pro vstup do Thajska za účelem turistiky
pobytu mohou čeští občané vstoupit do Thajska za účelem turistiky

!!! ŽÁDOST O VÍZUM JE TŘEBA PODAT
ALESPOŇ 2 TÝDNY PŘED CESTOU !!!

1. Cestovní pas s platností delší než 6 měsíců od vstupu do země
Po dobu zpracovnání žádosti zůstává cestovní pas na velvyslanectví.
2. Kopie datové strany pasu
3. Kopie povolení k dlouhodobému pobytu v ČR (cizinci)
4. Kompletně vyplněný formulář „ Žádost o vízum“ („Visa Application Form“)
http://www.thaiembassy.cz/uploads/download/GrSQ9xyPNefbwJnK2FM.pdf

Žádost se podepisuje dvakrát!
5. 1x fotografie pasového formátu ne starší než 6 měsíců
6. Kopie zpáteční letenky / rezervace letenky do a z Thajska, v anglickém
jazyce.
7. Kopie rezervace hotelu / potvrzení jiného druhu ubytování
na alespoň ½ doby pobytu, s uvedením jména/jmen žadatele/ů. V anglickém
nebo thajském jazyce.
Při ubytování v soukromí je třeba předložit kopii dokladu o vlastnictví
nemovitosti (výpis z nemovitostí, doklad o koupi) nebo potvrzení ubytovatele
o poskytnutí ubytování ve vlastní nemovitosti s dokladem o jejím vlastnictví,
vlastnoručním podpisem a kopií osobního dokladu (ID).
Je-li doklad o ubytování vystaven pro skupinu/rodinu na jedno jméno, je třeba,
aby dotyčný napsal prohlášení v anglickém jazyce, pro které další osoby
jmenovitě je ubytování také určeno.
8. Kopie výpisu z bankovního účtu/Potvrzení výši zůstatku na účtu –
v anglickém jazyce nebo s oficiálním překladem do anglického jazyka
(potvrzení z banky / výtisk z internetového bankovnictví) ne starší než 1 měsíc,
obsahující jméno vlastníka účtu, datum a minimální zůstatek:
15,000.- Kč/osoba nebo 30,000.- Kč/rodina

(zaměstnanci)

30,000.- Kč/osoba

(OSVČ, studenti, důchodci, nezaměstnaní)

Je-li doklad vystaven pro rodinu na jedno jméno, je třeba, aby dotyčný napsal
prohlášení v anglickém jazyce, na které další členy rodiny jmenovitě se doklad o
výši finančních prostředků také vztahuje.

Konzulární úředník si vyhrazuje právo, pokud to považuje za nutné, vyžádat si dodatečné
dokumenty nebo pohovor s žadatelem bez předchozího upozornění.
Velvyslanectví Thajského království si vyhrazuje právo zamítnout každou žádost o vízum
nedostatečně doloženou požadovanými dokumenty nebo pokud zdůvodnění takové žádosti
není dostatečné.

850,- Kč (přesná částka v hotovosti) při podání žádosti
- hradí všichni žadatelé včetně dětí
- poplatek je nevratný
- výše poplatku se může změnit bez předchozího upozornění

Žádost o vízum se podává alespoň 2 týdny před cestou na:
Vízovém oddělení Velvyslanectví Thajského království
Romaina Rollanda 3, Praha 6 - Bubeneč
9:00 - 12:00 hod. (PO-PÁ) kromě českých a thajských svátků
(viz http://www.thaiembassy.cz/download.php?id=25 )
Podáním žádosti (i za více žadatelů) lze pověřit jinou osobu, přičemž každá jednotlivá žádost
musí obsahovat všechny požadované náležitosti, včetně vlastnoručního podpisu žadatele.
Vyzvednutím pasu s vízem lze pověřit jinou osobu, které bude pas vydán na základě
předložení dokladu k vyzvednutí.

Doba vyřízení je minimálně 4 pracovní dny.
Velvyslanectví neposkytuje službu expresního vyřízení víz.
Vstoupit do Thajska je třeba do tří měsíců ode dne vystavení víza
(obvykle den podání žádosti).
Doba pobytu v Thajsku je až 60 dnů. Délku povoleného pobytu vyznačuje
po příletu do Thajska imigrační úředník razítkem do cestovního pasu.
Turisté, kteří si chtějí pobyt prodloužit nebo změnit typ víza, musí požádat o
povolení na imigračním úřadě v Thajsku
-

v Bangkoku: Office of Immigration Bureau,Government Center B, Chaengwattana Soi
7, Laksi, Bangkok 10210, Tel 0-2141-9889

-

mimo Bangkok: viz http://www.immigration.go.th).

Prodloužení pobytu stejně jako změna typu víza je výhradně
v kompetenci příslušného imigračního úřadu v Thajsku.

