
Aktualizace podmínek cestování po Thajsku v souladu se zpřísněnými vládními 
opatřeními proti COVID-19, platná do 31. srpna 2021 

 

 

V současné době jsou některé dopravní služby (letecké, autobusové, vlakové a lodní) změněny a 
to buď změnou jízdních řádů nebo pozastavením, v souladu s nejnovějšími kontrolními 
opatřeními Thajské vlády, s ohledem na situaci s virem COVID-19. 

Rozšířená opatření zahrnují platí v 29 provinciích, které se nyní nacházejí v tmavě červené zóně, 
včetně Bangkoku, od 3. do 31. srpna 2021. V tmavě červené zóně platí následující opatření: noční 
zákaz vycházení zůstává na dobu mezi 21.00-04.00 hod. nezměněn. Veřejná doprava může 
provozovat pouze 50% míst k sezení a musí uplatňovat opatření pro udržení bezpečné 
vzdálenosti cestujících. V obchodních domech, nákupních centrech a komunitních centrech 
mohou být otevřeny pouze supermarkety, lékárny a prodej zdravotnického materiálu a očkovací 
centra, a to vše do 20:00. Restaurace a jídelny v nákupních centrech nebo podobných místech lze 
využít jen pro nákup jídla s sebou, pouze do 20:00. Je zakázáno shromáždění více než 5 lidí. 
Zábavná centra a pořádání veřejných akcí všeho druhu zůstávají až do odvolání uzavřena.  

Opatření pro Phuket, platná od 3. do 16. srpna 2021 jsou následující: zábavní podniky a místa 
například bary, karaoke, masáže, tělocvičny s thajským boxem zůstávají zavřené s výjimkou 
veřejných a soukromých bazénů nebo jiných podobných míst a všech typů bazénů (hotely SHA+ 
mohou své bazény otevírat pouze pro hosty). Restaurace a jídelny mohou být běžně otevřené a 
nabízet své služby, bez prodeje a konzumace alkoholických nápojů. Obchodní domy, kosmetické 
salony a sportoviště se mohou otevírat v dle běžných otvíracích hodin. Pouliční trhy se mohou 
otevírat za přísných opatření pro kontrolu nemocí (pouze 1 zákazník na 4 metry čtvereční 
plochy). Večerky mohou být otevřeny od 4:00 do 23:00. 

Společnost Bangkok Airways oznámila dočasné pozastavení letů mezi Samui a Phuketem od 3. 
srpna 2021 do odvolání. Lety na „uzavřené trase“ Bangkok-Samui pro tranzitní/přestupní 
mezinárodní cestující navštěvující program „Samui Plus“ však budou i nadále fungovat jako 



obvykle, dvakrát denně. Na podporu programu Samui Plus bude navíc nadále fungovat trasa 
Samui-Singapur se třemi lety týdně v pondělí, čtvrtek a neděli. Během 6.-18. srpna 2021 nabízí 
společnost Nok Air zpáteční lety mezi UTapao v Rayongu a Chiang Mai, Chiang Rai, Nakhon Si 
Thammarat, Trangu, Ubon Ratchathani a Udon Thani , stejně tak jako jako jednosměrné lety z 
Phuketu na letiště U-Tapao.  

Sandbox Express Bus z Phuketu na bangkokské letiště Suvarnabhumi je zajišťován pouze pro 
mezinárodní cestovatele v rámci programu Phuket Sandbox a jejich rodinné příslušníky.                      
K dispozici od 4. do 16. srpna 2021, každé pondělí, čtvrtek a sobotu, odjíždí autobus z Central 
Festival Phuket v 05.00 hodin. a PTT Thalang v 05:30 hodin. a přijíždí na letiště Suvarnabhumi 
stejný večer kolem 21:00. Cena jízdného je od 1.500,- bahtů na osobu v závislosti na počtu 
cestujících na cestu. Rezervaci je nutné provést prostřednictvím managera hotelu SHA+. 
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