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Vážení  partneři, 

znovuotevření Phuketu jako pilotní destinace prokázalo, 

že se jedná o zásadní krok vpřed v revitalizaci thajského 

cestovního ruchu. Od spuštění programu do poloviny září 

si „Phuket Sandbox“ užilo téměř 35 000 plně očkovaných 

turistů. Mezinárodní cestovatelé  z celého světa přijeli na 

Phuket přímými mezinárodními lety, provozovanými 

významnými leteckými společnostmi. S více než 160 000 

noclehy, které jsou zarezervované na září,  je celkový 

součet na období od července  až do  září v současné době 

více než 500 000 noclehů. Vzhledem k tomu, že se počet 

stále pozitivně zvyšuje, „Phuket Sandbox“  slouží jako 

úspěšný model pro otevření dalších destinací v  jiných 

zemích. Když se daří situaci efektivně kontrolovat, 

můžeme počítat s dalšími kroky plánu opatrného 

znovuotevření. Po každé noci následuje den a my 

očekáváme, že se v nepříliš vzdálené budoucnosti vrátí 

slunečné nebe. 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

„Znovuotevření Thajska“ pokračuje a brzy bude otevřeno více destinací 

 

Thajská královská vláda oznámila plány na znovuotevření dalších destinací pro zahraniční cestovatele. Časový 

plán byl stanoven na období od října dále, protože Thajsko postupuje rychle v masovém očkování obyvatel od 

jeho zahájení, dne 7. června.  

V listopadu bude plán znovuotevření rozšířen na 10 dalších destinací zaměřených na cestovní ruch. Patří sem 

všechny oblasti Bangkoku, Krabi a Phang-Nga a vyhrazené oblasti v Buri Ram, Chiang Mai, Chon Buri (Pattaya), 

Loei, Phetchaburi (Cha-Am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) a Ranong. 

Další destinace po zemi se plánují znovu otevřít v prosinci 2021 a v lednu 2022. Počet nových případů a očkování 

pro místní populaci jsou klíčovými faktory, které je třeba zvážit při znovuotevření oblasti. 

 

Mezitím mohou zahraniční turisté nadále navštěvovat čtyři pilotní destinace k plážovým pobytům, což jsou 

Phuketu, Surat Thani (Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao), Krabi (Ko Phi Phi, Ko Ngai, Railey Beach), Phang Nga 

(Khao Lak, Ko Yao Yai, Ko Yao Noi), za uvolněnějších podmínek od října 2021. Cestujícím se doporučuje, aby 

se podrobněji informovali na thajském královském velvyslanectví nebo konzulátu ve své domovské zemi o 

aktuálních podmínkách. 
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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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Průzkum návštěvníků programu 

„Phuket Sandbox“ 
 

 

 
 

 

Průzkum provedený společností TAT mezi 11. 

červencem a 15. zářím 2021 ukázal, že 80% 

respondentů je spokojeno s pohostinností 

místních lidí a 85% je spokojeno se službami 

certifikovaných hotelů SHA Plus. V žebříčku 

spokojenosti nejlépe ohodnotili: kyvadlovou 

dopravu SHA Plus na letiště, rezervační službu 

pro kyvadlovou dopravu SHA Plus na letiště, 

rezervační službu pro hotely SHA Plus, 

celkovou kvalitu služeb na mezinárodním 

letišti Phuket a zdravotní prohlídku po příletu 

na Phuket. Z celkového počtu 117 respondentů 

byli dotazovaní návštěvníci z Izraele (36), USA 

(17), Německa (11), Velké Británie (10), 

Švýcarska (8) a dalších (tj. Dánska, Norska, 

Belgie, Lucemburska, Kataru, Bahrajnu, a 

Singapur). Asi 80% respondentů bylo ve věku 

25–56 let. 

 

V očkovacím  program na Phuketu  dostalo 

92% místní populace ke dni 12. září první 

dávku vakcíny, zatímco 81% dokončilo sérii 

dvou dávek. Phuket se také v současné době 

pouští do podání třetí dávky vakcíny, neboli 

posilovací dávky. To vše doplňují nezbytná  

zdravotní a bezpečnostní opatření, zavedená 

pro přijíždějící mezinárodní cestovatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentský famtrip  „Phuket Sandbox“ 
 

Společnost TAT ve spolupráci se společností Qatar Airways 

uspořádala ve dnech 18. – 25. Září 2021 famtrip  na Phuketu, pro tour 

operátory. K akci se připojilo 19 pozvaných agentů z České republiky, 

Maďarska, Polska a Slovenska. Skupina při příjezdu prošla 

nezbytnými bezpečnostními a zdravotními postupy „Phuket 

Sandbox“. Užili si také různé aktivity a malebnou přírodní scenérii 

ostrova. To zahrnovalo návštěvu sloní rezervace, Velkého Buddhy, 

starého města Phuketu, Wat Chalong atd. 

Komentáře k cestě: 

„Vše bych shrnula do slov "děkuji vám", protože ocenění vaší 

podpory  nám všem účastníkům cestovního ruchu stejně nelze 

dostatečně popsat slovy, stejně tak jako vaše tvrdá práce v tom, aby 

se podařilo vrátit krok za krokem podnikání v oblasti cestovního 

ruchu v Thajsku zpět k normálu. Získala jsem komplexní zkušenosti, 

včetně detailů o modelu Sandbox, návštěv hotelů, poznání místního 

života v době covidu,  objevila nová místa  a dobrodružství, získala 

nové kontakty pro vytváření atraktivních nabídek zájezdů. “ - Timea 

Nyul, Vista Travel 

"Těch pár dní bylo pro mě úžasným zážitkem vidět, co se nyní děje 

na Phuketu a také v Thajsku." Jsem rád, že jsem měl možnost vidět  

několik starých přátel a také partnerů. Doufám, že s některými 

změnami v předpisech se turisté vrátí. Usilovně pracujeme na tom, 

abychom naše klienty informovali skutečnými informacemi a 

připravili je na to, co mohou nyní odThajska  očekávat. Dostáváme 

již denně žádosti o knihování na  nadcházející sezónu, což je dobré 

znamení. Takže ještě jednou moc děkuji a držím palce, aby se v 

budoucnu cestovní ruch rozrostl. “ - Csajághy Péter, Thaiturizmus 
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