Dovolenka s úsmevom a bez problémov

Thajsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Bezpečnostná situácia

Na juhu krajiny, prevažne v moslimských provinciách Yala, Songkla, Pattani a Narathiwat je riziko možných
teroristických útokov a ozbrojených stretov zo strany separatistov. Občasné nepokoje sa vyskytujú aj v iných
pohraničných oblastiach Thajska. Počas pobytu v Thajsku je preto potrebné vyhýbať sa demonštráciám a verejným
zhromaždeniam, sledovať dianie a miestne spravodajstvo a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov.

Upozornenia

Cestovné doklady a víza

Slovenskí občania na turistické
cesty do Thajska na dobu do 30
DNÍ NEPOTREBUJÚ VÍZA. V prípade
dlhšieho pobytu je nutné vybaviť si
vízum pred cestou na príslušnom
veľvyslanectve Thajska alebo na
honorárnom konzuláte Thajska.
Občania SR môžu bez víz vstúpiť
do Thajska cez pozemný hraničný
priechod len dvakrát v priebehu kalendárneho roka. Vstup do
Thajska môže byť podmienený aj
splnením podmienky preukázania
dostatočného finančného zabezpečenia pobytu 20 000,- THB
na osobu alebo 40 000,-THB na
rodinu, dokladom o zabezpečení
ubytovania a spiatočnej letenky,
resp. odletu z krajiny. Pri vstupe
do Thajska musí byť cestovný pas
platný minimálne 6 mesiacov od
dátumu výstupu, odporúča sa mať
v pase minimálne 2 voľné strany.
Do Thajska nie je možné vstúpiť na
náhradný cestovný doklad, ten slúži
len na vycestovanie z krajiny.

Odporúčame

- Dbať na bezpečnosť, pravidelne kontrolovať stav bezpečnostnej situácie prostredníctvom médií a webovej
stránky MZVEZ SR
- Uzavrieť kvalitné cestovné zdravotné poistenie
pred cestou do zahraničia
- Striktne dodržiavať všetky colné predpisy, v Thajsku
za ich porušenie hrozia vysoké pokuty a konfiškácia vecí
- Využívať len oficiálne taxíky, nie motocyklové taxi
služby a tuk-tuky.
- V Thajsku je vysoké riziko dopravných nehôd.
Najväčšia časť dopravných nehôd a zranení je spôsobená vodičmi motocyklov a skútrov. Na území
Thajska sa jazdí na ľavej strane vozovky. Záujemcovia
o prenajatie motorového vozidla alebo motocykla
musia mať platný medzinárodný preukaz s uvedením
správnej kategórie vozidla a národný vodičský preukaz. Pri požičiavaní motocyklov a skútrov sa odporúča
využívať služby renomovaných požičovní.
Pri uzatváraní zmlúv o nájme motocyklu, či skútra je
potrebné preveriť, či cena zahŕňa aj poistenie
pre prípad dopravnej nehody a zdokumentovať si stav
prenajatého dopravného prostriedku.
Nosenie ochrannej prilby počas jazdy je povinné.
Riadenie ‘Quad-bikes’, tzv. štvorkoliek
na verejných komunikáciách v Thajsku je zakázané.
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je
pokutované a v prípade spôsobenia dopravnej nehody
pod vplyvom alkoholu je trestané odňatím slobody.

V Thajsku platia prísne predpisy ohľadom narkotík. Tresty
za užívanie marihuany sú pomerne vysoké. Amfetamíny
a extáza sú regulované rovnako ako drogy triedy A – držanie
20 gramov týchto látok sa pri odchode z Thajska považuje
za ilegálny obchod s narkotikami a v prípade preukázania
viny je možné očakávať rozsudok smrti.
V Thajsku je zavedený zákaz fajčenia na vybraných plážach
v niektorých turistických oblastiach vrátane Koh Samui,
Pattaya a v provinciách Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon
Buri a Songkhla. Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky
100 000 THB alebo trest odňatia slobody na obdobie jedného roka. Zákaz fajčenia platí aj na verejných miestach.
Za nefajčiarsku zónu sa považujú aj priestory vo vzdialenosti
5 metrov od vstupných a výstupných priestorov budov.
Za porušenie uvedeného zákazu a fajčenie mimo miest
na to vyhradených hrozí pokuta vo výške 5 000,- THB
(približne 142 €).
Zakázaný je dovoz, vývoz, preprava, skladovanie
a používanie elektronických cigariet a ich analógov a náplní.
Zakázané je aj používanie vodnej fajky. Tresty sú pomerne
vysoké, narušiteľom hrozí vysoká peňažná pokuta
a niekoľkoročný trest odňatia slobody.
Thajsko je budhistická krajina, kde zneuctenie Budhu
sa trestá. Pri návšteve budhistických pamiatok a chrámov
musia mať návštevníci zahalené plecia a vhodné oblečenie.
V Thajsku je kráľovskej rodine udeľovaná veľká úcta
a akékoľvek urážky či kritika na kráľovský majestát sú prísne
trestané. Narušitelia zákona tzv. lese majesté sa vystavujú
trestu odňatia slobody v trvaní niekoľko rokov.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V THAJSKU!

