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Vážení partneři, 

od 1. července, kdy byl spuštěný model „Phuket Sandbox“ 

pro opětovné otevření Thajska, přivítal ostrov Phuket   do 

poloviny srpna přes 22 000 turistů ze zámoří. 

Znovuotevření Phuketu mezinárodním cestovatelům 

znamenalo vzplanutí naděje pro zúčastněné strany z 

oblasti thajského cestovního ruchu, které krize do značné 

míry zasáhla. Nyní byl program „Phuket Sandbox“ ještě 

vylepšen na program „Phuket Sandbox 7+7 Extension“, 

který umožňuje plně očkovaným mezinárodním 

cestovatelům z konkrétních zemí zkrátit povinný pobyt na 

Phuketu ze 14 na 7 dní. Zahájení Phuket Sandbox od 1. 

července, Samui Plus od 15. července a rozšíření Phuket 

Sandbox 7+7 od 16. srpna povede k opětovnému otevření 

dalších pilotních destinací, které v současné době 

připravují příslušná opatření k zajištění zdraví a 

bezpečnosti turistů i místních lidí. Tento program by měl 

poskytnout návštěvníkům více možností, jak si užít 

dovolenou na thajských úžasně krásných plážích a 

ostrovech, jejichž příroda je po dlouhé pauze od turistů 

jako znovuzrozená.  

 S úctou,  

kancelář TAT Praha 

  

 

Program "Phuket Sandbox 7+7 Extension" je již spuštěný 
 

 

Rozšířený program „Sandbox 7+7” 

poskytuje plně očkovaným mezinárodním 

cestovatelům více možností navštívit více 

thajských destinací bez nutnosti karantény. 

Počínaje 16. srpnem 2021 program „Phuket 

Sandbox 7+7 Extension“ umožňuje 

způsobilým mezinárodním cestovatelům 

zkrátit povinný pobyt na Phuketu ze 14 na 

7 dní, poté lze na Krabi strávit dalších 7 

nocí (v místech jako je Ko Phi Phi, Ko Ngai 

nebo Pláž Railay), Phang-Nga (Khao Lak 

nebo Ko Yao) nebo Surat Thani (Samui 

Plus-Ko Samui, Ko Pha-ngan nebo Ko 

Tao). Stávající vstupní opatření zavedená 

pro program Phuket Sandbox zůstávají pro 

rozšíření 7+7 beze změny.  

Cestovatelé, kteří plánují strávit dalších 7 nocí mimo Phuket, však musí vyplnit formulář „Transfer form“, 

vystavený jejich hotelem na Phuketu, který uvádí, že na Phuketu pobývali 7 nocí, což budou muset prokázat spolu 

s negativními výsledky svých dvou testů na COVID-19 (prováděny v den 0 a den 6-7 na Phuketu). 
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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. 
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Vstup do „Phuket Sandbox“ 
 

„Phuket Sandbox“ umožňuje vstup bez 

karantény plně očkovaným návštěvníkům 

ze 69 zemí. Návštěvníci si mohou užít 

bezstarostné cestování po Phuketu, s 

důvěrou v bezpečnost a hygienu. Ke 

vstupu do „Phuket Sandbox“ jsou 

cestovatelé povinni si předem zajistit 

následující dokumenty: - Osvědčení o 

vstupu do země (COE), o které se žádá 

online a následně ho schválí a vydá 

Thajské královské velvyslanectví/  

generální konzulát 

(www.coethailand.mfa.go.th); - Doklad o 

dokončené platné vakcinaci proti COVID-

19 vakcínou schválenou thajským 

ministerstvem veřejného zdraví (MoPH) 

nebo Světovou zdravotnickou organizací 

(WHO); - zdravotní pojištění COVID-19 s 

minimálním krytím 100 000 USD; -

Potvrzení rezervace certifikovaného 

ubytování Amazing Thailand Safety and 

Health Administration (SHA Plus) spolu s 

potvrzenou rezervací testů COVID-19 RT-

PCR během tohoto období; a -Negativní 

výsledek testu RT-PCR COVID-19 

vydaný ne více než 72 hodin před odletem. 

 

 

 

www.thailanda.ro 
 

 
 

Naše nová "Amazing Thailand" webová 

stránka  pro Rumunsko je již spuštěná a 

plná zajímavých  informací a aktuálních  

novinek o turistickém ruchu v Thajsku. 

 

 

Obecné informace o programu 

„Phuket Sandbox 7+7 Extension“ 

 

•  Cestování z Phuketu do vybraných oblastí v Krabi, Phang-Nga 

nebo Surat Thai je možné pouze na schválených trasách a 

prostřednictvím schválených způsobů dopravy.  

- Do Surat Thani (Samui Plus – Ko Samui, Ko Pha-

ngan nebo Ko Tao) se lze dostat přímým vnitrostátním letem 

společnosti Bangkok Airways na trase Phuket-Ko Samui.  

- Na Krabi (Ko Phi Phi, Ko Ngai nebo Railay Beach) 

se dostanete lodí a trajektem s certifikací SHA Plus ze dvou 

schválených přístavů (Ao Po a Rassada). 

- Do Phang-Nga (Khao Lak) se lze dostat pomocí 

služeb automobilového transferu s certifikací SHA Plus, z 

Phuketu přímo do hotelů s certifikací SHA Plus.  

-  Do Phang – Nga (Ko Yao Noi nebo Ko Yao Yai) se 

dostanete lodí nebo trajektem s certifikací SHA Plus ze tří 

schválených přístavů (Ao Po Pier, Ao Po Grand Marina a Bang 

Rong Pier), lodě připlouvají na Ko Yao Yai do Chonglat přístavu 

a Ban Laem Yai přístavu; Na Ko Yao Noi přistávají lodě v 

přístavu  Manoh Pier.  

• Jakmile cestující dokončí pobyt na 7 nocí v Krabi, Phang-Nga 

nebo Surat Thani a jejich třetí PCR test (prováděný 12.-13. den) 

bude negativní, obdrží „propouštění formulář“ z jejich hotelu a 

budou moci pokračovat ve své cestě do jiných destinací v 

Thajsku. 

 • Pokud je pobyt v Krabi, Phang-Nga nebo Surat Thani kratší 

než 7 nocí, musí cestující v den odletu pokračovat přímo na 

mezinárodní letiště Phuket. V místě vstupu zpět na Phuket budou 

muset předložit letenku nebo jiný doklad o své mezinárodní cestě 

z Phuketu.  

• Při cestování z Phuketu do jiných zemí doporučujeme 

cestujícím dodržovat pokyny a opatření vyhlášené příslušnou 

zemí jejich cíle.  

• Při cestování z Phuketu do jiných thajských destinací jsou 

cestovatelé povinni prokázat, že absolvovali pobyt na 14 nocí na 

Phuketu spolu s negativními výsledky svých tří testů na COVID-

19, spolu s další požadovanou dokumentací podle pokynů a 

opatření oznámených příslušnými destinacemi.  

• Při cestování z Krabi, Phang-Nga nebo Surat Thani do jiných 

thajských destinací jsou cestovatelé povinni prokázat, že 

absolvovali 7 nocí na Phuketu a dalších 7 nocí v Krabi, Phang-

Nga nebo Suratu Thani spolu s negativními výsledky jejich tří 

testů na COVID-19 spolu s další požadovanou dokumentací 

podle pokynů a opatření vyhlášených příslušnými destinacemi. 
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