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Úžasné Thajsko – Objevte celé Thajsko 
 
Starodávný šarm thajského severu a jeho uvolněné 

vibrace, všudypřítomně působící již z období Lanna, těžko 

něco překoná. Zkuste naši novou stránku „North Nostalgia 

Stylecation“, která vám nabídne zajímavé nápady při 

plánování vaší cesty po Thajsku, nejen po severu nabitém 

tradicemi. 

Hledáte skvělé nabídky ubytování? Navštivte 

www.stylecationthailand.com 
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eVisa do Thajska 
          Přinášíme vám další dobré zprávy o snadnějším vstupu do Thajska. 

          Podat si žádost o vízum do Thajska je nyní mnohem snazší. Elektronická 
turistická e-Visa do Thajska lze nyní zařídit mnohem pohodlněji a rychleji. S platností 
od 1.listopadu 2022 mohou turisté ze schválených zemí a území (země, jejichž občané 
mají v Thajsku na určitou dobu umožněný bezvízový pobyt), žádat o vízum přes online 
portál na webové stránce https://www.thaievisa.go.th    Žadatelé již nemusí chodit 
fyzicky podávat žádost na příslušný konzulát velvyslanectví Thajského království. 

          Turistické vízum může být uděleno pro následující účel: 

• Turistika 

• Krátká návštěva rodiny, žijící v Thajsku 

• Lékařská péče v registrovaném nemocničním zařízení 

• Účastníci MICE akcí (incentiva, jednání, veletrhy a výstavy), sponzorovaných 
TCEB. 

          Požadované dokumenty 

• Cestovní pas, platný min. 6 měsíců po plánované návštěvě Thajska 

• Fotografii žadatele, ne starší 6 měsíců 

• Doklad o příletu do Thajska/odletu z Thajska (letenka, jízdenka) 

• Doložení finančních prostředků (20.000, - THB / os., 40.000, - THB/rodina) 

           Doba pobytu :Po příletu do Thajska bude cestující s tímto typem víza oprávněný 
k pobytu v Thajsku na dobu max. 60 dnů. 

          Prodloužení pobytu 

Cestující, kteří si budou chtít pobyt v Thajsku prodloužit, nebo si na místě změnit typ 
víza, si musí zažádat o povolení v kanceláři Imigračního oddělení, na adrese: Office of 
Immigration Bureau, Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 
10210, Tel 0-2141-9889 (nebo na http://www.immigration.go.th).  Prodloužení pobytu 
i změna určitého typu víza je výhradně na uvážení imigračního úředníka. 

Před podáním žádosti doporučujeme zkontrolovat aktuální platnost informací s 
příslušným velvyslanectvím. Zastupitelství pro ČR má webové stránky  
www.thaiembassy.cz 

 

  

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 

Objevujte hlavní turistické atrakce v 
Bangkoku místní nadzemní dráhou Skytrain 
nebo metrem 

Cestování se poslední dobou stává velmi snadným a 
pohodlným, nejinak je tomu v Bangkoku. Popadněte vaše 
foťáky a vydejte se na cestu. Vyberte si dopravní spojení 
hromadné dopravy a zažijte nový styl cestování. Díky 
bangkokské nadzemní dráze “Skytrain” (BTS) a místnímu 
metro (MRT)  se nyní dostanete velmi snadno téměř 
všude.  Pro více informací navštivte: 
https://amazingthailand.pl/blog/podrozowanie-po-
bangkoku-kolejka-skytrain-i-metrem-bts-i-mrt/ 
 

 

 


