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Vážení vážení partneři, 

Od července 2021 je celý ostrov Phuket více než 

připraven přivítat zpět plně očkované návštěvníky bez 

karanténních požadavků podle modelu „Phuket 

Sandbox“. Phuket se stává první pilotní oblastí pro 

obnovení cestování v Thajsku, kterou v polovině 

července následují Ko Samui a okolní ostrovy, poté také 

Krabi, Phang Nga, Chiang Mai, Pattaya, Buri Ram, 

Cha-am & Hua Hin a Bangkok v nadcházejících 

měsících. 

Podle modelu Sandbox dosáhl Phuket více než 75% 

proočkovanosti populace ostrova a omezil počet nových 

případů COVID-19 na téměř nulu ke konci června 2021. 

Phuket rovněž pracuje na terénních úpravách a dalších 

řešení bezpečnostních opatření; jako je bezpečnost 

silničního provozu, bezpečnost vodní dopravy a 

podobné druhy bezpečnosti turistů, aby bylo možné 

bezpečně přivítat všechny návštěvníky. Navíc po mnoha 

měsících přestávky v turistice můžeme na plážích vidět 

práškově bílý písek a křišťálově čistou a tyrkysovou 

vodu. 

Kancelář TAT Praha 

 

“Často kladené dotazy” - FAQs ‘Phuket Sandbox’ 
 

‘PHUKET SANDBOX’  

   

Phuket bude první destinací v Thajsku, která se plně otevře zámořským 

turistům. Od 1. července 2021 mohou zámořští cestující, kteří byli očkováni 

proti COVID-19, cestovat na Phuket bez nutnosti dodržení karantény podle 

takzvaného modelu „Phuket Sandbox“, podle kterého budou však návštěvníci 

stále muset dodržovat konkrétní podmínky a postupy.  

 

JAKÝ JE POSTUP PŘI VSTUPU DO ZEMĚ PODLE “PHUKET 

SANDBOX”? 

Musíte získat Osvědčení o vstupu (CoE), zakoupit cestovní pojištění s 

krytím COVID-19, rezervovat hotel SHA PLUS, odeslat negativní výsledek 

PCR testu nejpozději 72 hodin před odletem, stáhnout si výstražnou aplikaci 

a letět přímým letem na Mezinárodní letiště Phuket. 

CO JE OSVĚDČENÍ O VSTUPU A KDE HO ZÍSKÁM? 

Osvědčení o vstupu (COE) je dokument, který je vyžadován před odletem do Thajska. Přihlášku lze podat online zde: https://coethailand.mfa.go.th 

 

JE COVID-19 POJIŠTĚNÍ POVINNÉ? 

Ano. Po celou dobu pobytu v Thajsku musíte mít pojištění COVID-19, které kryje zdravotní náklady až do výše 100 000 USD. Možnosti pojištění 

naleznete na https://covid19.tgia.org/. 

 

POTŘEBUJI VÍZUM? 

Pokud jste držitelem pasu České republiky, Maďarska, Slovenska a Polska a cestujete do Thajska jako turista a pobýváte zde méně než 45 dní, vízum 

nepotřebujete. Pokud si přejete zůstat déle, můžete požádat o turistické vízum, které vám umožní zůstat až 60 dní a v případě potřeby jednorázově 

prodloužit o 30 dní. 

 

JAKÝ TYP VAKCÍNY JE SCHVÁLENÝ A KDY MUSÍ BÝT OČKOVÁNÍ PROVEDENO? 

Seznam schválených vakcín zahrnuje Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm a Sinovac. Návštěvníci musí být plně očkováni. 

Očkování musí být provedeno nejméně 14 dní před vstupem do Thajska a ne déle než rok předtím. 

 

https://coethailand.mfa.go.th/
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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. 

 
   

  

    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourism Authority of Thailand, Prague Office 
Quadrio Business Centre, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1     Tel. +420 281 913 738-9 Email: tatprague@tat.or.th 

Areas of Responsibility: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, Romania, Bulgaria and the Balkan areas 

 

CESTUJI S RODINOU. POTŘEBUJÍ MÉ DĚTI OČKOVÁNÍ? 

Děti mladší 6 let nemusí být očkovány, pokud cestují s plně očkovanými rodiči nebo 

zákonnými zástupci. Neočkované děti ve věku od 6 do 18 let, které cestují s plně 

očkovanými rodiči nebo zákonnými zástupci, budou muset při příjezdu podstoupit test 

COVID-19. Za test je třeba zaplatit. 

 

POTŘEBUJI MÍT COVID TEST PŘED ODLETEM DO Thajska? 

Mezinárodní cestující musí předložit lékařský certifikát s laboratorním výsledkem 

RT-PCR testu, který prokazuje, že nebyl detekován COVID-19. Test je třeba 

absolvovat maximálně do 72 hodin před odletem. 

 

ODKUD MOHU LÉTAT PŘÍMO NA PHUKET? 

Hlavní letecké společnosti, včetně společností Thai Airways, Qatar Airways, Turkish 

Airlines a Emirates, provozují přímé lety z mnoha evropských destinací na Phuket. 

 

MOHU LETĚT NA PHUKET Z BANGKOKU? 

Zatím ne. Thajské úřady stále řeší opatření na bangkokském letišti Suvarnabhumi. 

MUSÍM SE PROKÁZAT POTVRZENÍM O REZERVACI V HOTELU? 

Ano. Budete si muset předem rezervovat ubytování, které získalo status SHA Plus. 

CO JE TO SHA A SHA PLUS? 

SHA je zkratka Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA). Aby 

mohl být hotelu udělen status SHA, musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky. 

Certifikát SHA Plus se uděluje pouze podnikům, které splňují všechny bezpečnostní 

podmínky, plus alespoň 70 % jejich zaměstnanců bylo očkováno proti COVID-19. 

Seznam obchodních partnerů SHA na Phuketu najdete na www.thailandsha.com. 

 

MUSÍM ZŮSTAT VE STEJNÉM HOTELU CELÝ POBYT NEBO MOHU 

BĚHEM POBYTU VYUŽÍT NĚKOLIK DALŠÍCH HOTELŮ? 

Při registraci do COE budete muset předem rezervovat ubytování SHA Plus a odeslat 

potvrzení rezervace. Prvních 7 nocí musíte zůstat ve stejném hotelu. Poté můžete 

zůstat v dalších různých hotelech. Veškeré ubytování však musí být rezervováno v 

prostorách s certifikátem SHA Plus. Majitel hotelu/ ubytování je ze zákona povinen 

denně hlásit jména všech hostů. 

 

JSOU PŘI PŘÍJEZDU VYŽADOVÁNY NĚJAKÉ TESTY? 

Mezinárodní cestující jsou podrobeni detekční kontrole COVID-19, včetně RT-PCR 

testů při příjezdu. Ihned po příjezdu se budete muset vydat přímo do svého předem 

rezervovaného ubytování s certifikátem SHA Plus a čekat na výsledky testu. Ty by 

měly být k dispozici během několika hodin. Pokud máte negativní test na COVID, 

můžete cestovat kamkoliv po ostrově Phuket. 

 

EXISTUJE NA PHUKETU NĚJAKÝ TRACKOVACÍ SYSTÉM? 

V rámci bezpečnostních podmínek spojené s COVID-19 si budete muset stáhnout 

aplikaci Thailand Plus. Při přesunu na různá místa v okolí Phuketu musí být aplikace 

stále zapnutá. 

 

BUDU SE MUSET BĚHEM SVÉHO POBYTU TESTOVAT? 

Všichni turisté budou povinni podstoupit a zaplatit si za testování v 6. nebo 7. den 

jejich pobytu, případně také 12. až 13. den * v závislosti na délce pobytu. Test RT-

PCR lze provést v několika SWAP-testovacích centrech zřízených v různých 

turistických oblastech nebo v nemocnicích. Cena se pohybuje od 2 500 do 4 000 bahtů.  

*čeká na potvrzení. 

 

CO SE STANE, POKUD BUDU MÍT POZITIVNÍ VÝSLEDKY COVID TESTU 

BĚHEM MÉHO POBYTU NA PHUKETU? 

Každý, kdo bude mít pozitivní výsledky, bude převezen do nemocnice. I když nejevíte 

příznaky COVID-19, budete muset jít do nemocnice a náklady budou hrazeny z vaší 

pojistky. 

 

JAK DLOUHO MUSÍM ZŮSTAT NA PHUKETU? 

Pokud byste chtěli navštívit další oblasti Thajska, musíte zůstat na Phuketu minimálně 

14 dní. Pokud však máte v úmyslu zůstat na Phuketu pouze kratší dobu, není nutný 

minimální pobyt. 

 

PROČ MUSÍM ZŮSTAT NA PHUKETU 14 DNÍ 

PŘEDTÍM NEŽ SE VYDÁM DO JINÉ DESTINACE 

V THAJSKU, POKUD JSEM BYL JIŽ PLNĚ 

OČKOVÁN? 

Zavádění očkování v Thajsku bylo pomalejší než v mnoha 

zemích EU. Pouze relativně malé procento populace 

Thajska bylo dosud očkováno. Phuket však naočkoval 

více než 75% populace ostrova, aby byl připraven přivítat 

zahraniční návštěvníky. 

 

PLATÍ NUTNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORU NEBO 

JINÉ OCHRANY OBLIČEJE? 

Od prvních dnů pandemie je thajská populace zvyklá nosit 

ochranu nosu a úst. V první polovině roku 2021 thajská 

vláda stanovila povinnost nosit ochranu úst a nosu na 

veřejnosti. Přestože mohou být předpisy v červenci 

uvolněné, zejména na Phuketu, všichni návštěvníci jsou 

žádáni, aby dodržovali místní pravidla. I když je 

nepravděpodobné, že budete muset na pláži nosit 

respirátor nebo roušku za dodržení sociálního 

distancování, tak je stále potřeba však dodržovat ostatní 

místní pravidla.   

 

VLASTNÍM NEMOVITOST NA PHUKETU. MOHU 

ZŮSTAT ZDE MÍSTO V HOTELECH S SHA PLUS 

CERTIFIKACÍ?  

Všichni mezinárodní příchozí si musí rezervovat pobyt v 

ubytování SHA Plus. Pobyt v soukromé rezidenci není 

povolen. Jedinou výjimkou je, pokud bylo rezidenci nebo 

bytu vystaveno osvědčení SHA Plus. 

 

MŮJ PARTNER ŽIJE V THAJSKU A CHCE SE SE 

MNOU SETKAT. MŮŽEME SPOLEČNĚ ZŮSTAT 

V HOTELU S SHA CERTIFIKACÍ?  

Oba budete muset dodržovat všechna místní pravidla 

týkající se cestování a vstupních požadavků na Phuket. 

Pokud budou všechny tyto podmínky a pravidla dodrženy 

neměl by být problém s pobytem v hotelu. Různé hotely 

však mohou uplatnit svá vlastní pravidla, proto 

doporučujeme kontaktovat přesně daný hotel a požádat o 

konkrétní pravidla. 

 

JE MOŽNÉ CESTOVAT PO OSTROVĚ PHUKET 

PO VLASTNÍ OSE? 

Ano. Jedinou výjimkou může být počáteční příjezd a 

transfer do hotelu z letiště,  na který se také vztahují 

podmínky SHA Plus certifikace. Pro celý pobyt pak platí, 

že budete muset mít ve svém smartphonu aktivní aplikaci 

Thailand Plus.  

 

MOHU CESTOVAT NA JINÉ OSTROVY? 

Vybrané ostrovy v provincii Phuket můžete navštívit, jsou 

to pouze Ko Racha, Ko He a Ko Maprao. Navštívit je pak 

můžete kdykoli během pobytu. Ostrov Phi Phi je v 

provincii Krabi a ostrov Jamese Bonda v provincii Phang 

Nga, proto je prvních 14 dní navštívit nelze. U výletů na 

výše zmíněné ostrovy se doporučuje rezervovat exkurze u 

společností s certifikací SHA Plus. 

 

KDY MOHU CESTOVAT DO DALŠÍCH OBLASTÍ 

THAJSKA A POTŘEBUJI NĚJAKÉ DALŠÍ 

DOKUMENTY? 

Je nutné na Phuketu zůstat minimálně 14 nocí. Poté 

můžete svobodně cestovat po Thajsku, například právě do 

provincie Phang Nga nebo Krabi, nebo letět do Bangkoku, 

Chiang Mai atd. Kamkoli cestujete, mějte u sebe cestovní 

pas spolu s osvědčením o očkování a lékařským 

osvědčením, kterým dokládáte, že jste měli negativní test 

na COVID-19. 

 

Velice vám děkujeme za váš laskavý zájem o sandbox na 

Phuketu. Pro více  aktuálních zpráv a informací o Phuket 

Sandbox navštivte   tatnews.org nebo nás kontaktuje na e-

mailové adrese tatprague@tat.or.th.  

mailto:tatprague@tat.or.th
http://www.thailandsha.com/
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