
 

                                                                                                VYDÁNÍ 25: KVĚTEN 2022   
 

 

TAT NEWSLETTER 
 

 
 

 
Vážení partneři, 

vítejte u nejnovějšího vydání TAT Newsletteru.  

Thajsko je nyní plně otevřené a připravené přivítat 

cestující ze všech zemí. Aktuální vstupní program se 

speciálně přizpůsobil tak, aby usnadnil vstup jak 

očkovaným, tak i neočkovaným cestujícím.  Od začátku 

měsíce zaznamenává thajský cestovní ruch oživení a počet 

návštěvníků neustále roste.  V mnoha destinacích po celém 

království dochází ke zmírňování a uvolňování opatření. 

Po mnoha měsících oslabeného turistického ruchu můžete 

znovu navštívit nádherné písečné pláže s křišťálově čistou 

tyrkysovou vodu. Doufáme, že se brzy uvidíme v zemi 

úsměvů. 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

 

 

 

Žádost o Thailand Pass bude nyní snadnější 
 

Dne 20. května 2022 schválilo thajské Centrum pro 

správu situace s COVID-19 (CCSA) zjednodušená 

pravidla pro mezinárodní vstup, s účinností od 1. 

června 2022 s následujícími klíčovými body: 

 

- U cizích státních příslušníků je i nadále zapotřebí 

požádat o Thailand Pass (online přes webovou stránku 

https://tp.consular.go.th). Do žádosti bude nutné zadat 

pouze údaje z cestovního pasu, potvrzení o očkování 

a sjednané zdravotní pojištění s minimálním krytím 

10. 000,- USD. Systém následně žadatelům vydá 

automaticky potvrzení o schválení žádosti s QR 

kódem. Občané Thajska již o Thailand Pass žádat 

nemusí. 

- Po příletu do Thajska a předložení cestovních 

dokumentů se můžete pohybovat po celém království 

bez omezení.  

- Neočkovaní a částečně očkovaní cestující, kteří jsou 

schopni do žádosti o Thailand Pass nahrát potvrzení o 

negativním PCR (stáří max. 72 hodin před odletem) 

budou také vpuštěni do země, kde se budou moci po 

příletu volně pohybovat. 

 

- Thajské Centrum pro správu situace s COVID-19 (CCSA) zrušilo požadavek na karanténu po rizikovém kontaktu. 

 

Pamatujte prosím, že oficiální směrnice a nařízení budou brzy uvedeny v Královském Věstníku. O dalších novinkách se můžete informovat na webu 

TAT Newsroom (www.tatnews.org) nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu na adrese 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 Thailand Travel Expert 

Academy 

 

 

Thailand Travel Expert Academy jsou webové 

stránky, poskytující obecné informace o Thajsku 

a zahrnují i speciální výukovou sekci. K dispozici 

jsou také e-brožury a mapy s 

užitečnými/aktuálními informacemi o Thajsku. 

Tímto Vás zveme k registraci do našeho online 

programu k získávání a studování informací o 

Thajsku pomocí následujícího odkazu:  

https://thailanda.travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thajsko bylo zařazeno mezi nejlepší světové destinace 

po skončení pandemie 

 

 

 

 
 

 

Thajsko bylo vyhodnoceno jako čtvrtá nejatraktivnější cestovní destinace 

na světě v době po skončení pandemie, přičemž Bangkok, Phuket, Chiang 

Mai a Hua Hin jsou podle Visa Global Travel Intentions Study 2021 

hodnoceny jako online nejvyhledávanější destinace.  

Během studie, která probíhala od ledna do října 2021 byly analyzovány 

údaje z více než 7 000 klíčových slov, vyhledávaných na internetu 

cestovateli z více než 62 zemí. Jednalo se převážně o otázky dopadu 

pandemie v na cestovní ruch pěti turistických měst v Thajsku. 

Ze studie vyplývá, že tři hlavní důvody pro návštěvu Thajska jsou 

volnočasové aktivity (30 %), možnosti relaxace (25 %) a outdoorová 

dobrodružství (18 %). Výsledky naznačují, že turisté mají zájem o 

dovolenou bez stresu s možností odpočinku, pobytu na čerstvém vzduchu 

v přírodě bez obav z pandemie. 

Z průzkumu též vyplývá, že turisté vyhledávají aktivity, které Thajsko 

proslavily. Nejčastěji se jedná o tradiční thajské masáže, thajské jídlo a 

thajskou kulturu se zaměřením na buddhismus a buddhistické chrámy. 
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