
Thajsko oznamuje velký krok ve znovuotevření země                           
pro návštěvníky během této zimy 

 

 

Thajsko je nyní připraveno pozvat ke vstupu do země naočkované návštěvníky ze 63 zemí 
včetně Česka bez karanténních opatření a dovolit jim cestovat kamkoliv.  

S platností od 1.11.2021 mohou plně očkovaní cestovatelé z Česka a dalších 62 zemí navštívit 
Thajsko a užít si zde dovolenou v jakékoliv části země v režimu vstupu TEST & GO. Návštěvníci 
si musí registrovat online „Thailand Pass“ na webových stránkách tp.consular.go.th. Sem musí 
nahrát platný očkovací certifikát a další potřebné dokumenty pro schválení vstupu do země. 
Návštěvník musí mít doklad o pojištění s krytím minimálně 50.000 USD a rezervaci minimálně 
jedné noci v hotelu certifikovaném jako SHA Plus. Součástí této rezervace musí být 
předplacený RT-PCR COVID-19 test, který bude proveden po příjezdu a transfer z letiště. Dále 
je nutno se prokázat negativním RT-PCR COVID-19 testem provedeným maximálně 72 hodin 
před odletem. Děti mladší 12 let nemusí být očkovány, ale musí mít negativní výsledek RT-
PCR testu provedený maximálně 72 hodin před odletem. Po příletu musí být proveden RT-
PCR COVID-19 test během dne 0-1. Poté musí návštěvník 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. 

Neočkovaní cestovatelé mohou cestovat do Thajska v rámci režimu Alternativní Karanténa 
(Alternative Quarantine System). Musí dodržet desetidenní karanténu. Tento režim vyžaduje 
doklad o negativním RT-PCR COVID-19 testu provedeným maximálně 72 hodin před odletem 
a doklad o pojištění s krytím minimálně 50.000 USD. Dále je nutné provedení prvního RT-PCR 
COVID-19 testu po příletu během dne 0-1 a druhého během dne 8-9. 

Po víc informací ohledně znovuotevírání Thajska a online registraci Thailand Pasu, prosím 
neváhejte nás kontaktovat emailem na www.tatprague@tat.or.th . 



Plně očkovaní ze 
63 zemí 

 včetně Česka 

 THAJSKO ZNOVU OTEVŘENO  
Režim “TEST&GO” 

od 1. listopadu 2021 

 
 
 
 
 

VSTUP DO THAJSKA – TEST&GO  
 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

S negativním výsledkem 
testu se můžete 

svobodně pohybovat 
kamkoliv po Thajsku. 

RT-PCR Test 
72 hodin před 

odletem 

Cestování s dětmi 
Děti mladší než 12 let mají výjimku z požadavku očkování. 

 

Tourism Authority of Thailand, Prague Office 
Email : tatprague@tat.or.th 
www.amazingthailand.cz 

Vaccination 
Certificate 

Certifikát o 
očkování 

 

Pojištění          
s krytím 

50,000 USD 

Zažádejte o 
Thailand Pass, 

nahrajte do něj 
dokumenty a 

získejte QR Code 
online at 

tp.consular.go.th 

 Potvrzení o zaplacení  
1 noci v SHA+ hotelu, 
rezervace transferu  

z letiště  
a RT-PCR testu po příletu. * 

 

 RT-PCR Test po příletu  
a počkejte na výsledek  
v SHA+ hotelu 
 Stáhněte si výstražnou 

aplikaci MorChana 

Přílet do Thajska 

 

* Doporučujeme si vybrat hotel na www.asq.in.th 
Ujistěte se, že Váš hotel nabízí balíček Test & Go (obsahující transfer z letiště do dvou hodin a RT-PCR test).                             
V případě, že přiletíte na Phuket, musíte si transfer a test rezervovat sami. RT-PCR test si zarezervujte na www.thailandpsas.com. 

Cestovatelé z Česka nepotřebují vízum pro pobyt do 30 dní. 

https://asq.in.th/
https://www.thailandpsas.com/

