
 

                                                                                                ISSUE 018: ŘÍJEN 2021    
 

 

TAT NEWSLETTER 
 

 
 

 
Vážení partneři, 

 

 Od 1. listopadu je Thajsko plně připraveno přivítat plně očkované 

návštěvníky ze 46 zemí včetně České republiky. V další fázi otevírání 

se očekává rozšíření seznamu o další země.  Spolu s tím byly uvolněny 

vstupní podmínky do země, aby se umožnilo snadné prožití dovolené 

v Thajsku. Díky nádherným plážím, atrakcím a slunečnímu svitu spolu 

s neuvěřitelně dobrými cenami za ubytování v hotelech a resortech v 

zemi úsměvů, Thajsko by mělo být na přední pozici při výběru 

destinací pro dovolenou pro tuto zimu. 

V Thajsku na vás nyní čekají ještě úžasnější  zážitky. 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

 

 

 

Program „TEST & GO“  Znovuotevření Thajska bez karantény pro plně očkované 

návštěvníky ze 46 zemí včetně Česka. 
 

 

S platností od 1. listopadu 2021 je Thajsko připraveno se 

znovu otevřít pro očkované návštěvníky ze 46 zemí včetně 

Česka. 

Základní body programu „Test & Go“  

- Program platí pro návštěvníky, kteří ukončili očkování proti 

COVID-19 schválené WHO nebo Thajským ministerstvem 

zdravotnictví minimálně 14 dní před cestou. Ti, kteří COVID-

19 prodělali, se musí prokázat potvrzením o prodělání nemoci 

ne starším než 3 měsíce a minimálně jednou dávkou vakcíny. 

- Návštěvníci musí přicestovat letecky ze 46 schválených 

zemí. V této chvíli Thajsko schválilo vstup bez karantény 

z těchto zemí: Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bhútán, Brunej, 

Bulharsko, Čile, Čína, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Hong Kong, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, 

Jižní Korea, Kambodža, Kanada, Katar, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malajsie, Malta, Německo, Nizozemsko, Nový 

Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Saudská Arábie, Singapur, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy, Švýcarsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie. Návštěvníci Thajska 

musí v těchto zemích strávit minimálně 21 dní před cestou do Thajska. Tranzit nebo transfer přes tyto země se neuznává. 

- Před cestou si návštěvník musí vytvořit registraci Thajského pasu „Thailand Pass“ přes QR kód na http://tp.consular.go.th. Sem musí být nahrán 

očkovací certifikát a další dokumenty nutné pro cestování. 

- Pro vstup do Thajska je požadován doklad o pojištění s minimálním pokrytím 50.000,- USD, doklad o zaplacení minimálně jedné noci v hotelu 

certifikovaném jako SHA Plus po příletu, doklad o předplaceném povinném RT-PCR COVID-19 testu a antigenním samotestu ATK. Tento test bude 

použit pro samotestování během dne 6-7. Výsledek je návštěvník povinen předložit odpovědnému hotelovému zaměstnanci stejně tak jako nahrát 

výsledek do aplikace MorChana, viz níže. 

- Dále je požadován doklad o negativním RT-PCR COVID-19 testu provedeném nejdříve 72 hodin před odletem do Thajska. 

- Pro děti mladší 12 let, které cestují se svými rodiči nebo opatrovníky, očkovací povinnost neplatí, musí však mít negativní RT-PCR test provedený 

nejdříve 72 hodin před odletem do Thajska. 

- Po přistání na mezinárodním letišti v Thajsku se musí návštěvník schváleným letištním dopravním prostředkem dopravit na místo předem 

domluveného testovacího centra, nebo na zarezervované ubytování a provést požadovaný RT-PCR COVID-19 test během dní 0-1. 

- Návštěvníci si musí stáhnout a nainstalovat pohotovostní aplikaci MorChana a počkat v ubytovacím zařízení na výsledek testu, který by měl být 

k dispozici během jednoho dne. S negativním výsledkem testu může návštěvník svobodně cestovat kamkoliv po Thajsku. 

 

 

http://tp.consular.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. 
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Program alternativní karantény   

„AQ System“ 

Alternativní způsob vstupu do Thajska 

pro ty, kteří jsou i nejsou  

plně očkováni. 

 

 

 

Doba karantény zůstává 7 dní pro návštěvníky 

plně očkované uznanou vakcínou, 10 dní pro 

návštěvníky, kteří zvolili leteckou přepravu a 

nejsou očkováni, nebo jsou očkováni pouze 

částečně, a 14 dní pro návštěvníky, kteří zvolili 

příjezd do Thajska po zemi, kteří nejsou 

očkováni, nebo jsou očkováni pouze částečně. 

Tito si však budou moci užívat aktivit v rámci 

ubytovacího zařízení. 

 

Základní body programu AQ Systém 

- Program je určen pro plně či částečně očkované 

nebo neočkované návštěvníky z jakékoliv země. 

- Pro vstup do Thajska je požadován doklad o 

pojištění s minimálním pokrytím 50.000,- USD. 

- RT-PCR test je požadován po příletu do 

Thajska a ve dnech 8-9 je požadován antigenní 

test, který se uskuteční v určených testovacích 

centrech. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Program „Blue Zone“ 

Znovuotevření Thajska pro plně očkované 

návštěvníky z ostatních zemí. 

 
 

Thajsko je nadále otevřené pro plně očkované návštěvníky ze zemí, které 

nejsou na seznamu výše uvedených zemí. Od 1. listopadu 2021 si 

návštěvníci mohou vybrat z destinací modrých zón, Blue Zones. Tyto zóny 

obsahují hlavní atrakce jako Bangkok, Pattaya, Ko Samet. Ko Chang, Hua 

Hin, Cha-am, Phuket, Krabi, Phang-Nga, Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao 

a určité oblasti v Chiang Mai a dalších provinciích na severovýchodě 

Thajska. Od návštěvníků je požadováno dokončení pobytu na sedm nocí 

v jedné z těchto destinací předtím, než budou moci odcestovat do nějaké 

další části Thajska. 

 

Základní body programu „Blue Zone“ 

 

- Program platí pro návštěvníky, kteří ukončili očkování proti COVID-19 

schválené WHO nebo Thajským ministerstvem zdravotnictví minimálně 

14 dní před cestou. Ti, kteří COVID-19 prodělali, se musí prokázat 

potvrzením o prodělání nemoci ne starším než 3 měsíce a minimálně jednou 

dávkou vakcíny 

- Před cestou si návštěvník musí vytvořit registraci Thajského pasu 

„Thailand Pass“ přes QR kód na http://tp.consular.go.th. Sem musí být 

nahrán očkovací certifikát a další dokumenty nutné pro cestování. 

- Pro vstup do Thajska je požadován doklad o pojištění s minimálním 

pokrytím 50.000,- USD, doklad o zaplacení minimálně sedmi nocí v hotelu 

certifikovaném jako SHA Plus v jedné z Modrých zón po příletu. Dále 

doklad o předplaceném povinném RT-PCR COVID-19 testu, který se 

uskuteční během dní 0-1 a antigenním testu, který se uskuteční na jednom 

z určených testovacích míst ve dni 6-7.  

- Dále je požadován doklad o negativním RT-PCR COVID-19 testu 

provedeném nejdříve 72 hodin před odletem do Thajska. 

- Pro děti mladší 12 let, které cestují se svými rodiči nebo opatrovníky, 

očkovací povinnost neplatí, musí však mít negativní RT-PCR test 

provedený nejdříve 72 hodin před odletem do Thajska. 
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