
Oficiální aktualizace pravidel schématu  TEST & GO od 1. dubna 2022 
Cestujícím bude umožněn vstup do království bez nutnosti prokazovat se do negativním PCR testem 
před odletem do Thajska.  

 

Tyto informace byly aktualizovány 31.3.2022 

 

Následující pravidla vstoupí v platnost od 1. dubna 2022 a budou se vztahovat  na cestující, kteří požádali, 
nebo již získali schválený ThailandPass pro schéma TEST & GO, nebo schválený certifikát o vstupu (COE), s 
plánovaným příletem od tohoto data. 

Vstupní body: 

Letecky – Přímé mezinárodní lety na mezinárodní letiště Don Mueang, Suvarnabhumi, Phuket, Krabi, Samui, 
Chiang Mai, U-Tapao a Hat Yai (nové) nebo vnitrostátní tranzitní lety prostřednictvím vyhrazených letů 
(„sealed routes“). 

Po zemi – přes hraniční přechody v Nong Khai, Udon Thani, Songkhla a Satun (nové). 

Po vodě – Mezi způsobilé typy plavidel patří soukromé jachty a lodě thajských vládních agentur; platí také 
pro thajské členům posádky na nákladních lodích 

Způsobilí cestovatelé / země: 

Pro vstupy do země vodní nebo vzdušnou cestou: plně očkovaní občané Thajska a zahraniční cestující ze 
všech zemí/území. 

Pro vstupy po zemi: plně očkovaní thajští občané a zahraniční cestující ze sousedních zemí, kteří mají spojení 
se znovuotevřenými hraničními přechody (Nong Khai, Udon Thani, Songkhla a Satun). 

 



Příjezdové požadované dokumenty 

Všichni cestující musí mít pro vstup do Thajska následující dokumenty: 

1. Schválený ThailandPass (žádost se dělá online přes https://tp.consular.go.th/ ) pro vstupy do země 
letecky a po zemi; nebo osvědčení o vstupu (prostřednictvím thajského královského 
velvyslanectví/generálního konzulátu) pro příjezdy po vodě. 
   

2. Zdravotní pojištění s výlohami na léčbu Covid-19, s krytím minimálně 20 000 USD. Thajci a zahraniční 
cizinci v rámci thajské národní zdravotní péče jsou od tohoto požadavku osvobozeni. 

*TAT doporučuje, aby se cestující před uzavřením pojištění ujistili, že zkontrolovali všechny podmínky   
pojištění COVID-19. V konečném důsledku by tato pojistka měla pokrývat náklady na léčbu a další lékařské 
výdaje spojené s infekcí COVID-19, včetně hospitalizace v nemocnici, izolace v nemocnici, izolace v hotelu 
nebo související karanténou. Pojistka by také měla pokrývat celou dobu, po kterou cestující plánují zůstat v 
Thajsku, plus minimálně 10 dní navíc jako preventivní opatření v případě, že druhý výsledek cestovatelova 
testu bude pozitivní. 

3. Doklad o platbě předem za 1 noc ubytování ve vládou schváleném hotelu/hotelech; hotel musí mít 
certifikaci   „SHA Extra Plus“ (SHA++) v den 1, což by mělo zahrnovat také náklady na 2 testy COVID-19 (první  
test PCR při příjezdu do Thajska  (den 0-1) a samostatný  antigen v 5.den pobytu) 

4. Potvrzení o očkování proti COVID-19 

• Každý ve věku 18 let a starší musí být plně očkován proti COVID-19 schválenou vakcínou alespoň 
14 dní před cestou do Thajska. 

• Cestující ve věku 12-17 let cestující do Thajska bez doprovodu se musí nechat očkovat alespoň 1 
dávkou schválené vakcíny alespoň 14 dní před cestou do Thajska. Osoby cestující s rodiči jsou od 
tohoto požadavku osvobozeny. 

• Cestující do 12 let, kteří cestují s rodiči, jsou od požadavku na očkování  osvobozeni. 
• Pro vstupy po vodě musí být všichni na palubě plně očkováni.  Výjimku mají pouze cestující mladší 

18 let, kteří cestují s očkovanými rodiči nebo opatrovníky. 
• Cestující s anamnézou infekce COVID-19, kteří dostali alespoň 1 dávku schválené vakcíny po 

infekci, musí mít lékařské potvrzení o uzdravení z COVID-19. 

 

5. Certifikát o zotavení z COVID-19 

Cestující s anamnézou infekce COVID-19 v období od 14 dnů do 3 měsíců před cestou a nemají pro 
prodělané infekci očkování, musí mít lékařské potvrzení o uzdravení z COVID-19. 

Požadavky během příjezdu / během pobytu 

1. Všichni cestující musí projít vstupní kontrolou, včetně kontroly tělesné teploty, a předložit požadované 
dokumenty imigračnímu/zdravotnímu úředníkovi, aby dokumenty ke kontrole. 

• Kontroly se provádí v místě vstupu pro přílety přímým letem na thajské mezinárodní letiště;  pro 
přílety s vnitrostátními navazujícími lety  se provádí buď v prvním místě vstupu před nástupem 
na tranzitní let, nebo na konečném letišti. 

• Kontroly se provádí také v místě vstupu pro příjezdy po zemi a po vodě. 

 

 

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


 

2. Po kontrole pokračujte přímo  do předem domluveného ubytovacího nebo zdravotnického zařízení a 
podrobte PCR testu (na letišti nebo v předem domluveném odběrovém centru). Transfer musí být 
předem zajištěný a  ne delší než 5 hodin. Poté musí všichni cestující čekat na výsledek testu pouze v 
hotelu.  

       *Cestující do 6 let, kteří cestují s rodiči, si mohou nechat udělat test ze slin. 
• Cestující, jejichž výsledek testu bude negativní, mohou volně cestovat kamkoli v Thajsku. Po PCR 

testu jim bude poskytnuta sada na antigenní test pro  samotestování v 5.den pobytu. Výsledek 
budou muset výsledek nahlásit/zaznamenat prostřednictvím aplikace MorChana nebo jiné 
specifikované aplikace. 

• Cestující, jejichž výsledek testu bude pozitivní, budou odesláni na odpovídající lékařské ošetření 
v souladu s thajským zákonem o přenosných nemocech B.E. 2558 (2015). Výdaje musí být 
pokryty požadovaným pojištěním / vlastními náklady pro zahraniční cestující nebo 
vnitrostátním zdravotním pojištěním pro Thajce a způsobilé zahraniční expatrioty. 

• V závislosti na jejich stavu jim může být lékařsky doporučeno, aby podstoupili léčbu buď v izolaci 
v nemocničním hotelu, nebo v jiném zařízení 

• Po dobu léčení – minimálně 10 dní, musí zůstat pouze ve svém ubytování. Neměli by opustit své 
ubytování, pokud to není nanejvýš nutné, a musí o tom informovat odpovědného úředníka pro 
kontrolu přenosných nemocí. 

• Po uzdravení z COVID-19 obdrží lékařské potvrzení o prodělání nemoci. 

3.    Cestujícím se v Thajsku doporučuje přísně dodržovat standardní a správné postupy osobní hygieny; jako 
je nošení roušky na veřejnosti, dodržování hygieny rukou (mytí mýdlem a vodou nebo použití 
dezinfekčního prostředku na ruce) a udržování fyzické vzdálenosti nejméně 1 metr od ostatních. 
*Cestovatelé, kteří mají příznaky podobné COVID, by se měli nechat otestovat. Pokud je test pozitivní, 
musí dostat odpovídající lékařské ošetření. 

4.    Všichni cestující si musí stáhnout a nainstalovat aplikaci MorChana a po celou dobu ji mít zapnutou 
kvůli preventivním opatřením COVID-19 a zaznamenání  výsledku vlastního antigenního testu v 5.den 
pobytu do aplikace. *Antigenní samotest  v 5.den pobytu  nebude vyžadován, pokud je délka pobytu 
cestujícího v Thajsku kratší než 5 nocí nebo pokud je datum jeho plánovaného mezinárodního odjezdu 
z Thajska 5. den nebo dříve. Pokud například cestovatel plánuje zůstat v Thajsku 3 dny, pak nemusí 
hlásit výsledek vlastního antigenu, ale musí okamžitě odjet do jiné země. Cestovatel však může být 
požádán o provedení dalšího testu v závislosti na letecké společnosti a konečné mezinárodní destinaci. 

 

Pokyny pro vnitrostátní / mezinárodní odlety 

Vnitrostátní odjezd – Cestující musí prokázat, že obdrželi negativní výsledek testu RT-PCR 1. dne. 

Mezinárodní odlet – Je odpovědností cestujících nebo jejich organizací zajistit, aby cestující splňovali 
požadavky jejich konkrétní mezinárodní destinace bez ohledu na místo odjezdu. 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace mají sloužit pouze jako referenční. Je obzvláště důležité 
pravidelně se přihlašovat na www.tatnews.org, abyste měli aktuální informace o situaci, která je stále velmi 
proměnlivá a rychle se měnící. 


