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 Vážení partneři, 

Od ledna do října 2021 je Thajsko otevřené zahraničním 

návštěvníkům v rámci různých režimů vstupu, včetně programu 

„Phuket Sandbox“. Od 1. listopadu 2021 je Thajsko připraveno 

přivítat plně očkované návštěvníky ze 63 zemí v rámci programu 

Výjimka z karantény (Test & Go) a z ostatních zemí v rámci 

programu „Living in the Blue Zone (17 Sandbox Destinations)“. 

Částečně očkovaní nebo neočkovaní návštěvníci ze všech zemí jsou 

vítáni v rámci programu „Happy Quarantine“. 

Počínaje tímto momentem můžete proměnit tuto zimní sezónu v 

dovolenou v teple v „Zemi úsměvů“, úžasném Thajsku! 

S úctou, 

 

Kancelář TAT Praha 

 

 

 

TEST&GO Program: Pobyt v Thajsku bez karantény  

pro plně očkované návštěvníky ze 63 zemí 
 

 S platností od 1. listopadu 2021 je Thajsko připraveno na 

znovuotevření pro plně očkované cestovatele ze 63 schválených 

zemí. Návštěvníci využívající program TEST & GO by si před cestou 

měli předem připravit příslušné dokumenty a zažádat o Thailand Pass 

QR kód na webových stránkách http://tp.consular.go.th. 

Doporučujeme si Thailand Pass QR kód spolu s dalšími potřebnými 

dokumenty vytisknout a mít na cestu po ruce papírovou kopii, kterou 

se prokáže ověřujícímu úředníkovi a kontrole na imigračním 

oddělení.                                                                                                          

Návštěva Ko Samui s programem TEST & GO 

 

Návštěvníci musí přicestovat vyhrazenou leteckou linkou. Tyto jsou 

zabezpečeny společností Bangkok Airways mezi letišti Bangkok 

Suvarnabhumi (BKK) a Ko Samui (USM). Letenka z cizí země do 

Thajska musí obsahovat i tuto část cesty. Vyhrazené denní lety z 

Bangkoku na Ko Samui v rámci programu TEST & GO mají kód 

PG125 a PG5171. 

Návštěvníci si musí zarezervovat a předem zaplatit ubytování na Ko 

Samui v hotelu registrovaném jako SHA Extra Plus. Rezervace musí 

obsahovat balíček “TEST & GO Package”, kde bude RT-PCR test po 

příletu, minimálně jedna noc v hotelu, transfer z letiště do hotelu, a 

antigenní samotest, který bude proveden během dne 6-7. Cestovatel 

musí počkat v hotelu na výsledek testu. Prosím mějte na paměti, že 

ne všechny hotely nabízí balíček “TEST & GO Package”. 

Cestovatelům doporučujeme, aby se při rezervaci hotelu ujistili, že 

požadovaný balíček nabízí. Potvrzení o zaplacení hotelu cestovatel 

použije při žádosti o Thailand Pass. S negativním výsledkem prvního 

RT-PCR testu po příletu se mohou cestovatelé pohybovat po celém 

Thajsku.                                                                              
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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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Thajsko zavádí nová omezení pro 

cestování z Afriky 

 

TAT vás informuje o nově zavedených omezeních 

pro přílety z Afrických zemí ve smyslu preventivního 

opatření k zabránění šíření nové varianty koronaviru 

Omicron. 

Ministerstvo zdravotnictví Thajska uvalilo opatření 

na přílety ze zemí Botswana, Svazijsko, Lesotho, 

Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika 

a Zimbabwe. 

S platností od 28. listopadu 2021, cestovatelé ze 

všech těchto osmi zemí, kteří už mají schválený vstup 

do Thajska, budou na území Thajska vpuštěni, ale 

budou muset podstoupit 14denní karanténu. Počínaje 

1. prosincem 2021 nebudou přílety z těchto zemí 

povoleny. Současně byla pro cestovatele z těchto 

zemí od 27. listopadu 2021 pozastavena možnost 

registrace vstupu. 

Cestující z ostatních afrických zemí nebudou moci 

nadále používat při vstupu program „Sandbox“. 

Nicméně jim bude povolen vstup do Thajska se 

14denní karanténou. Během těchto 14 dní musí zůstat 

ve svých hotelových pokojích a podstoupit tři RT-

PCR testy ve dnech 0-1, 5-6, 12-13. 

Světově známý záliv Maya Bay v Krabi 

vyhlíží znovuotevření 1. ledna 2022 

Maya Bay v národním parku Hat Noppharat Thara – 

Mu Ko Phi Phi v Krabi by měl být znovuotevřen pro 

turismus 1. ledna 2022. V posledních třech a půl 

letech byl veřejnosti uzavřen kvůli obnovení 

přírodního prostředí.  

Tento záliv se nachází na neobydleném ostrově Leh, 

který byl pro veřejnost uzavřen v červnu 2018, kdy 

bylo zjištěno, že korály a další mořský život v oblasti 

potřebují nějaký čas na oživení po poškození 

způsobeném tisícovkami turistů, kteří toto místo 

denně navštěvovali. Záliv Maya Bay získal světový 

věhlas v roce 1999 poté, co se zde natáčel film Pláž  

s Leonardem di Capriem. Během vrcholu své slávy v 

roce 2017 toto místo navštívilo 5.000 lidí denně. 

Díky uzavření oblasti v polovině roku 2018 bylo 

zaznamenáno znatelné oživení mořského 

ekosystému. Ve snaze pomoci tomuto oživení thajské 

úřady nechaly vyrůst nové korálové útesy a na pláž 

vysadily stromy, které mají zabránit erozi pobřeží.                                                                                                                                          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královskému paláci a chrámu Wat Pho v Bangkoku byl 

udělen certifikát “SHA Plus” 

 

 
 

 

Certifikát “SHA Plus” byl udělen třem nejslavnějším atrakcím Bangkoku. Jsou 

to Královský palác, chrám Wat Pho a Svatyně sloupu města Bangkoku City Pillar 

Shrine. Tyto tři atrakce obdržely certifikát SHA v roce 2020 a tento rok postupně 

zvyšovaly svá hygienická a zdravotní opatření, což se projevilo na vylepšení 

stupně certifikace na SHA Plus. Všechny tři atrakce byly otevřeny pro veřejnost 

1. listopadu 2021 po dočasném uzavření vzhledem k pandemii COVID-19. To 

znamená, že turisté mohou opět obdivovat krásu a velkolepost komplexu 

Královského paláce, který obsahuje i slavný Chrám smaragdového Buddhy, 

chrám Wat Phra Kaeo, nebo chrám Wat Pho známý jako Chrám ležícího Buddhy, 

což je zároveň centrum tradiční thajské masáže. Také Svatyně sloupu města City 

Pillar Shrine znovu vítá thajské i zahraniční návštěvníky, kteří zde chtějí prokázat 

hold městu Bangkok. 

 

 

Festival Loi Krathong 2021 

 

 

Tradiční festival Loi Krathong, také známý jako Festival světel, je jedním z 

nejkouzelnějších a vizuálně nejvíc ohromujících ze všech thajských festivalů. 

Slaví se během úplňkové noci 12. měsíce podle thajského lunárního kalendáře. 

Tento rok festival Loi Krathong proběhl v pátek 19. listopadu. Po celém Thajsku 

se lidé sešli večer u jezer, řek, kanálů a na plážích, aby se zúčastnili festivalu a 

uctili bohyni vody. Festival spočívá v pouštění plovoucích košíků „krathong“ 

vyzdobených svíčkami a květinami po hladině. Thajci věří, že to je způsob, jak 

se zbavit smůly a negativních pocitů, a dosáhnout štěstí a pocitů pozitivních. 
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