
 

                                                                                                ISSUE 22: ÚNOR 2022   
 

 

TAT NEWSLETTER 
 

 
 

 
Drazí partneři, 

přinášíme Vám nové zprávy ohledně pravidel 

programu TEST & GO, která vstoupila v 

platnost k 1.3.2022. Povinnost provedení 

druhého RT-PCR testu v pátý den cesty odpadá 

a je nahrazen testem antigenním. Dále bude 

sníženo povinné pojistné krytí na 20 000 USD. 

Protipandemická opatření se nadále 

rozvolňují.  

Právě nyní je správný čas naplánovat 

dovolenou v úžasném Thajsku! 

S úctou, 

Kancelář TAT Praha 

 

 

 

 

 AKTUALIZACE PRAVIDEL V PROGRAMU TEST & GO PLATNÉ OD 1.3.2022 

 

Plně očkovaní cestovatelé z jakékoli země světa 

mohou požádat o vstup do Thajska v rámci programu 

TEST & GO. Registrace probíhá prostřednictvím 

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

Po schválení žádosti  bude cestujícímu vystaven QR 

kód. 

Podle nových pravidel platných od 1. března, bude 

vyžadován doklad o platbě za ubytování pouze na 

jednu noc ve schválených SHA Extra Plus (SHA++) 

hotelech. Rezervace musí zahrnovat PCR test a 

předem domluvený transfer z letiště. Rezervaci PCR 

testu je možné zajistit zakoupením balíčku 

s ubytováním a transferem na následujícím odkazu. 

https://asq.in.th/ 

 

Pro cestující na Phuket, Phang-Nga a Krabi je potřeba 

rezervovat  test zvlášť na http://thailandpsas.com  

  

První den po příletu bude proveden test metodou RT-PCR, na jehož výsledek počkáte v hotelu s certifikací SHA++. Druhý test v pátý den 

Vašeho pobytu se provádí formou antigenního samo-testu, jehož výsledek je potřeba zaznamenat do mobilní aplikace MorChana. 

Bude vyžadováno zdravotní pojištění s minimálním krytím 20 000USD. V pojistce by mělo být uvedeno, že pokrývá náklady na léčbu a 

další lékařské výdaje spojené s infekcí COVID-19, včetně hospitalizace a izolace na hotelu v související karanténě. Pojistka musí 

pokrývat celou dobu pobytu plus minimálně 10 dní navíc pro případ onemocnění v průběhu pobytu a nemožnosti odcestovat v původním 

plánovaném čase. 

V případě pozitivního testu na COVID-19 budou cestující odeslání do zdravotnického zařízení k náležitému ošetření. Náklady musí být 

pokryty požadovaným pojištěním. 

Poznámka: Vhodné destinace v programu Sandbox: Krabi, Phang-Nga, Phuket, Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan a Ko Tao),  Chon 

Buri (Bang Lamung, Pattaya, Provincie Si Racha a Sattahip pouze v Bang Saray a Na Jomtien) Provincie Trat pouze (Ko Chang). 

https://tp.consular.go.th/
https://asq.in.th/
http://thailandpsas.com/
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourism Authority of Thailand, Prague Office 
Quadrio Business Centre, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1     Tel. +420 281 913 738-9 Email: tatprague@tat.or.th 

Areas of Responsibility: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, Romania, Bulgaria and the Balkan areas 

 

 

THAI Smile Airways zahajují prodej 

vyhrazené linky Bangkok-Phuket 

 

 
 

 

THAI Smile Airways nyní nabízí nový speciální  

vyhrazený let z Bangkoku na Phuket.  Jedná se o 

pravidelnou každodenní linku, učenou jako 

přípoj pouze pro mezinárodní lety 

s mezipřistáním v hlavním městě Bangkok. 

Pravidelný let WE8750 s odletem v 9:00 

z mezinárodního letiště Suvarnabhumi s příletem 

na Phuket v 10:25. 

Dále byla od 25.února společností THAI Smile 

Airways zavedena nová vnitrostátní linka na 

trasách  

z Chiang Mai do Bangkoku a z Bangkoku do 

Trangu. Z Chaing Mai do Bangkoku létají dva 

spoje denně.  

THAI Smile Airways též provozují jednou denně 

let WE255 na trase Bangkok-Trang. Odlet 

z Bangkoku (letiště Suvarnabhumi) v 11:00 

s příletem do Trangu ve 12:30. V opačném směru 

let WE256 v 11:00 z Trangu s příletem do 

Bangkoku ve 14:30 

 
 

 

 

www.amazingthailand.pl 
 

 
 

Naše nová "Amazing Thailand" webová stránka  

pro Polsko je již spuštěná a plná zajímavých  

informací a aktuálních  novinek o turistickém 

ruchu v Thajsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAJSKO JE PŘIPRAVENO POŘÁDAT APEC 2022 

 

 

 

 
 

 

Thajsko letos hostí setkání APEC 2022 (Asijsko-pacifické hospodářské 

společenství) 

na téma “Open. Connect. Balance.”, díky kterému bude země prosazovat 

tři klíčové priority pro rozvoj asijsko-pacifického regionu prostřednictvím 

konceptu BCG (Bio-Circular-Green) 

To bude zahrnovat  usnadnění obchodu a investic, podporu rovnováhy a 

obnovení regionální konektivity, zejména v odvětví cestovního ruchu 

v době, kdy ve světě slábne pandemie COVID-19. 

APEC je regionální spolupráce, jejímž cílem je řídit obchod a investice, 

jakož i rozvoj ekonomických a sociálních vazeb. Mezi významné členy 

jednadvacítky patří Austrálie, Čína, Japonsko a USA. Celá skupina má 

dohromady 3 miliardy obyvatel a tvoří 59 % světového HDP. 

https://www.tatnews.org/2021/11/thailand-ready-to-host-apec-2022 

Díky pořádání APEC 2022 proběhne v Thajsku první setkání světových 

lídrů od začátku pandemie. Dále během roku, kdy Thajsko hostí APEC, 

proběhnou po celé zemi stovky setkání včetně setkání ministrů pro cestovní 

ruch. 
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