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Drazí přátelé Thajska,  
 

je správný čas naplánovat si zimní dovolenou do „Země úsměvů“!  
 

 

S radostí oznamujeme, že pro pobyty do 30 dnů je možné cestovat do 

Thajska bez víza. Pro delší pobyty si zažádejte o Tourist Visa (TR), 

Special Tourist Visa (STV) a další non-imigrant víza (OA), která jsou 

také k dispozici, podle požadované délky pobytu a důvodu cesty. 

Turisté nicméně stále podléhají zvláštním vstupním postupům a 

požadavkům na zajištění bezpečnostních a ochranných opatření.  
 

 

Při této příležitosti bychom Vám a Vašim blízkým srdečně popřáli 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů v příštím roce. Veselé Vánoce a 

přejeme krásný nový rok 2021!  
 

 

S úctou,  

Kancelář TAT Praha 

 

DOBRÉ ZPRÁVY PRO VSTUP DO THAJSKA 
 

Od vypuknutí COVID-19 se Thajsko rozhodlo pozastavit režim osvobození od 

turistických víz jako opatření ke kontrole počtu pozitivních případů COVID-19 

přijíždějících turistů. Od prosince 2020 vláda Thajského království oznámila zrušení 

tohoto pozastavení. V současné době mohou držitelé cestovních pasů z 56 zemí / teritorií, 

kteří jsou držiteli pasů systému turistických víz, navštívit Thajsko až na 30 dní bez víza. 

 

Thajsko navíc nyní umožňuje dlouhodobým návštěvníkům z celého světa požádat o 

speciální turistické vízum (STV), které bylo dříve k dispozici pouze cestujícím ze zemí 

považovaných za pandemii COVID-19 s nízkým až středním rizikem. STV umožňuje 

90denní pobyt v Království, který lze pokaždé dvakrát prodloužit o dalších 90 dní a je k 

dispozici do 30. září 2021.  

 

Na kratší dobu pobytu  opravňuje držitele udělení nového turistického víza TR k pobytu 

až 60 dnů s možností prodloužení o 30 dnů. Pro turisty z některých konkrétních zemí je k 

dispozici také bezvízový režim s maximální délkou pobytu 30 dní.  

 

 

 

Dále byl spuštěn projekt golfové karantény pro zahraniční 

golfisty  s možností hraní golfu v Thajsku, kdy je možné  

absolvovat golfovou karanténu jako náhradu alternativní  místní 

karantény (ALS). Během karanténního pobytu si zahraniční 

golfisté budou moci na vlastní náklady užít golf a aktivity 

související se zdravím na golfovém hřišti. Zahraniční golfisté, 

kteří chtějí během této doby navštívit Thajsko, musí požádat o 

turistické vízum TR nebo STV.  

 

Aby se návštěvníci mohli kvalifikovat pro získání všech 

možností víz a povolení ke vstupu, musí dodržovat thajské 

kontrolní a preventivní opatření COVID-19. To zahrnuje 

podání žádosti o osvědčení o vstupu (COE) a absolvování 

14denní karantény po příjezdu. 
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PLATFORMA REZERVACE HOTELŮ ASQ 

´Happy DIY sada´ pro turisty 

v karanténě 

TAT společně s ASQ Thailand Club nabízí 

„Happy DIY sadu“ zahraničním návštěvníkům, 

kteří si rezervují ubytování ASQ od 24. 

prosince 2020 a dále.  

 

„Happy DIY sada“ představuje thajské ruční 

práce od místních komunit po celém království. 

To je míněno jako projev uznání za návštěvu 

Thajska a stimulaci kreativity během pobytu na 

14 nocí v ubytování ASQ. Každá sada obsahuje 

informace o jednotlivé komunitě, jedinečných 

uměních a řemeslech a klíčových atrakcích. 

Kromě toho existuje QR kód, který vás 

přesměruje přímo na ukázkové video o tom, jak 

vytvořit tyto jedinečné výrobky.  

 

Zaregistrujte se ještě dnes na našem webu: 

thailanda.travel a užijte si svůj individuální 

výukový modul o Thajsku. K dispozici 

jsou také elektronické brožury, mapy 

včetně užitečných informací a aktualizací 

o Thajsku.  

Další dotazy lze získat na e-mailu: 

tatprague@tat.or.th. Rádi vám poskytneme 

cestovní informace a materiály o Thajsku.  

Cestující, kteří chtějí během této doby 

navštívit Thajsko, se budou muset 

zaregistrovat k osvědčení o vstupu (COE) 

na adrese http: // 

http://coethailand.mfa.go.th. K zajištění 

účinné kontroly bezpečnosti a 

preventivních opatření je od přijíždějících 

návštěvníků požadováno, aby ve 

schválených zařízeních absolvovali povinnou 14denní alternativní státní karanténu 

(ASQ).  

Za účelem usnadnění rezervace ubytování ASQ spouští thajský úřad cestovního ruchu 

(TAT) a thajská společnost Locanation Company Limited nově vyvinutý web 

https://asq.locanation.com/, který poskytuje plnohodnotnou karanténní servisní 

platformu, která nabízí služby od rezervací pokojů až po informace týkající se 

individuálního cestování do Thajska a dalších služeb. V současné době webová stránka 

obsahuje 107 zaregistrovaných hotelů ASQ v Thajsku, které nabízejí karanténní balíčky 

pro dvoutýdenní období v hotelech v rozsahu tří až pěti hvězdiček. Všechny hotely, které 

se připojí k platformě, musí splnit přísné standardy stanovené ministerstvem veřejného 

zdraví.  

Další možností, jak pro zahraniční návštěvníky hledat hotely a rezervovat karanténní 

ubytování na pohodlné a důvěryhodné platformě, je navštívit web na adrese 

http://agoda.com/quarantineth . Thajsko se stalo první zemí, která využila rezervační 

platformu „Agoda“ k rezervaci karanténních balíčků ASQ. Agoda v současné době nabízí 

39 jazyků podporovaných péčí o zákazníky ve 21 dialektech s rychlými a snadnými 

platebními bránami, které usnadňují rezervace a potvrzení rezervace. 

 

 

SPUŠTĚNÍ NABÍDEK „AMAZING THAILAND PLUS“ 

 

Thajský úřad cestovního ruchu (TAT) ve spolupráci s Thai Airways International (THAI), 

Thai Hotels Association (THA) a Association of Thai Travel Agents (ATTA) zahajuje 

nabídku „Amazing Thailand Plus“ pro zahraniční návštěvníky, kteří chtějí vstoupit do 

Thajska během pandemie COVID-19. Pan Yuthasak Supasorn, guvernér TAT, uvedl: 

„Nabídka Amazing Thailand Plus poskytuje návštěvníkům výhody s přidanou hodnotou 

a současně zajišťuje bezpečnost a zdraví pro Vás i Thajce. Každý zahraniční cestující do 

Thajska musí absolvovat povinnou 14denní karanténu a dodržovat všechna pravidla a 

předpisy stanovené ministerstvem veřejného zdraví, stejně jako každý thajský státní 

příslušník, který se vrací ze zámoří domů. “ Amazing Thailand Plus přichází s více než 

400 balíčky, včetně speciálních cen na mezinárodních a vnitrostátních letech, pokojů ve 

vládních akreditovaných hotelech ASQ a post-karanténních zájezdů nebo transferů. 

Možnosti ubytování jsou k dispozici v 70 hotelech ASQ a ve více než 100 hotelech v 

určených destinacích. Nabídky jsou k dispozici od prosince 2020 do března 2021, zatímco 

období cestování začíná od prosince 2020 do dubna 2021. 

Další podrobnosti o speciálních balíčcích v rámci iniciativy Amazing Thailand Plus 

naleznete na adrese https://www.thaiairways.com/en/book/offers/asq_hotels/index.page 
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