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Шановні партнери! 
З 28 лютого 2021 року Таїланд розпочав свій план 
розповсюдження щеплень проти COVID-19, 
використовуючи вакцини Sinovac та AstraZeneca. 
Перший етап плану вакцинації націлений області 
з нанайвищим і найсуворішим контролем, а 
також на провінції, що керують економікою та 
мають карантин для розміщення мандрівників з-
за кордону; такі як Пхукет, Сурат Тані, Чіангмай 
та Чон Бурі. План допоможе країні відновити 
впевненість у боротьбі з пандемією. В даний час 
нова хвиля, що виникла наприкінці грудня, була 
фактично приборкана. З випадків, про які 
повідомляється в Таїланді, понад 97% одужали, а 
близько 2% перебувають на лікуванні або 
перебувають у ізоляції. Загальний показник 
летальності становить близько 90 або 0,3%. 
Кількість контрольних зон зменшено, і заходи 
відповідно пом'якшуються. Вітати Вас у «Країні 
усмішок» завжди буде нашим задоволення. 
Щиро Ваш, Празький офіс ТАТ 

Літайте NONSTOP з Франкфурта до 
Пхукета на рейсах Thai Airways 

 

 
Подорожі з Європи на Пхукет зараз 
відновлюються. Thai Airways пропонує 
регулярні щомісячні прямі рейси з 
Франкфурта до Міжнародного аеропорту 
Пхукет, починаючи з квітня 2021 року. 
Для отримання додаткової інформації 
відвідайте thaiairways.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таїланд планує полегшити заходи в’їзду 
Таїланд постійно планує пом'якшити обмеження в'їзду та поступово 
послабити заходи контролю. Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) похвалила Таїланд за успіх у ефективному управлінні 
ситуацією, пов’язаною з COVID-19. Однак численні несподівані 
випадки та пандемічна ситуація, що існують у всьому світі, довели, 
що ми не можемо негайно нехтувати всіма контрольованими 
заходами COVID-19. 
 
Центр управління ситуацією Covid-19 (CCSA) 19 березня 
оприлюднив план поступового послаблення контролю COVID-19 для 
іноземних прибулих, починаючи з 1 квітня, шляхом скорочення 
періодів карантину та збільшення дозволеного відпочинку для тих, 
хто відпочиває на карантині. 
Крім того, мандрівникам до 
Таїланду більше не потрібно 
пред’являти сертифікат 
придатності до польоту при 
реєстрації.  
Досить представити ПЛР-тест 
з негативним результатом, 
виданий не пізніше, ніж за 70 
годин до вильоту. 14-денний 
карантинний період 
залишився для тих, хто прибув 
із районів, де вірус COVID-19 
мутував, що викликає загальне 
занепокоєння. Більше деталей 
буде офіційно оголошено 
найближчим часом.  
 
The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on 19 March,    
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Останнє відновлення роботи 
королівських палаців та різних місць 
зараз таке: 

• Аюттхая - палац Банг Па-Ін 
• Бангкок - Великий палац і храм 

Смарагдового Будди 
• Королівський театр Sala 

Chalermkrung 
• Текстильний музей королеви 

Сірікіт 
• Чіангмай - палац Бубінг 
• Phetchaburi - Королівський 

проект Chang Hua Man 
Однак Музей мистецтв Королівства в 
Аюттхаї відкриється з 22 березня 2021 
р. Для отримання додаткової 
інформації, 

  відвідайте: www.royalgrandpalace.th/en/  
 
 

 

 Бангкок виграв Asian Townscape Awards  

Адміністрація столиці Бангкока (BMA) виграла премію ООН-Хабітат за 
проект реконструкції Khlong Ong Ang, останню пішохідну вулицю 
столиці Таїланду, розпочату в листопаді 2020 року, що робить Таїланд 
однією з шести країн, які були обрані для проекту покращення 
ландшафту. 
Пішохідна вулиця Клонг Онг Анг відкривається щоп’ятниці, суботи та 
неділі з 16:00 до 22:00. Поряд з безліччю продуктів та товарів, на 
пішохідній вулиці є чарівне вуличне мистецтво по обидва боки каналу від 
мосту Дамронг Сатіт до мосту Сапхан Хан, а також жива музика, інші 
вистави та заходи на байдарках. 
Організатор - Регіональне бюро ООН-Хабітат для Азії та Тихого океану, 
у співпраці з Азіатським дослідницьким центром міст Фукуока, 
Азіатським товариством Хабітат та Азіатським товариством дизайну 
міських пейзажів, Азіатські нагороди Азіатського містечка 2020 
призначені для відзначення міст, регіонів, проектів тощо , які зіграли 
значну роль в якості моделей у ландшафтному будівництві з метою 
матеріалізації життєвого середовища, яке є щасливим і задоволеним. 
П’ятьма іншими країнами, які також отримали нагороди Азіатського 
міського пейзажу 2020 року, були Японія, Південна Корея, Китай, Непал 
та Малайзія. 

 

Завершено перший пілотний 
проект карантину на віллах у 

Таїланді  
 

 
 
Перша група з 58 мандрівників 
успішно завершила перший пілотний 
проект "Вілла Карантин" і тепер 
може розпочати одномісячне турне 
країною з 8 березня 2021 року. 
Проект з карантину вілли на Шрі 
Панва Пхукет був схвалений 
Центром управління ситуацією щодо 
COVID-19 (CCSA) і відкриває шлях 
для запуску більш масштабної 
карантинної ініціативи, яка 
попередньо планується розпочатися 
в квітні-травні 2021 року. 
Після негативного результату тесту 
на COVID-19, проведеного 5-го дня, 
гості могли взяти участь у п’яти 
заходах, включаючи доступ до 
ресторану та ресторанів на обід та 
вечерю, теніс, фітнес-центр, пляж та 
прогулянки у визначених зонах, 
зберігати соціальну дистанцію і 
завжди носити маску. Готель був 
розділений на карантинну зону 
«бульбашка» (червона зона) та 
некарантинну зону (зелена зона). 
Міністерство туризму та спорту 
запропонувало запровадити 
районний карантин у п’яти пілотних 
провінціях, які підтримують 
міжнародні мандрівники - Пхукет, 
Крабі, Сурат Тані (Ко Самуї, Ко 
Пханган і Ко Тао), Чіанг Май і Чон 
Бурі (Паттайя) - де туристи можуть 
провести від одного до трьох місяців. 

 

 

 

Королівські палаци знову відкриті  

                            Туристичне Управління Таїланду, Празький Офіс  
Адреса: Quardrio Office, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1 Tel. +420 281 913 738-9 email: tatprague@tat.or.th  
Зони відповідальності: Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина, Польща, Україна, Румунія, Болгарія та Балкани.  
ТОВ Глобал Маркетинг Солюшинз, Представництво Празького Офісу Туристичного Управління Таїланду в Україні Адреса: Провулок Тараса 
Шевченка 7/1, Київ Tel. +38 044 278 73 31 email: office@tourismthailand.com.ua  
Сайт: http://tourismthailand.com.ua/ 

http://tourismthailand.com.ua/
http://www.royalgrandpalace.th/en/
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