
Osobní
Všechno nejlepší

Všechno nejlepší - Manželství
česky thajsky
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั

้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
Používá se pro pogratulování novomanželům

Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k
vašemu svatebnímu dnu.

ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

Používá se pro pogratulování novomanželům

Gratulujeme ke svatbě! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře

Blahopřejeme, že jste si řekli své ano! ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře

Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke
šťastnému manželskému svazku.

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení
česky thajsky
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení! ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub

Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a
tomu, co leží před vámi.

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám,
že budete oba velmi šťastní.

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
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Osobní
Všechno nejlepší
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám,
že budete oba velmi šťastní.

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se
rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat,
kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí
česky thajsky
Všechno nejlepší k narozeninám! สุขสันต์วันเกิด!

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Všechno nejlepší k narozeninám! สุขสันต์วันเกิด!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Hodně štěstí a zdraví! ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den! ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k
narozeninám!

ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka.
Krásné narozeniny!

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám

Hodně štěstí k výročí! สุขสันต์วันครบรอบ!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
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Osobní
Všechno nejlepší
Hodně štěstí k... výročí! สุขสันต์วันครอบรอบ!

Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)

...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí! ...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí

Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

Používá se k oslavě 20tého výročí svatby

Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Používá se k oslavě 25tého výročí svatby

Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Používá se k oslavě 40tého výročí svatby

Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

Používá se k oslavě 30tého výročí svatby

Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

Používá se k oslavě 35tého výročí svatby

Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Používá se k oslavě 50tého výročí svatby

Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby! ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení
česky thajsky
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Osobní
Všechno nejlepší
Uzdrav se brzy. ขอให้หายเร็วๆนะ

Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních

Doufám, že se rychle uzdravíš. ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Standardní přání k uzdravení

Doufáme, že budeš hned zase jako rybička. เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby

Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš. นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

Standardní přání k uzdravení

Všichni v... ti přejí brzké uzdravení! จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme. ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání
česky thajsky
Blahopřejeme k... ขอแสดงความยินดีกับ...

Standardní fráze k blahopřání

Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v... ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna

Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v... ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna

Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k... ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
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Osobní
Všechno nejlepší
Dobrá práce na... เยี่ยมมากกับ...

Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné

Blahopřejeme k absolvování řidičských
zkoušek!

ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu

Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš. เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny

Gratulujeme! ขอแสดงความยินดีด้วย!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy
česky thajsky
Gratulujeme k promoci! ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy

Gratulujeme ke složení všech zkoušek! ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole

Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým
výsledkům u zkoušek!

ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje 

Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu
a přejeme hodně štěstí ve světě práce.

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v
budoucnu

Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a
vše nejlepší do budoucna.

เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na
univerzitu, anebo pracovat.
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Osobní
Všechno nejlepší
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme
Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.

ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat
práci

Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou
školu. Užij si to tam!

ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence
česky thajsky
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a
přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána

Je mi velmi líto Vaší ztráty. เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast. ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí
Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno
zesnulého)

Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější
soustrast v tomto nejnáročnějším času.

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v
tomto nejtěžším okamžiku ztráty.

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Stránka 6 22.05.2023



Osobní
Všechno nejlepší

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy
česky thajsky
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v... เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค

ุณได้รับที่...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání

Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci. จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci

Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové
pozici...

เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici

Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj
nejnovější kariérní postup.

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici

Gratulujeme k novému zaměstnání! ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

Používá se, když někomu gratulujete k nové práci

Hodně štěstí první den v... ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození
česky thajsky
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození
vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte

Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku! ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส
มาชิก!

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
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Osobní
Všechno nejlepší
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší
pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Blahopřejeme k příchodu vašeho
chlapečka/holčičky!

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte

Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému
přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete
skvělými rodiči.

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky
česky thajsky
Mnohokrát děkuji za... ขอบคุณมากสำหรับ...

Používá se jako obecná děkovná zpráva

Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého
manžela/mé manželky...

้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného

Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za... ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal

Jako malý projev naší vděčnosti... เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

Používá se při dávání dárku jako poděkování

Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší
poděkování... za...

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal

Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za... เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
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Osobní
Všechno nejlepší
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat
my vám!

ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky
česky thajsky
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje... การทักทายตามโอกาสจาก...

Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku

Veselé Velikonoce! สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc

Šťastné díkuvzdání! สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Používá se v USA v období díkuvzdání

Šťastný Nový rok! สุขสันต์วันปีใหม่!
Používá se při slavení Nového roku

Šťastné svátky! สุขสันต์วันหยุด!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)

Šťastnou chanuku! สุขสันต์วันฮานูก้า!
Používá se při slavení chanuky

Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než
předtím.

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

Používá se při oslavě Diwali

Veselé Vánoce! เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok! เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku
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