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Vážení partneři ,  

přejeme Vám šťastný “Songkran”, thajský Nový 

rok! 

Přinášíme Vám dobré zprávy o nových 

podmínkách vstupu do Thajska. Dne 22.4. thajské 

centrum pro situační správu COVID-19 (CCSA) 

schválilo zrušení požadavku na testování PCR 

testem pro plně očkované cestující, tím odpadá 

povinnost podstupovat test před odletem a po 

příletu do země. Nová pravidla vstoupí v platnost 

1.května 2022. 

Thajsko se v rozvolňování opatření neustále 

posouvá dopředu a bude pro nás potěšením 

přivítat Vás zpět v „zemi úsměvů“. 
 

S úctou,  

kancelář TAT Praha 

 

Znovuotevření Thajska – aktuální pravidla vstupu  

 

Od 1. května 2022 Thajsko ruší požadavek na testování PCR testem pro mezinárodní cestující. 

Cestujícím bude umožněn vstup do Thajska bez testu před příletem i po příletu. Vstupní pravidla 

byla speciálně upravena pro očkované a neočkované cestující. 

 

Nové vstupní podmínky pro očkované cestující: 

Mezinárodní cestující, kteří jsou plně očkovaní, již nebudou muset prokazovat negativní RT-

PCR test před odletem, ani podstoupit test v den příjezdu do Thajska. Stále si musí před odjezdem 

do Thajska zažádat o online registraci k získání „Thailand Passu“ (https://tp.consular.go.th), kam 

nahrají osvědčení o očkování proti COVID-19 a doklad o zdravotním pojištění s krytím nejméně 

10. 000,- USD se zahrnutím výloh na léčbu Covid-19 (sníženo z 20. 000,- USD). Jakmile vstoupí 

do Thajska, budou moci cestovat kdekoli po Thajsku.  

 

Nové vstupní podmínky pro neočkované cestující 

                  Možnost 1 – Výjimka z karantény 

Cestující s negativním výsledkem PCR testu, vydaným do 72 hodin před cestou: 

- Provede si online registraci Thailand Passu (přes https://tp.consular.go.th/ ). 

- Nahraje požadované dokumenty, cestovní pas a výsledek s negativním testem PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin před cestou (nutno předložit 

pouze k Thailand Passu) 

- Dále nahraje doklad o cestovním zdravotním pojištění s krytím alespoň 10. 000,- USD. 

Upozorňujeme, že po příletu do Thajska není vyžadován žádný test na COVID-19. 

 

                 Možnost 2 – Karanténa 

Cestující, kteří nepodstoupili PCR test do 72 hodin před odletem do Thajska, nebo upřednostňují být v karanténě, musí: 

- Podat žádost o Thailand Pass (přes https://tp.consular.go.th/). 

- Přiložit požadované dokumenty: cestovní pas a potvrzení o zajištění hotelu pro alternativní karanténu (onačení AQ) na 5 nocí (včetně 1 PCR testu). 

- Přiložit doklad o cestovním zdravotním pojištění s krytím alespoň 10. 000,- USD. 

-  Po příletu do Thajska ve 4. – 5. den karantény v hotelu (AQ) postoupit PCR test a vyčkat na negativní výsledek.  

 

Vezměte prosím na vědomí, že oficiální stanoviska budou brzy uvedena v Královském Věštníku (Royal Thai Government Gazette). Dne 29. dubna 

2022 (po půlnoci Thajského času) bude umožněna registrace v Thailand Passu podle nových pravidel vstupu platných od 1. května 2022. 

Během pobytu v Thajsku se cestujícím doporučuje dodržování zdravotních a bezpečnostních norem. V případě příznaků onemocnění COVID-19 by 

měl být proveden test. V případně pozitivního výsledku by se mělo cestujícímu dostat odpovídajícího lékařského ošetření. 

Sledujte prosím novinky a informace na TAT Newsroom www.tatnews.org případně nás kontaktujte na tatprague@tat.or.th 

https://tp.consular.go.th/
https://tp.consular.go.th/
http://www.tatnews.org/
mailto:tatprague@tat.or.th
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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 

 

Webové stránky Úžasného Thajska 

 

Podívejte se na naše webové stránky v českém, 

bulharském, polském, rumunském a ukrajinském 

jazyce. Webové stránky s pravidelně 

aktualizovanými informacemi o cestovním ruchu 

v Thajsku jsou vám k dispozici na uvedených 

odkazech: 

 

Česká republika     www.amazingthailand.cz 

Bulharsko             www.tailand.travel  

Polsko                          www.amazingthailand.pl  

Rumunsko           www.thailanda.ro  

Ukrajina           www.tourismthailand.com.ua  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thajsko bude letos v listopadu hostit “TBEX Asia 2022” 

                       

 
           

 

TAT bude v listopadu hostit TBEX Asia 2022 (Cestovatelská asociace 

blogerů). Událost se bude odehrávat na ostrově Phuket a v okolních 

provinciích, od 15. do 18. listopadu 2022. Na této akci budou uvítání 

blogeři, tvůrci cestovatelského obsahu a influenceři z celého světa. Jedním 

z hlavních témat bude rozmanitost jižního Thajska. Koncept TBEX Asia 

2022 bude odrážet novou kapitolu místní přírody, jídla, umění, kulturní 

rozmanitosti různých destinací a thajského jazyka.  

 

Hlavním místem konaní letošního TBEX Asia bude Angsana Laguna 

Phuket v nádherné zátoce Bang Tao. Program bude zahrnovat konferenci, 

workshop, školení a samozřejmě obchodní jednání. Následovat bude 

společný výlet po vybraných destinacích mimo Phuket. 

 

TBEX bude pro Thajsko skvělou příležitostí ukázat světu, že chce znovu 

přivítat turisty z celého světa. Příležitost ukázat, že je zemí mnoha možností 

a skvělých zážitků. Thajsko též dostane možnost se o to vše podělit s 

blogery a influencery z celého světa. 
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