่ ไต้หว ัน
สาน ักงานเพือ
่ การยืน
่ ขอวีซา

สานักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจาประเทศไทย
ที่ตงั ้ : ชัน้ 20 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
เบอร์ โทร : 0-2670-0200-9 แฟ๊ กซ์ : 0-2670-0220
เวลาทาการแผนกวีซา่ : 09.00 น. - 12.00 น. เวลารับเล่ มวีซ่า เวลา 12.30 – 15.30 น. รับวีซา่
เวลาดาเนินการ 5 – 7 วัน ( อาจจะมากกว่านัน้ ขึ ้นอยูก่ บั เอกสารในการยื่นวีซา่ และการพิจารณาจากสถานทูต )
ค่ าธรรมเนียม
แบบท่องเที่ยว เข้ าออก 1 ครัง้
แบบท่องเที่ยว เข้ าออก หลายครัง้

1,800 บาท / ท่าน
3,000 บาท / ท่าน

่ ประเทศไต้หว ัน
ระเบียบการยืน
่ ขอวีซา

หนังสือเดินทาง (Passport)
-

ต้ องมีอายุการใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซา่
หน้ าประทับตราต้ องว่าง 2 หน้ าขึ ้นไป
ถ้ ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้ วย

ใบคาร้ องขอวีซ่า "Visa Form" กรอกรายละเอียด ทุกข้ อเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน้
Download แบบฟอร์ ม ทำวีซ่ำไต้ หวัน
รู ปถ่ าย ขนาด 2 x 2 นิ ้ว สี พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาวเท่านัน้ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อดั ภาพแบบสติ๊กเกอร์
หรื อปริ๊ นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ ้มให้ เห็นฟั นจะต้ องเป็ นรู ปถ่ายที่ชดั เจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
ในกรณีท่ ผี ้ ูย่ นื เป็ นพนักงานหรื อข้ าราชการ

-

-

ให้ แสดงหนังสือรับรอง จากหน่วยงานที่สงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง, วันเริ่มทางาน, อัตราเงินเดือน
และ ระยะเวลาวันลาที่พกั ร้ อน

-

สาเนา ทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล /ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า ถ้ ามีขอด้ วย
อย่างละ 1 ชุด ( พร้ อมทะเบียน ตัวจริง )
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจา ฝากมาไม่ต่ากว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปั จจุบนั ถ่าย
สาเนาทุกหน้ า ต้ องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้ าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้ วย *** จาเป็ นต้ องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นามายื่น

ตัวจริง หรื อ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร กรณีที่เป็ นคูส่ มรส สามารถใช้ บญ
ั ชีของสามี หรื อ
ภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน ในกรณีที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ต้ องมีจดหมายรับรองเป็ น
ภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้ จดทะเบียนและเซ็นชื่อรับรองทัง้ 2 ท่าน กรณีที่ผ้ เู ดินทาง ไม่ได้ ทางาน และคูส่ ม
รถไม่ได้ เดินทางด้ วย ต้ องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้ านและหลักฐานการทางานของคูส่ มรสด้ วย
กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้ องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ สามารถพิมพ์ได้ เองและเซ็นต์
รับรองโดยเจ้ าของบัญชีมาพร้ อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้ รับรองมาด้ วย ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
-

คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรื อ ทะเบียนการค้ าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ากว่า 3 เดือน

-

สาเนา ทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
ถ้ ามีขอด้ วย อย่างละ 1 ชุด ( พร้ อมทะเบียน ตัวจริง )

-

สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจา ฝากมาไม่ต่ากว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปั จจุบนั ถ่าย
สาเนาทุกหน้ า ต้ องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้ าไม่ถึง ขอเล่มเก่าด้ วย *** จาเป็ นต้ องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นามายื่น
ตัวจริง หรื อ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร

- กรณีที่เป็ นคูส่ มรส สามารถใช้ บญ
ั ชีของสามี หรื อภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน
-

ในกรณีที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ต้ องมีจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้ จดทะเบียนและ
เซ็นต์ชื่อรับรองทัง้ 2 ท่านกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ได้ ทางาน และคูส่ มรถไม่ได้ เดินทางด้ วย ต้ องแนบบัตรประชาชน
ทะเบียนบ้ านและหลักฐานการทางานของคูส่ มรสด้ วย

- กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้ องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ สามารถพิมพ์ได้ เองและเซ็นต์
รับรองโดยเจ้ าของบัญชีมาพร้ อมแนบสมุด บัญชีเล่มที่ใช้ รับรองมาด้ วย
**** ในกรณีท่ เี ป็ นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้ การอุปการะเลีย้ งดู **
-

แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ

-

และหนังสือรับรองการทางานหรื อหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรื อทะเบียนการค้ าของผู้อปุ การะ
( บิดา / มารดา หรื อผู้ปกครอง )

-

สาเนา ทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูจิบตั ร / ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า ถ้ ามีขอด้ วย อย่างละ 1 ชุด ( พร้ อมทะเบียน ตัวจริง )

-

กรณีเด็กที่อายุต่ากว่า 17 ปี และไม่มีผ้ ปู กครองไปด้ วย คนหนึง่ คนใด ต้ องมีการ ทาใบยิมยอมเป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อม สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้ านด้ วยสามารถติตต่อรับแบบฟอร์ มได้ ที่ สานักงาน

-

สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจา ของบิดา / มารดา ซึง่ ฝาก มาไม่ต่ากว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึง
ยอดปั จจุบนั ถ่ายสาเนาทุกหน้ า ต้ องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ถ้ าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้ วย *** จาเป็ นต้ องมี สมุดบัญชี
เงินฝากที่ นามายื่น ตัวจริงหรื อ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี เว็บไซต์ สถานฑูตไต้ หวัน

