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TAT NEWSLETTER 
 

Vážení partneři, 

doufáme, že si naplno užíváte letních 

měsíců. 

Thajský úřad pro cestovní ruch (TAT) 

nedávno zveřejnil marketingový plán 

pro rok 2023. Hlavním cílem je plné 

obnovení cestovního ruchu a zároveň 

dosažení změn k lepšímu. TAT chce 

nadále klást větší důraz na směr k 

zodpovědnějšímu, udržitelnějšímu a 

více digitalizovanému cestovnímu 

ruchu. Kromě toho bude pokračovat v 

propagaci kampaně letošní sezony  

"Navštivte Thajsko 2022-2023". 

Očekává se, že návštěvnost turistů 

dosáhne přibližně 80 %   sezóny 2019. 

Thajsko je země nespočtu možností, jak 

strávit dovolenou. Rádi bychom Vás 

tímto pozvali do země úsměvů, kde si 

každý může najít to své. Řídíme se 

konceptem "Od A do Z: Úžasné 

Thajsko má prostě všechno". 

S úctou, 

 

TAT Prague Office 
 

 

Bleisure - je spojení mezi prací a 

životem na cestách. Globální 

dostupnost internetového připojení 

umožňuje určité skupině lidí 

"pracovat odkudkoliv". Klíčem k 

úspěchu je udržet rovnováhu mezi 

prací a zábavou. 

 

 

Bangkok se stal nejlepším městem v Asii pro digitální nomády 

   Bangkok byl v nové studii britského poskytovatele flexibilních pracovních řešení 

„The Instant Group“ označen za druhé nejlepší město na světě pro digitální 

nomády. Na území asijského kontinentu dokonce v této studii obdržel první 

příčku. 

 

   Z celosvětového žebříčku 80 měst se na prvním místě umístil portugalský 

Lisabon. 

 

   K dosažení druhé příčky pomohla Bangkoku především všeobecná cenová 

dostupnost, počasí, rychlost internetového připojení, vzhled krajiny a doprava. V 

nemalé míře přispěla také bohatá nabídka místní vynikající kuchyně, více než 15 

000 přístupných vysokorychlostních Wi-Fi připojení a cenová dostupnost 

bydlení. 

 

   Bangkok se stal pouze jedním ze dvou asijských měst, které se v tomto 

celosvětovém žebříčku dostalo do top 10. Druhým byl jihokorejský Soul (celkově 

na 7. místě). 

 

   Výzkumy ukazují, že ruku v ruce s pokrokem technologii je ve světě již 35 

milionů digitálních nomádů, kteří rozvíjí kulturu práce na dálku. Výzkum také 

naznačuje, že do roku 2035 by tato čísla mohla dosáhnout až jedné miliardy. To 

by znamenalo, že jeden ze tří pracujících se zařadí do skupiny tohoto konceptu. 
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Covidová opatření pro vnitrostání cestování po Thajsku 
 

Pravidla a předpisy týkající se užívání 

konopí v Thajsku 

Po legalizaci konopí v Thajsku dne 9. 

června 2022 je důležité vědět, co je 

legální a co ne. 

Turisté navštěvující Thajsko by měli být 

obeznámeni s pravidly a předpisy, 

týkajícími se užívání a držení konopí v 

Thajském království. Je to zejména v 

návaznosti na to, že ho thajská vláda dne 

9. června 2022 dekriminalizovala. 

Thajské ministerstvo veřejného zdraví 

označilo marihuanu a konopí za 

kontrolované rostliny, legalizovalo 

konopí s cílem propagovat ho pro 

lékařské a zdravotní účely a omezilo jeho 

držení a užívání na osoby ve věku 20 let a 

starší (pokud nemají jiné doporučení od 

lékaře). Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

(FDA) vyjmul konopí s extrakty 

obsahujícími nejvýše 0,2 procenta 

tetrahydrokanabinolu (THC) ze svého 

seznamu zakázaných narkotik. Extrakty 

obsahující přes 0,2 procenta THC jsou v 

Thajsku stále nelegální. THC je hlavní 

psychoaktivní sloučenina v marihuaně. 

Je také důležité poznamenat, že kouření 

konopí na veřejnosti je zakázáno. Trestem 

za tuto aktivitu může být až tříměsíční 

vězení a pokuta 25. 000 bahtů. Nové 

zásady týkající se konopí povolují 

produkci a spotřebu výhradně z 

lékařských nebo zdravotních důvodů; 

nikoli k rekreačním účelům. 

Dovoz následujících produktů do Thajska 

je nezákonný: produkty obsahující konopí 

a výtažky z něho, výrobky z konopí, 

stejně jako jakékoli části konopí. 

Domácnosti mohou pěstovat rostliny 

doma pouze se schválenou registrací a 

firmy mohou rostlinu pěstovat s 

povolením. 

 

 

 

 

Chystáte-li se v blízké době navštívit Thajsko, možná Vás zajímá, jaká je 

situace ve  vnitrostátním cestování. Co je Vaší povinností před nástupem do 

letadla? Jezdí vlaky normálně? 

 

Dobrou zprávou je, že cestování po Thajsku je stále stejně pohodlné jako před 

pandemií a ve většině případů fungují služby normálně. Je však potřeba vzít 

na vědomí několik věcí, zejména pokud jde o pravidla ohledně nošení roušek 

na veřejnosti. Od 23. června 2022 je nošení roušek schváleno jako dobrovolné. 

Přesto doporučujeme nosit roušky s sebou, protože stále existují situace, kdy 

můžete být požádáni o její nasazení například v hromadné dopravě. 

 

Po příjezdu do Thajska a vyřízení požadovaných vstupní formalit (celní 

kontrola) se na turisty vztahují stejná cestovní pravidla jako na místní občany 

a trvalé rezidenty. Pro vnitrostátní cestování v Thajsku není vyžadováno žádné 

další testování na COVID 19. V některých případech může být před nástupem 

do veřejné dopravy kontrolována teplota a přes již zmíněnou dobrovolnost 

můžete být v některých případech vyzváni k nasazení roušky. 

 

Pro vstup do Thajska je v případě očkovaných turistů vyžadováno pouze 

potvrzení o jeho provedení. U neočkovaných turistů je vyžadován negativní 

výsledek profesionálního RT-PCR, který by neměl být starší 72 hodin před 

odletem do Thajska. 
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