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Vážení partneři,  

přejeme vám všem krásný začátek roku 2022.  

Přinášíme vám další aktualizace o vstupu do Thajska. Thajské 

centrum pro  správu situace s COVID-19 (CCSA) nedávno 

schválilo obnovení vstupního schématu TEST & GO, které 

umožňuje vstup do Thajska bez povinné karantény pro plně 

očkované cestující z jakékoli země z celého světa, s účinností od 

1. února 2022. Kromě toho bylo také schváleno znovuotevření 

destinací Pattaya a Ko Chang ve schématu „Sandbox“ a  

prodloužení stávajícího programu Sandbox. V současné době 

dochází v mnoha destinacích po celém Thajsku k uvolňování 

omezení a restrikcí.  

Právě nyní  je správný čas naplánovat si zimní dovolenou v 

úžasném Thajsku!  

S úctou,  

kancelář TAT Praha 

  

 

 

 

 

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE KE VSTUPU DO THAJSKA, PLATNÉ OD 1.2.2022 

                                                                         

TEST & GO Program 

Od 1. února 2022 mohou plně očkovaní cestovatelé z 

jakékoli země z celého světa požádat o vstup do 

Thajska, v rámci programu TEST & GO.  

Cestovatelé si musí před cestou udělat online 

registraci, po které získají  QR kód z aplikace 

“Thailand Pass” pro vstup v rámci Test and Go, 

prostřednictvím webové stránky 

https://tp.consular.go.th/ . Systém se znovu otevře pro 

nové registrace  TEST & GO od 1. února 2022 (9:00 

hodin thajského času). 

 Pro všechny nové  registrace v programu TEST & GO 

musí cestující předložit doklad o zajištění a zaplacení 

ubytování v hotelu s certifikací SHA Extra Plus na  1. 

a 5. den pobytu; musí doložit  doklad o předplacené 

rezervaci 2 PCR testů v Thajsku  a to na 1. a 5. den. 

Předplacení hotelu za 1.den musí zahrnovat 

ubytování, PCR test a předem domluvený transfer z 

letiště do hotelu. Cestovatelé si mohou zarezervovat 

dva různé hotely pro ubytování na 1. a 5. den. V 1. i 5. 

den však musí v hotelu počkat na výsledek testu RT-PCR, který obvykle trvá asi 6–24 hodin. Po obdržení negativního výsledku můžete cestovat dále 

bez omezení. Všichni cestovatelé si také musí stáhnout a  nainstalovat po obdržení schválené registrace v ThailandPassu  aplikaci MorChana a po celou 

dobu pobytu jí mít  zapnutou kvůli preventivním opatřením COVID-19 a zaznamenat do aplikace výsledek PCR testu 5. až 6. den. 
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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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SANDBOX Program 
Program Sandbox se od 1. února 2022 rozšíří o Pattayu a Ko Chang a připojí je tak  ke 

stávajícímu programu Sandbox na Krabi, Phang-Nga, Phuketu a Samui. Bylo také 

schváleno prodloužení již zavedeného programu Sandbox Phuket,  Phang-Nga, Krabi 

a Ko Samui/Ko Pha-ngan/Ko Tao.  V rámci těchto jednotlivých Sandbox destinací   

můžete volně cestovat  během prvních 7 dnů vašeho pobytu (destinace nemůžete mezi 

sebou kombinovat). 

 

Volitelné Sandbox destinace v Thajsku  

• Stávající: Krabi, Phang-Nga, Phuket a Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan a Ko 

Tao).  

• Od 1. února 2022: Chon Buri (Bang Lamung, Pattaya, Si Racha, Si Chang a Sattahip 

– pouze Na Jomtien a Bang Saray) a Trat (Ko Chang).  

• Od 1. února 2022: Prodloužení již platného  Sandboxu dále platí pro– Phuket, Phang-

Nga, Krabi a Ko Samui/Ko Pha-ngan/Ko Tao. 

 

Pro vstup s programem “Sandbox” by měli mít cestující připravené následující 

dokumenty: 

• Schválený QR kód z registrace “ThailandPass”, která se dělá online na  

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

• Před cestou  do Thajska se musí prokázat negativním PCR testem, ne starším více 

než 72 hodin před odletem.  

-Děti do 6 let věku cestující s rodiči / zástupci, kteří budou mít negativní PCR test ne 

starší více než 72 hodin, se nemusí před odletem prokazovat negativním PCR testem. 

Po příletu do Thajského království  jim bude provedený PCR test ze slin.   

• Zdravotní pojištění, zahrnující výlohy na léčbu Covid-19, s krytím min. 50.000,- 

USD  

• Potvrzenou a zaplacenou rezervaci na min. 7 nocí v hotelu s certifikací SHA++, 

současně se zajištěným a zaplaceným transferem z letiště do hotelu. Dále potvrzení o 

rezervaci a úhradě 2 PCR testů v Thajsku. Cestující  na Phuket, Phuket, Phang-Nga a 

Krabi si musí PCR testy zarezervovat sami na http://thailandpsas.com . Pro cestující 

do ostatních destinací se Sandbox programem zajišťují PCR testy hotely.  

- Cestující na Ko Samui, Ko Pha-ngan a Ko Tao si mohou během svého pobytu na 

prvních 7 nocí  zarezervovat 3 různé hotely.  Nicméně musí zůstat první noc ve svém 

zvoleném hotelu a počkat na negativní výsledek PCR testu, než budou moci cestovat 

dále na Ko Samui, Ko Pha-ngan nebo Ko Tao. Mohou také kombinovat 3 hotely jen 

na Ko Samui.  

• Certifikát o dokončeném očkování 

- Cestující do Thajska starší 18let musí být plně očkovaní proti Covid-19 schválenou 

vakcínou, dokončeným nejméně 14 dnů před odletem. 

- Cestující do Thajska ve věku 12-17 let, doprovázení  očkovanými rodiči/zástupci, 

nemusí být očkovaní. Ti, kteří tento doprovod nemají, musí mít očkování alespoň 

jednou dávkou schválené vakcíny. 

- Cestující do Thajska ve věku 6-11 let, doprovázení  očkovanými rodiči/zástupci, 

nemusí být očkovaní. 

- Cestující, kteří v nedávné době prodělali Covid-19, musí mít plné očkování, nebo 

mít alespoň jednu dávku očkování schválenou vakcínou po prodělání nemoci, 

společně s certifikátem o prodělané nemoci.  

 

Cestující, jejichž výsledek 1.PCR testu v Thajsku bude negativní, se mohou po oblasti 

zvoleného Sandboxu pohybovat bez omezení, musí pouze trávit nocleh v předem 

zajištěném ubytování. Cestující musí absolvovat druhý PCR test během 5.-6.dne 

pobytu, nebo kdykoli, kdy pocítí příznaky respiračního onemocnění. Po 7 nocích a 

druhém negativním PCR testu mohou cestovat i do dalších oblastí Thajska bez 

omezení. 

 

V případě pozitivního výsledku testu na Covid-19 budou  cestující muset navštívit 

příslušné zdravotní zařízení, jehož náklady musí být hrazeny zdravotním pojištěním. 

 

Všichni cestující si musí nainstalovat do telefonu aplikaci MorChana a mít ji stále 

spuštěnou. Musí do   ní nahrát také výsledky druhého PCR testu, který budou mít 5.-

6. den pobytu 

 

Pravidelně aktualizované informace najdete na  www.tatnews.org , nebo nás 

kontaktujte na tatprague@tat.or.th 
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