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“Úžasné Thajsko “Vždy Vřelé Thajsko” 

”In Thailand.. your heart will melt due to” 

Hospitable Warm-hearted people 

Best ever Warm tasty food and desserts 

Warm massages and Yoga as relax in heaven 

Magnificent Warm beaches and sea 

Spectacular temples and Warm believe 
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Thajsko bylo 

zvoleno čtenáři 

magazínu “Condé 

Nast Traveler” mezi 

TOP 3 nejlepší 

země světa 
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Thajsko zavádí pro 

cizince nová 

rezidentská víza s 

platností na 10 let 

TÉMA 4  

Na Phuketu je 

otevřený nový 

aquapark 
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Thajsko zavádí pro cizince nová rezidentská víza s 
platností na 10 let 
TAT s potěšením oznamuje, že od 1. září 2022 bude možné žádat o nový typ 
dlouhodobého víza „Long-Term Resident (LTR)“, které držitelům nabízí řadu výhod, 
včetně víza na 10 let (možno znovu prodloužit) a pracovního povolení v Thajském 
království.   Vízum LTR se týká níže uvedených cizinců: 

• Občané z celého světa s celkovými aktivy ve výši nejméně 1 milion USD, kteří mají 
v posledních dvou letech příjem nejméně 80 000 USD a investují v Thajsku v hodnotě 
nejméně 500 000 USD.  

•Pro pracující v Thajsku s osobním příjmem nejméně 80 000 USD ročně, se zkušeností 
v daném odvětví nejméně pět let, se smlouvou u společnosti s příjmem minimálně 150 
milionů USD za poslední tři roky. 

•Vysoce kvalifikovaní odborníci s osobním příjmem nejméně 80 000 USD, s pracovní 
zkušeností nejméně pět let v daném oboru. 

•Zahraniční důchodci s osobním příjmem nejméně 80 000 USD ročně. 

Udělení víza se vztahuje i na manžela nebo manželku hlavního žadatele, včetně dětí 
do 20 let (až čtyři závislé osoby). 

Vízum LTR nabízí držiteli mnoho výhod: 

• vízum s platností 10 let (které lze prodloužit); 

• požadavek hlásit se na imigračním úřadě pouze jednou ročně namísto každých 90 
dnů; 

• Fast track servis na mezinárodních letištích v Thajsku; 

• povolení k vícenásobnému opětovnému vstupu; 

• povolení pracovat v Thajsku (digitální pracovní povolení); 

• snížení sazby daně z příjmu fyzických osob na 17 % pro vysoce kvalifikované 
odborníky. 

• výjimka z povinnosti požadavku na poměr  zaměstnání čtyř Thajců na jednoho 
cizince. 

Pro více informací o LTR vízu a podání žádosti navštivte následující odkaz:  
https://ltr.boi.go.th/index.html.  
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“Velké Vodní Království”: 
Nový aquapark se otevřel na Phuketu 
Více informací najdete na:  
https://www.andamandaphuket.com 
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Thajsko bylo zvoleno čtenáři magazínu “Condé 
Nast Traveler” mezi TOP 3 nejlepší země světa 
 

Ocenění pro Thajské království v hlasování “Condé Nast 
Traveler Choice Awards 2022” získal také Bangkok, který 
se umístil jako 4. nejlepší město světa a Chiva-Som na 
prvním místě, jako nejlepší lokální lázně na světě. 
V kategorii TOP 10 nejlepších ostrovů v Asii se umístil Ko 
Samui na 3., Phuket na 5. a souostroví Phi Phi na 10. 
místě.  
V kategorii nejlepší rezorty světa byl zvolený Rosewood 
Phuket jako 10. nejlepší z celkových 50 rezortů. 
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