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Drodzy Partnerzy,

Przynosimy więcej dobrych wiadomości na 
temat wjazdu do Tajlandii w ramach 
programów TEST & GO i Sandbox. Od 1 
marca 2022 r. wymóg drugiego testu RT-PCR 
w piątym dniu zostanie zastąpiony zestawem 
do samodzielnego testu antygenowego (ATK). 
Co więcej, ubezpieczenie zdrowotne zostało 
zredukowane do nie mniej niż 20 000 USD. 
Obecnie trwają złagodzone środki wjazdowe 
dla zagranicznych podróżnych do Tajlandii.
Z niecierpliwością czekamy aby powitać Cię 
w Krainie Uśmiechu.

Z poważaniem,
Biuro TAT w Pradze

AKTUALIZACJA! Złagodzone wymagania TEST & GO i Sandbox od 1 marca 2022 r.

W pełni zaszczepieni podróżni z dowolnego kraju na całym świecie 
mogą ubiegać się o wjazd do Tajlandii w ramach programów TEST 
& GO i Sandbox, uzyskując kod QR Thailand Pass poprzez https://
tp.consular.go.th/. Aktualizacje odzwierciedlające nowe zasady, 
które będą dostępne od 1 marca 2022 r., są następujące:

- W przypadku programu TEST & GO, dowód przedpłaty za tylko
jedną noc zakwaterowania w zatwierdzonym obiekcie SHA Extra
Plus (SHA++) w dniu 1, który obejmuje test RT-PCR oraz
wymagany wcześniej umówiony transfer z lotniska do hotelu. Test
RT-PCR można zarezerwować na stronie http://thailandpsas.com dla
podróżnych do Phuket, Phang-Nga i Krabi. W przypadku innych
destynacji rezerwację testu RT-PCR można uzgodnić z hotelem.

- Pierwszy test w pierwszym dniu metodą RT-PCR i oczekiwanie na wynik w hotelu SHA++, a drugi test w piątym dniu pobytu
poprzez zestaw do samodzielnego testu antygenowego (ATK). Zgłoszenie/zapisanie wynik za pomocą aplikacji „MorChana” jest
obowiązkowe.

- W przypadku programu Sandbox podróżni, którzy planują kontynuować podróż do innych tajlandzkich miast, nadal muszą pozostać
co najmniej 7 nocy w miejscach docelowych Sandbox, ale wymóg testowania COVID-19 został zmieniony na 1 test RT-PCR i 1
samodzielny test ATK.

- Wymagana będzie polisa ubezpieczeniowa z ochroną nie mniejszą niż 20 000 USD. TAT zaleca podróżnym, aby przed zakupem
zwrócili uwagę na drobny druk na jakiejkolwiek polisie ubezpieczeniowej na COVID-19. Ostatecznie polisa powinna pokrywać koszty
leczenia i inne wydatki medyczne związane z zakażeniem COVID-19, w tym hospitalizację, izolację szpitalną, izolację w hotelu lub
związaną z tym kwarantannę. Polisa ubezpieczeniowa powinna również obejmować cały okres, przez jaki podróżni planują pobyt w
Tajlandii, plus co najmniej 10 dodatkowych dni jako środek zapobiegawczy na wypadek, gdyby wynik testu wymazowego podróżnego
był pozytywny.

- W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 podróżni zostaną skierowani do placówki opieki zdrowotnej w celu
odpowiedniego leczenia, którego koszty muszą być pokryte wymaganym ubezpieczeniem.

Uwaga: Kwalifikujące się miejsca docelowe Sandbox: Krabi, Phang-Nga, Phuket, Surat Thani (Ko Samui, Ko Pha-ngan i Ko Tao), 
Chon Buri (Bang Lamung, Pattaya, Si Racha i Sattahip – tylko Na Jomtien i Bang Saray ) i Trat (Ko Chang).
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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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Tajskie linie lotnicze Smile 
uruchamiają dedykowane połączenie 

na trasie Bangkok-Phuket

Tajskie linie lotnicze SMILE oferują od teraz 
raz dziennie, specjalny lot na trasie między 
Bangkokiem a Phuket w celu wsparcia 
przyjazdu z zagranicy. Specjalny lot, działający 
od 15 lutego 2022 r., jest on dostępny tylko dla 
pasażerów międzynarodowych przylatujących 
do lub przesiadających się w stolicy Tajlandii. 
Lot jest dostępny wyłącznie w połączeniu 
z lotami międzynarodowymi. Lot WE8750 
odlatuje z lotniska Suvarnabhumi o godzinie 
09:00. i przylatuje do Phuket o godz. 10.25.

W międzyczasie linie lotnicze SMILE ogłosiły 
także, że od 25 lutego 2022 r. rozpoczną 
codzienne loty krajowe na trasach Chiang Mai-
Bangkok i Bangkok-Trang. Trasa Chiang Mai-
Bangkok będzie obsługiwana dwa razy dziennie, 
jeden lot rano i jeden późnym popołudniem/
wczesnym wieczorem.

Linia lotnicza będzie obsługiwać jeden lot 
dziennie na trasie Bangkok-Trang. Lot WE255 
wystartuje z lotniska Suvarnabhumi 
w Bangkoku o godzinie 11:00. i przyleci do 
Trang o godzinie 12.30, podczas gdy lot WE256 
wystartuje z Trang o godzinie 13.00 i wyląduje 
z powrotem w Bangkoku o 14.30.

www.amazingthailand.pl 

Nasza strona internetowa „Amazing Thailand” 
w Polsce jest już gotowa, aby służyć Ci 
informacjami i aktualnościami na temat 
turystyki w Tajlandii.

Tajlandia na organizację APEC 2022

Tajlandia jest gospodarzem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku 
(APEC) 2022 pod hasłem „Otwartość. Połączenie. Balans.”, w ramach 
której kraj będzie realizować trzy kluczowe priorytety rozwoju regionu 
Azji i Pacyfiku poprzez koncepcję modelu gospodarczego Bio-Circular-
Green lub BCG. Obejmują one ułatwianie handlu i inwestycji, 
promowanie równowagi, zrównoważonego rozwoju i integracji oraz 
przywracanie łączności regionalnej, szczególnie w branży turystycznej
i turystycznej, gdy świat wychodzi z ery COVID-19.

Organizacja APEC 2022 będzie również pierwszą platformą dla 
światowych przywódców którzy zgromadzą się po ustaniu globalnej 
pandemii. Przez cały rok, w którym odbywa się APEC 2022 w różnych 
miejscach w całym kraju odbędą się setki spotkań APEC, w tym 
spotkanie ministerialne ds. turystyki APEC, które zapewni Tajlandii 
wspaniałe możliwości zaprezentowania produktów i usług turystycznych 
na świecie. APEC to współpraca regionalna mająca na celu napędzanie 
handlu i inwestycji, a także rozwój wymiaru gospodarczego i społecznego 
między gospodarkami wszystkich 21 członków, w tym Australią, 
Chinami, Japonią i Stanami Zjednoczonymi, które mają łączną populację 
3 miliardów ludzi i stanowią 59% światowego PKB.
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