ROYAL THAI EMBASSY PRAGUE
APPLICATION FOR VISA
Photo
( not excess than 6 months)

Královské thajské velvyslanectví Praha
Žádost o vízum
Fotografie
( max. 6 měsíců ne starší)

Name
( ) Mr. ( )Mrs. ( )Ms.
Nationality
National at birth
Place of birth
Date of birth
Profession (specifying post at present held)
Present address
Telephone
Permanent address (if different from above)
Passport No
Issued at
Date of issue
Expiry date.
Names, dates and places of birth of minor children
who accompany you on the trip

Jméno
( ) Pan ( )Paní ( )Slečna.
Státní příslušnost
Státní příslušnost při narození
Místo narození
Datum narození
Profese (nynější zaměstnání)
Současná adresa:
Telefon
Trvalé bydliště (jestliže se liší od výše uvedeného)
Pas číslo
Vydaný v
Datum vydání
Datum skončení platnosti
Jména, data a místa narození dětí,
která vás doprovází na cestě.

Have you ever been in Thailand?
……..Yes, when............
……..No
Purpose of visit ( ) Tourist ( ) Transit
( ) Business ( ) Diplomatic/Official
( ) Others
Date of arrival in Thailand
Length of stay in Thailand
Address in Thailand
Number of entry requested
Local guarantor in Thailand and address
Name of tour agency
Applicant's signature
Date

Byli jste někdy v Thajsku?
...….Ano, kdy…….
……..Ne
Účel návštěvy ( ) turista ( ) tranzit
( ) obchod ( ) diplomatické/oficiální
( ) jiné
Datum příjezdu do Thajska
Délka pobytu v Thajsku
Adresa v Thajsku
Počet vstupu žádatele
Místní garant v Thajsku a adresa
Jméno cestovní agentury
Podpis žadatele
Datum

ATTENTION
1. Visa fees are not refundable.
2. For tourist and transit purposes, working is not
permitted

POZOR
1. Vízové poplatky nejsou vratné
2. Pro turisty i tranzitní -není dovoleno v Thajsku
pracovat

****************************************

****************************************

! THIS PART IS FOR OFFICIAL USE ONLY!
Type of visa authorized ( ) Tourist ( ) Transit
( ) Non-Immigrant ( ) Dip./Official ( ) Courtesy ( )
Others
Category ............No
Number of entry authorized
Date of issue...................................
Expiry date
Fees
Remarks
Signature of Consul and stamp
Evidence............................... Date

! TATO ČÁST JE PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY!
Typ uděleného vstupního víza ( ) turista ( ) tranzit
( ) non - imigrant ( ) Dip./Official ( ) Courtesy ( )
jiné
Kategorie ............Číslo
Počet vstupu žadatele
Datum vydání.............................. Platnost do
Poplatky
Poznámky
Podpis konzula a razítko
Evidence.............................. Datum

