
Thajsko od 1. května uvolňuje podmínky vstupu 

 

Thajské centrum pro situační správu COVID-19 (CCSA) schválilo zrušení požadavku na PCR testy očkovaných 

turistů přijíždějících do země, počínaje 1. květnem 2022. Zavedlo také dva nové režimy vstupu, speciálně 

přizpůsobené pro očkované a neočkované cestovatele. 

 

Nová pravidla vstupu pro očkované cestující: Mezinárodní cestující, kteří jsou plně očkovaní, již 

nebudou muset prokazovat negativní PCR test před příjezdem ani se podrobit testu v den příjezdu do Thajska. 

Stále si musí před odjezdem do Thajska udělat online registraci  k získání „ThailandPassu“  (přes 

https://tp.consular.go.th/), kam nahrají osvědčení o očkování proti COVID-19 a doklad o zdravotním pojištění, 

s krytím nejméně 10 000 USD a zahrnutím výloh na Covid-19 (sníženo z 20 000 USD) . Jakmile dorazí do Thajska, 

bude jim povolen vstup a budou moci cestovat kdekoli po Thajsku. 

 

Nová pravidla vstupu pro neočkované cestující: Mezinárodní cestující, kteří jsou neočkovaní nebo 

nejsou plně očkovaní,  musí stejně jako očkovaní cestující udělat před odletem online registraci k získání 

Thailand Passu, kam nahrají zdravotní pojištění, s krytím nejméně 10 000 USD a zahrnutím výloh na Covid-19 

(sníženo z 20 000  USD). Po příletu do Thajska musí   podstoupit 5denní karanténu a 5. den pobytu podstoupit 

test PCR. Do žádosti o ThailandPass musí nahrát potvrzení o zajištění hotelu a PCR testu v Thajsku. 

Výjimku tvoří neočkovaní cestovatelé, kteří jsou schopni nahrát do ThailandPassu doklad o negativním PCR, a 

to nejdéle 72   hodin před odletem do. Ti – stejně jako ti plně očkovaní – budou mít povolen vstup a budou moci 

cestovat po Thajsku od prvního dne bez omezení. 

 

V Thajsku se očkovaným i neočkovaným cestovatelům doporučuje přísně dodržovat zdravotní a bezpečnostní 

normy. Cestovatelé, kteří mají příznaky podobné COVID, by se měli nechat otestovat. Pokud je test pozitivní, 

musí dostat odpovídající lékařské ošetření.  

Tyto informace mají sloužit pouze jako referenční. Obzvláště důležité je pravidelně sledovat platná vstupní 

opatření na www.tatnews.org.  
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