI) ze Stockholmu, 

Londýna, Kodaně, Frankfurtu, Curychu a 

Paříže a Gulf Air z Bahrajnu přes Bangkok. 

Festival „Barevný Phuket – návrat štěstí“  

 

Festival začal slavnostním otevřením na pláži 

Patong a v oblasti starého města Phuket 

Town. Festival nabízí zábavný program plný 

ohňostrojů, živé hudby, vodních sportů, 

uměleckých instalací a food trucků a probíhá 

až do konce července. 
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