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Drazí přátelé Thajska, 

 

s potěšením vám oznamujeme nejnovější dobré 

zprávy, že Thajsko se začíná otevírat a vítá 

první   turisty  na prázdninových pobytech. 

Vstup je umožněn s novým turistickým vízem 

(TR-Visa), které je dostupné   pro žadatele ze 

všech zemí. Držitelé víz musí před vstupem do 

Thajska získat osvědčení o vstupu (COE) a po 

příletu podstoupit 14denní alternativní státní 

karanténu (ASQ). Tyto vstupní postupy a 

požadavky by měly zajistit ochranu zdravotní 

bezpečnosti jak pro místní obyvatele, tak pro 

přijíždějící návštěvníky, vzhledem k současné 

pandemické situaci na celém světě. S 

celkovým počtem 3900 případů COVID-19 a 

60 úmrtími ocenila Světová zdravotnická 

organizace (WHO) Thajsko za úspěšné při 

účinném zvládnutí situace COVID-19. 

Od této chvíle můžete si můžete  zimní sezónu 

přeměnit na  teplou zimní dovolenou v zemi 

úsměvů, úžasném Thajsku! 

 

S úctou, 

kancelář TAT Praha 

 

 

THAJSKO VÍTÁ TURISTY, KTEŘÍ PŘIJÍŽDÍ NA DOVOLENOU 
 

Thajské království nyní zavádí nové turistické vízum (TR-Visa), které zahraničním návštěvníkům umožní opět zažít  úžasnou 

dovolenou. TR-Visa je platné po dobu 90 dnů a opravňuje držitele k pobytu až 60 dnů a dalšímu 30dennímu prodloužení. 

 

K žádosti  o TR-Visa se musí splnit určité požadavky, proto doporučujeme  obrátit se na thajské velvyslanectví / konzulát v 

zemi, ze které hodláte cestovat pro bližší informace Jakmile bude vízum uděleno, je nutná registrace k získání osvědčení o 

vstupu (COE) na: https://coethailand.mfa.go.th. 

 

Aby byla zajištěna také účinná bezpečnostní kontrola a preventivní opatření, je od vstupujících návštěvníků vyžadováno 

absolvování povinné alternativní státní karantény (ASQ) na 14 nocí ve schválených zařízeních (aktualizované seznamy jsou 

zveřejněny na: http://www.hsscovid.com/). V současné době existuje výběr z více než 100 zařízení ASQ v Bangkoku a 

schválených zařízení v jiných provinciích, stejně jako oblíbené plážové destinace jako Phuket, Ko Samui a Pattaya. 

 

Současně také  mnoho leteckých společností obnovuje svá pravidelná  letecká  spojení do Thajska. Společnost Thai Airways 

International nedávno oznámila speciální lety, jednou týdně v průběhu listopadu a prosince z Frankfurtu, Londýna a Kodaně 

do Bangkoku. Emirates and Qatar Airways plánují provozovat letecká spojení na  Phuket od prosince 2020. 

 

Před nástupem na let do Thajska bude vyžadován certifikát “Fit to Fly” a negativní test PCR na COVID-19, ne starší více než 

72 hodin před odletem. Po příletu na letiště v Thajsku podstoupíte před transferem do hotelu  ASQ další test PCR. Po obdržení 

potvrzení, že test PCR na letišti je negativní, budou hosté ASQ pravděpodobně moci trávit čas od 4.dne ve venkovní vyhrazené 

oblasti po dobu alespoň 1 hodiny denně. 

 

Po absolvování karanténního pobytu celkem na 14 nocí a prokázání závěrečným  negativním testem nastává čas užít si 

dovolenou v Thajsku naplno. Krásné pláže a idylické ostrovy na jihu, hornatá krajina a jedinečná kultura severu, okouzlující 

paláce a chrámy mezi modernizovanými budovami v rušném Bangkoku, chutné pouliční jídlo a pohostinnost Thajců a mnoho 

dalších. Díky těmto faktorům bude vaše cesta do Thajska jako vždy nezapomenutelná. 

https://coethailand.mfa.go.th/
http://www.hsscovid.com/
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“THE AMAZING THAILAND COUNTDOWN 2021”  

STYLOVÁ UDÁLOST PŘIPRAVENA  

NA PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 2021  

 

TAT společně s 

přidruženými partnery 

uspořádá „Amazing 

Thailand odpočítávání 

2021“, jednu z 

největších akcí ke 

konci roku v  

nákupním komplexu 

ICONSIAM na břehu 

majestátní řeky Chao 

Phraya. 

Pan Yuthasak Supasorn, guvernér TAT, řekl: „TAT s potěšením spolupracuje s 

ICONSIAM a našimi partnery ze všech sektorů na organizaci „Amazing Thailand 

odpočítávání 2021” dne 31. prosince v River Park, ICONSIAM při oslavách 

silvestrovského odpočítávání a příc roku 2021 ve velkém stylu. Thajsko bylo 

oceněno za účinné řešení pandemie COVID-19, která vypukla počátkem tohoto roku 

a nakonec si získala důvěru mezinárodních i domácích turistů.“ 

Vrcholem je oslnivá přehlídka více než 20 000 ohňostrojů vyrobených z thajské 

lepkavé rýže - ekologická inovace z Japonska. Tento ohňostroj zahrnuje sedm aktů 

v rámci konceptu „The Wonders of Happiness on the River“. Společně mají 

představovat naději, víru, prosperitu a štěstí a navíc ukázat podporu Thajska lidem 

na celém světě, protože všichni společně pracují na překonání krize COVID-19 a 

zahájení silného a odvahy plného nového roku 2021. Oslava odpočítávání bude 

vysílána živě prostřednictvím facebookových stránek ICONSIAM, Thai Rath 

online, Khaosod a TrueID. 

 

Zaregistrujte se a staňte se 

odborníkem na cestování                   

po Thajsku 

 

Jednoduše se zaregistrujte na webu 

www.thailanda.travel a připojte se k 

individuálnímu výukovému modulu a 

získejte užitečné informace a novinky o 

Thajsku. K dispozici ke stažení jsou 

také e-brožury a mapy. 

Další dotazy lze získat na e-mailu: tatprague@tat.or.th Rádi vám poskytneme 

cestovní informace a materiály z Thajska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Povinné zdravotní 

pojištění pro zahraniční 

návštěvníky vstupující 

do Thajska 
 

 

Mezi oficiální dokumenty 

požadované od zahraničních 

návštěvníků, kteří plánují navštívit 

Thajsko během této náročné doby, 

patří zdravotní pojištění s krytím 

minimálně 100 000 USD nebo 

přibližně 3,16 milionu bahtů za 

možnou léčbu COVID-19. Úřad 

pro pojišťovací komisi (OIC) 

oznamuje, že zahraniční 

návštěvníci si budou moci před 

návštěvou Království zakoupit 

povinné pojištění COVID-19 

online na https://covid19.tgia.org/. 

Balíčky pojištění COVID-19 

schválené OIC se pohybují od 30 

dnů do jednoho roku. 

Guvernér TAT, pan Yuthasak 

Supasorn, řekl: „TAT doufá, že 

program pojistné ochrany COVID-

19, pod regulací OIC, nabídne 

zahraničním návštěvníkům další 

klid a doufejme, že bude usnadnění 

pro příchozí cestující před odletem 

z jejich země původu." 
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