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Vážení partneři,  

v dubnu 2022 se do Thajska po dlouhé dvouleté pauze 

vrací povolené veřejné oslavy našeho tradičního 

festivalu Songkran. Songkran je považován za jeden z 

nejdůležitějších svátků v Thajsku, slavit se bude od 13. 

do 15. dubna. Thajské Ministerstvo veřejného zdraví 

doporučuje lidem, aby zůstali ostražití a dodržovali 

preventivní opatření z hlediska ochrany zdraví a 

bezpečnosti při letošních oslavách Songkranu. 

Znovuzavedení oslav tohoto festivalu je součástí 

thajského plánu na přehodnocení COVID-19 na 

endemické onemocnění, což vejde v platnost v 

červenci 2022.  

Již brzy – v dubnu – dojde ke zrušení požadavku na 

prokázání negativního PCR testu do 72 hodin před 

odletem do Thajska. Aktualizace tohoto opatření bude 

oficiální, jakmile bude zveřejněno v „Královském 

věstníku“  ( Royal Thai Government Gazette). Pokrok 

v Thajsku k úplnému znovuotevření postupuje 

systematicky vpřed, zároveň je při něm  ale stále 

zachovávána bezpečnost místních obyvatel i 

návštěvníků.  

S úctou,  

kancelář TAT Praha 

  
 

 

 

Aktualizovaná pravidla vstupu pro mezinárodní přílety od 1. dubna 2022 

 

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

schválilo zrušení požadavku na prokázání negativního PCR 

testu před odletem do Thajska, a to s platností pro cesty od 

1. dubna 2022. Toto opatření je ve spojení s tím, že Thajské  

království připravuje čtyřfázový plán přehodnocení  

pandemie COVID-19 na endemické onemocnění.  

 

Klíčová aktualizovaná pravidla vstupu platná od 1. 

dubna 2022 jsou následující: 

 

 - Cestující s mezinárodními přílety v rámci kteréhokoli ze 

současných tří vstupních schémat – TEST & GO, Sandbox 

a Alternativní karanténa (AQ) – budou moci vstoupit do 

Thajska bez nutnosti prokazovat negativní PCR test před 

odletem do Thajska. 

 - Pro cestující TEST & GO a Sandbox zůstávají v platnosti 

dva testy během pobytu v Thajsku: PCR test po příjezdu do 

Thajska (den 0)  a antigenní samo-test  v 5.den pobytu.  

- Pro cestovatele v rámci programu Sandbox bude doba 

pobytu v oblasti Sandbox zkrácena na 5 dní ze současných 

7 dní. Po strávení pěti dnů v destinacích se schématem 

Sandbox bude možné cestovat dále po Thajsku. 

  

- Pro neočkované cestující vstupující do Thajska v rámci p programu „AQ“ bude povinný karanténní pobyt zkrácený na 5 dní a PCR test bude vyžadován 

4.-5. den pobytu.  

Jakmile budou směrnice  oficiálně oznámeny v „Královském věstníku“ (Royal Thai Government Gazette), budou i veškeré aktualizace zveřejněny na  

www.tatnews.org 
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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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Thailand Travel Mart Plus  

(TTM+) 2022 

 

 
 

Letošní ročník předního thajského veletrhu 

cestovního ruchu B2B, Thailand Travel Mart Plus 

(TTM+) 2022, se bude konat na krásném ostrově 

Phuket od 8. do 10. června a online registrace je 

otevřena od 1. do 31. března 2022 na oficiálních 

webových stránkách 

www.thailandtravelmartplus.com  

V rámci tohoto thajského veletrhu cestovního ruchu 

TTM+ 2022 se představí cestovní produkty, služby a 

zážitky z celého Thajska. Letošní ročník se ponese v 

tématu „Navštivte Thajsko v roce 2022, čekají vás 

úžasné nové kapitoly“, které propaguje thajské 

kulturní hodnoty v konceptu „V úžasném Thajsku od 

A do Z“. To má inspirovat cestovatele z celého světa, 

aby znovu navštívili Thajsko, kde si mohou jak znovu 

užít, tak i poprvé zažít rozmanité pozoruhodné a 

nezapomenutelné zážitky. Program veletrhu TTM+ 

2022 zahrnuje dva celé dny schůzek kupujících s 

prodejci, ve čtvrtek 9. června a pátek 10. června. 

První den veletrhu, ve středu 8. června, proběhne 

registrace, slavnostní zahájení, TTM Talk, 

prezentace „Aktualizace Thajských novinek“ a 

uvítací recepce. Večer 9. června se také uskuteční 

networkingová večeře pro kupující a média, kterou 

pořádá Turistická asociace Phuketu. V sobotu 11. 

června se uskuteční výlety pro kupující a média, 

během kterých budou mít příležitost poznat krásu, 

přívětivé kouzlo a neopakovatelnou  atmosféru 

tropického ostrova Phuket.  

Pro více informací o TTM+ 2022, včetně 

požadavků na registraci kupujícího a 

prodávajícího, navštivte prosím 

www.thailandtravelmartplus.com , nebo zašlete e-

mail na info@thailandtravelmartplus.com 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangkok si udržel titul „Nejlepší město“ v soutěži čtenářů 

Choice Awards 2022 časopisu DestinAsian 

 

 

 

 
 

 
Bangkok je i nadále jedním z nejoblíbenějších měst pro turisty na celém světě, 

což nyní dokázala nejnovější volba čtenářů – tentokrát od časopisu DestinAsian, 

ve které zvolili   hlavní město Thajska titulem ‚Nejlepší město‘.  

V soutěži Readers’ Choice Awards 2022 si Bangkok udržel pozici  „Nejlepší 

město“, kterou již získal při udílení cen  v roce 2020. Na 2.místě skončil Singapur, 

Tokio na 3., Hongkong na 4. a na 5.místě se umístil Soul. Ocenění si vysloužily i 

další thajské destinace, Phuket a Ko Samui se umístily na  3. a 4. místě jako 

„Nejlepší ostrovy“, zařadili se tak za Bali na 2.místě a vítězný Mauricius na místě 

1.  

 Další poctu Thajsku přineslo letiště Suvarnabhumi v Bangkoku, které získalo 3. 

místo za  „Nejlepší letiště“, a program Royal Orchid Plus společnosti Thai 

Airways International (THAI), který byl jmenován 4. nejlepším programem 

„Frequent flyer program“.  

Thajský řetězec luxusních hotelů Anantara se umístil  na 3. místě mezi 

„Nejlepšími značkami hotelů pro volný čas“, zatímco na seznamu „Nejlepších 

butikových hotelů“ se na 2. místě umístil Banyan Tree Samui, The Siam Hotel 

Bangkok na 4. a Sri Panwa Phuket na 5. místě.  

Seznam „Nejlepších hotelů v Thajsku“ pro danou zemi zahrnoval  v pořadí od 

prvního do 10. místa tyto hotely: Siam Kempinski Hotel Bangkok, Anantara 

Chiang Mai Resort, The St. Regis Bangkok, Park Hyatt Bangkok, Mandarin 

Oriental, Bangkok, Banyan Tree Samui, Conrad Bangkok, Grand Hyatt Erawan 

Bangkok, The Sukhothai Bangkok a Anantara Siam Bangkok Hotel.  

Ceny DestinAsian Readers’ Choice Awards oceňují  preciznost v sektoru 

luxusního cestování v Asii a Tichomoří, přičemž čtenáři hlasují v různých 

kategoriích, včetně destinací, hotelů a letovisek, leteckých společností, letišť a 

plaveb. Anketa Readers’ Choice Awards 2022 probíhala od září do prosince 

2021. 
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