
Vstup v rámci “Phang-nga (Khaolak) Sandbox” 

(platné od 11.1. 2022) 

 

Program “Phang-nga Sandbox” umožňuje plně očkovaným turistům vstup a pobyt bez karantény. Jakmile obdržíte 
negativní výsledek vašeho prvního PCR testu v Thajsku, můžete si užívat cestování a aktivity v oblasti Phang-nga 
(Khaolak). Po 7 nocích v provincii Phang-nga můžete cestovat po dalších oblastech Thajska. 

Potřebné dokumenty 

Všichni cestující si musí před cestou zažádat o Thailand Pass QR kód, online přes registraci na https://tp.consular.go.th/.  

Doporučená doba na registraci je nejméně 7 pracovních dnů před odletem.  

 

K zažádání o Thailand Pass potřebujete následující dokumenty: 

➢ Certifikát o dokončeném očkování proti Covidu-19 nebo o prodělání choroby.  

         Cestující do Thajska od 18. let věku musí být plně očkovaní proti Covidu-19 schválenou vakcínou, minimálně 14 dní 

před odletem do Thajska. Děti  ve věku 12-17 let s doprovodem plně očkovaných rodičů nemusí být plně očkovaní. 

Pokud nemají doprovod očkovaných rodičů, musí mít alespoň 1 dávku schválené vakcíny proti Covidu-19.  

        Děti ve věku 6-11 let, cestující s plně očkovanými rodiči, nemusí být očkované. Ti, kteří prodělali onemocnění Covid-19 

a mají potvrzení o prodělání nemoci, musí být po nemoci očkování alespoň 1 dávkou schválené vakcíny.  

 

https://tp.consular.go.th/


➢ Zdravotní pojištění, zahrnující léčbu Covid-19; pojištění musí mít  minimální krytí v hodnotě 50.000,- USD. Můžete 

použít thajskou pojišťovnu https://covid19.tgia.org/ 

 

➢ Zarezervované a uhrazené ubytování na alespoň 7 nocí v hotelu v provincii Phang-nga i s certifikací SHA Extra Plus. 

Přehled  hotelů najdete na https://web.thailandsha.com/shaextraplus?province=81&keyword=. Je požadovaný i 

předem zajištěný  transfer z letiště do hotelu dopravou s certifikací SHA+.  

➢ Potvrzení o rezervaci a uhrazení  2  povinných PCR testů (1.test v den příletu do Thajska, 2. Během 5.-6.de pobytu). 

Rezervaci provedete na  https://www.thailandpsas.com/.  

Přehled testovacích center v Phang-nga  
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qK7NFmWim5IPF8uIeNeZ5VgXV76icxLu&ll=8.202154437652688%2C99.21603413
212503&z=8 

https://covid19.tgia.org/
https://web.thailandsha.com/shaextraplus?province=81&keyword=
https://www.thailandpsas.com/


Cestování na Phang-nga 

➢ Přímo na Phang-nga není mezinárodní letiště. Cestující musí letět přímým letem na Phuket a dále využít pozemní 

transfer na Phang-nga. Momentálně není možné využít vnitrostátní let z Bangkoku na Phuket v návaznosti na 

mezinárodní let do Bangkoku.  
 

➢ Připravte si, prosím, všechny potřebné dokumenty, které  budete dávat ke kontrole po příletu do Thajska. Dokumenty 

jsou následující: 

1. Platný cestovní pas, popřípadě s platným vízem (pokud je vyžadováno) 

Seznam zemí, které nepotřebují pro pobyt do 30 dnů vízum, najdete na https://www.tatnews.org/wp-

content/uploads/2021/10/Thailand-MFA-Visa-Exemption-and-VOA-as-of-1-October-2021.pdf). 

2. Thailand Pass QR kód (stažený v mobilu, doporučujeme mít i  vytištěný) 

3. Negativní PCR test, udělaný nejpozději 72 hodin před odletem 

Děti do 6 let, cestující s rodiči s negativním PCR testem, který není starší více než 72 hodin, nemusí mít PCR test před odletem. 

Po příletu do Thajska podstoupí PCR testy ze slin. 

4. Potvrzení o  rezervaci 2 PCR testů, rezervaci v  certifikovaném hotelu na min. 7 nocí, o transferu a pojištění na celou dobu 

pobytu. Všechny dokumenty doporučujeme mít vytištěné.  

Při příletu do Thajska:  

➢ Po příletu do Thajska projdou všichni cestující měřením teploty a PCR testem, výtěrem z nosu. Děti do 6. let mají PCR 

test ze slin. 

 

➢ Cestující si musí nainstalovat do telefonu aplikaci Morchana, kam musí í během svého pobytu nahrát výsledek 

druhého PCR testu 

 

➢ Po kontrole teploty a imigrační kontrole, po kontrole, zda mate staženou aplikaci,  pojedete z letiště přímo do vámi 

zvoleného hotelu s certifikací SHA Extra plus. Po cestě není dovolené zastavovat. Po ubytování v hotelu počkáte na 

pokoji na výsledek vašeho prvního PCR testu. Výsledek by měl být hotov během dne. 

 

https://www.tatnews.org/wp-content/uploads/2021/10/Thailand-MFA-Visa-Exemption-and-VOA-as-of-1-October-2021.pdf
https://www.tatnews.org/wp-content/uploads/2021/10/Thailand-MFA-Visa-Exemption-and-VOA-as-of-1-October-2021.pdf


 

   Závěrem:  

➢ Cestující s negativním PCR testem se mohou pohybovat v oblasti Phang-nga a musí prvních 7 nocí  vždy strávit nocleh 

v jejich zaplaceném ubytovacím zařízení.  

 

➢ Povinnost strávit v Sandboxu alespoň 7 nocí platí pro ty, kteří chtějí cestovat dále po Thajsku bez omezení. Pokud 

chcete být  v Thajsku méně než 7 nocí, samozřejmě můžete. Musíte se pouze prokázat zpáteční letenkou  a pak opustit 

Thajsko přímým letem dle vašeho itineráře. 

 

➢ Momentálně cestující mohou být pouze v jedné zvolené oblasti Sandbox, není dovoleno místa kombinovat během 

prvních 7 nocí. Nicméně můžete měnit ubytování, a to 1x během prvních 7 nocí (tzn. že během pobytu 7 nocí v 

Sandboxu  můžete využít 2 různé hotely s certifikací SHA Extra Plus)  

 

➢ V případě pozitivního testu na Covid-19, bude cestujícím doporučeno, v souladu s thajským zákonem o šíření infekční 

nemoci č. B.E. 2558 (2015), vyhledat odpovídající lékařské ošetření.  Podle kondice a symptomů jim bude doporučena 

léčba v nemocničním zařízení, hotelové izolaci nebo místní izolaci.  Během léčby – minimálně 10 dnů- musí být cestující 

pouze v nařízeném ubytovacím nebo léčebném zařízení. Není povoleno je opouštět, pouze v naléhavém případě a po 

informovaní příslušného Úřadu pro kontrolu šíření infekčních onemocnění. Po uzdravení obdrží certifikát o prodělání 

nemoci. 

 

➢ Během pobytu v Thajsku doporučujeme dodržovat hygienická opatření, nošení roušek na veřejnosti, mytí rukou a 

dodržování odstupu alespoň 1 m od ostatních lidí.  

 

➢ Cestující, kteří pociťují některý z příznaků  onemocnění Covid-19 by se měli nechat testovat 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace slouží pouze jako referenční  a mohou se změnit bez předchozího 

upozornění. Obzvláště důležité je pravidelně sledovat aktuální informace na www.tatnews.org , abyste měli přehled 

o tom, jak se vyvíjí rychle se v dnešní době měnící situace.   

 

 

Pro další informace nebo pomoc s  Thailand Passem nás prosím kontaktujte na adrese tatprague@tat.or.th 
 

  

http://www.tatnews.org/
mailto:tatprague@tat.or.th

