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Vážení partneři, 

vítejte u nejnovějšího vydání TAT Newsletteru. 

Thajsko je nyní plně otevřené a připravené přivítat 

cestující ze všech zemí světa. 

Povinná registrace do Thailand Passu a požadavek na 

cestovní pojištění v minimální výši 10. 000,- USD pro 

zahraniční turisty budou od 1. července 2022 zrušeny. 

Thajské centrum pro situační správu COVID-19 (CCSA) 

tak rozhodlo 17. června 2022. Rozhodnutí je dalším 

krokem k uvolnění opatření po pandemii. 

Nová Kampaň „NAVŠTIVTE THAJSKO 2022-2023“ 

byla zahájena s cílem oslovit turisty z celého světa a 

nabídnout rozmanitost služeb, krásy a kulturního 

bohatství celé země. Thajsko je připraveno splnit vaše 

cestovatelské sny od A až do Z. Na nic tedy nečekejte a 

vydejte se na cestu do země úsměvů. 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

 

Thajsko zrušilo od 1. července 2022 “Thailand Pass“ 
 

Thajský úřad pro kontrolu situace s COVID-19 (CCSA) 

schválil zrušení registračního systému pro vstup do země 

„Thailand Pass“ a požadavek na povinné zdravotní pojištění s 

minimálním krytím ve výši 10. 000,- USD pro zahraniční 

návštěvníky, s účinností od 1. července 2022. Pro thajské státní 

příslušníky byly tyto požadavky zrušeny již od 1. června 2022. 

 

Od 1. července 2022 jsou cizí státní příslušníci povinni 

prokázat se pouze očkovacím certifikátem (v případě, že jsou 

očkovaní proti covidu), nebo negativním PCR testem ne 

starším více než 72 hodin před odletem (pro neočkované 

cestující). Na thajských mezinárodních letištích nebo 

hraničních přechodech budou prováděny namátkové kontroly. 

Neočkovaní cestující, kteří při namátkové kontrole nebudou 

schopni prokázat negativní PCR test, se budou muset podrobit 

profesionálnímu antigennímu testu na místě vstupu. 

 

Oficiální směrnice budou brzy oznámeny v královském 

věstníku „Royal Thai Government Gazette.“ Pro novinky a 

aktualizované informace sledujte TAT Newsroom nebo nás 

kontaktujte na 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. 
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Prozkoumejte v Thajsku místní komunity 

formou cestovního modelu BCG:  

Bang Krachao 

 

V dnešní době může i cestování přispět k obohacení 

životního prostředí a jeho ekosystémů. S konceptem 

modelu biohospodářství, oběhového a zeleného 

hospodářství (neboli BCG modelu) může cestovní 

ruch stavět na silných stránkách a jedinečnosti 

lokality z hlediska biologické rozmanitosti, 

kulturního bohatství a dosažení udržitelného růstu. 

Rádi bychom Vám doporučili turistické komunity, 

které podporují zodpovědný/ekologický cestovní 

ruch a jsou v souladu s modelem BCG. V tomto 

vydání bychom chtěli zmínili Bang Krachao v 

provincii Samut Prakan. 

Bang Krachao, Samut Prakan též známý jako "Plíce 

Bangkoku" láká turisty na množství zajímavých 

aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na cykloturistiku 

podél řeky, na odpočinek bez nutnosti náročného 

cestování, plavby po vodních kanálech, které lemují 

stromy manga a limetek. Tyto kanály svým vzhledem 

a atmosférou připomínají divokou džungli. Využijte 

možnost ochutnat jídlo z místních surovin a relaxujte 

během tradiční bylinné masáže. 

Prozkoumat Bang Krachao je možné pomocí lodě z 

Chong Nongsi, Bang Na nebo Klong Toei Piers v 

Bangkoku případně se projít po Phetchahung Road. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Travel Mart Plus (TTM+2022) 

 

 

 
 

Veletrh cestovního ruchu B2B Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2022) proběhl 

na Phuketu v Agsana  Laguna, ve dnech  8.-10. června 2022. TTM+ zaznamenal 

velký úspěch a spokojenost účastníků s kvalitou a pestrým obsahem celého 

programu. Výsledky celého setkání zaručují účastníkům přínosnou budoucí 

obchodní spolupráci. 

Obchodní partneři se také shodli, že osobní setkání si udržuje stále svůj význam 

při budování osobních vztahů, nových spojení a důvěry. 

Mr. Yuthasak Supasorn, guvernér Thajského úřadu pro cestovní ruch (TAT) řekl: 

„Očekává se, že dvoudenní setkání mezi obchodními partnery ve čtvrtek 9. června 

a pátek 10. června povedou k 8 000 obchodním jednáním a vygenerují příjmy 

1,29 miliardy bahtů pro thajskou ekonomiku.“ 

Veletrh TTM+2022 přilákal celkem 277 obchodních partnerů ze 42 zemí a 264 

obchodníků ze čtyř regionů Thajska. Kromě toho se akce zúčastnilo také přibližně 

90 domácích a mezinárodních médií. Po dvouleté pauze z důvodu pandemie měli 

účastníci TTM+2022 možnost příjemně strávit čas, navázat na stávající obchodní 

vztahy a vytvářet vztahy nové. 

Thailand Travel Mart Plus (TTM+), který se poprvé konal v roce 2001, si získal 

výbornou pověst mezi obchodními partnery v turistickém ruchu z celého světa i 

mezi obchodníky v Thajsku. Je považován za událost, kterou je třeba navštívit. 

TTM+ 2022 opět pokračoval v tradici poskytování cenné platformy pro nabídku 

a poptávku, pro setkávání se současnými a potenciálními obchodními partnery a 

posílení vztahů s globálními cestovními specialisty a osobami s rozhodovací 

pravomocí. 

Příští ročník TTM+ je předběžně naplánován do Bangkoku, od 31. května do 2. 

června 2023.  Další informace o programu TTM+ 2023, včetně možnosti 

registrace obchodních partnerů naleznete na www.thailandtravelmartplus.com 

nebo prostřednictvím e-mailu: info@thailandtravelmartplus.com. 
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