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V kampani Úžasného Thajská z názvem Amazing New Chapters 

se dozvíte vše od A do Z o  všem, co vám Thajsko nabízí. 

A ‘Autentické řemeslné práce’ 

Stejně krásná jako pláže a místní scenerie, jsou i místní řemesla. Vyzkoušejte 

si na vašich cestách místní tradiční postupy výroby a seznamte se blíže a 

hlouběji s thajskou kulturou. Zkušenost a setkání s thajskou řemeslnou 

výrobou budou pro vás nezapomenutelnou vzpomínkou i díky výrobkům, 

které si můžete pořídit jako suvenýr. 

Každý z těchto produktů ztělesňuje a vyjadřuje to, co vám Thajsko na vašich 

cestách přinese. 

Město Ayutthaya je 

zařazeno na seznam 

světového dědictví 

UNESCO 

 

TÉMA 1  

V nové kampani Úžasného 

Thajská z názvem „Amazing 

New Chapters“ se dozvíte 

vše od A do Z o tom, co vám 

Thajsko nabízí. 

Thajsko zavádí pro 

nadcházející hlavní 

sezónu prodloužení 

bezvízového pobytu 

pro turisty. 
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Thajsko zavádí pro nadcházející hlavní sezónu prodloužení 
bezvízového pobytu pro turisty a ruší veškeré požadavky na testy  
nebo očkování proti Covid-19  ke vstupu do země. 

Thajské centrum pro situační správu COVID-19 (CCSA) schválilo návrh 
Thajského úřadu pro cestovní ruch (TAT) a bude tak prodloužena doba pobytu 
pro turisty, u kterých není požadováno vízum, z dosavadních 30 na 45 dní. Tato 
novinka bude v platnosti od 1. října 2022 do 31. března 2023. 

Zároveň od 1.10.2022 budou zrušeny veškeré požadavky na prokázání 
očkování nebo negativního testu na Covid-19 ke vstupu do země. 

Během tohoto šestiměsíčního období bude ze 30 dnů na 45 dnů prodloužený 
bezvízový vstup držitelům cestovních pasů ze zemí dle následujícího seznamu:  
Andora, Austrálie, Rakousko, Bahrajn, Belgie, Brunej, Kanada, Česká 
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Indonésie, Irsko, 
Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Lotyšsko, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Maledivy, Mauricius, 
Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Omán, Polsko, 
Portugalsko, Filipíny, San Marino, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, 
Spojené království, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko , Švédsko, 
Švýcarsko, Turecko,  Ukrajina a USA. 

Během stejného šestiměsíčního období bude také prodloužena délka 
bezvízového pobytu z 15 dnů na 30 dnů pro držitele cestovních pasů ze zemí: 
Bhútán, Bulharsko, Čína, Etiopie, Fidži, Gruzie, Indie, Kazachstán, Malta, 
Mexiko, Nauru, Papua Nová-Guinea, Rumunsko, Saúdská Arábie, Tchaj-wan, 
Uzbekistán a Vanuatu. 

Vezměte prosím na vědomí, že státní příslušníci některých zemí / území jsou 
povinni požádat o vízum pouze na Velvyslanectví Thajského Království nebo na 
Královském generálním konzulátu v zemi svého bydliště, případně na určeném 
Velvyslanectví Thajského Království/generálním konzulátu. Cestujícím se proto 
doporučuje, aby se obrátili na nejbližší velvyslanectví nebo generální konzulát a 
zjistili si podmínky udělení víza. 

Informace o kontaktech na jednotlivá Velvyslanectví Thajského Království 
naleznete na www.thaiembassy.org. Na stránkách www.thaievisa.go.th můžete 
zkontrolovat vaši způsobilost o žádost udělení víza online. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

           Wat Mahathat, Ayutthaya 

  

Tourism Authority of Thailand, Prague Office 
Quadrio Office, Purkyňova 2121/3, 110 00 Prague 1  Tel. +420 281 913 738-9 email: tatprague@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, Romania, Bulgaria and the Balkan areas 

Město Ayutthaya je zařazeno na 
seznam světového dědictví UNESCO 

Řadí se mezi nejlepší destinace pro svůj historický 
význam i lahodnost místních pokrmů. Ať už se 
rozhodnete pro misku nudlí nebo pro trochu 
luxusnější grilované říční krevety a Thajskou 
královskou kuchyni, budete zajisté nadšeni. 
Starobylé město Ayutthaya je rozhodně místem, 
kde si můžete dokonale vyzkoušet ochutnávku 
delikátního stolování. 

Zde jsou některé z oceněných restaurací z 
cestovatelského programu Gourmand awardes a 
Michelinského průvodce po Thajsku 2022. 
Kompletní seznam naleznete na následujícím 
odkazu: bit.ly/3Rmrb6x 

http://www.thaiembassy.org/

