เอกสารในการยื่นวีซ่าไต้หวันสาหรับคนไทยเท่ านั้น
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง พร้อมสาเนา 1 ชุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพ้นื หลังสีฟ้าหรื อสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้ นซ์จาก
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่ านั้น )
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สู ตบิ ตั ร หรื อ ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ถ้ามี
5. สาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง และ เลขทีบ่ า้ น
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจา ไม่ต่ากว่า 100,000 บาท (ปรับบัญชียอดล่าสุ ด) ย้อนหลัง 6 เดือน ทุกหน้าทุกแผ่น 1
ชุด
7. กรณีลูกจ้าง จะต้องมีหนังสือรับรองการทางาน ระบุวนั ที่เริ่มทางาน ตาแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ตวั จริ งเท่านั้น
(ต้ องประทับตารยางบริษทั และมีลายเซ็นต์ ของจริงเท่ านั้น) ห้ าม!!!!!สแกนสีและปริ๊นซ์ ออกมาจากคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด
8. กรณีเจ้าของบริ ษทั จะต้องมีหนังสือรับรองบริษทั อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันที่เดินทางใช้ตวั จริ งเท่านั้น
9. นักเรี ยน 16 ปี ขึ้นไป จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ – นักเรี ยนอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี จะต้องมีสมุดรายงานผลการ
เรี ยน หรื อ บัตรประจาตัวนักเรี ยน
**กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางคนเดียว ต้ องใช้ หนังสื อยินยอมออกนอกประเทศ
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบัตร ใบหย่า เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
11. บิดาหรื อ มารดา ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกบั บุตรด้วย จะต้องมีเอกสารของบิดามารดา ดังนี้
– หนังสือยินยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทูต
– ถ้าคนเดินทางอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทางานของบิดาหรื อมารดา / สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตร
ประชาชน / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อฝากประจาเท่ านั้น) / ทะเบียนสมรส / หนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยน /สาเนาสูติบตั ร
12. ญาติออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารคนที่ออกค่าใช้จ่าย ดังนี้
– หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทางานของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่าย / สาเนาทะเบียนบ้าน /
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อฝากประจาเท่ านั้น) ของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้
13. บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารคนทีอ่ อกค่าใช้จ่าย ดังนี้
– หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / ระบุถึงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทางานของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่าย / สาเนาทะเบียนบ้าน /
สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อฝากประจาเท่ านั้น) ของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้
14. กรณีเป็ นแม่บา้ นสามารถใช้หลักฐานการงาน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อฝากประจาเท่ านั้น) ของสามีแทนได้
** พร้อมสาเนาทะเบียนสมรส **
15. ข้าราชการ ใช้ใบลาจากต้นสังกดั พร้อมบัตรข้าราชการ
16. ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุ ณาแนบมาด้วย
17. ในกรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติจีน (เล่มสีแดง) ต้องใช้ระยะเวลาในการทาวีซ่าเข้าไต้หวันประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ ับ
สถานทูตพิจรณา และจะต้องยืน่ เอกสารด้วยตนเองเท่านั้น

18. ในกรณีถือหนังสือเดินทาง ต่ างชาติจีน (ต่ างด้าวเล่มเหลือง) และหนังสือเดินทาง ต่ างชาติพม่า ประเทศไต้หวันปฏิเสธการเข้าประเทศ
จึงไม่สามารถดาเนินการในเรื่ องขอวีซ่าได้
19. ในกรณีผเู ้ ดินทางมีวีซ่าของประเทศ ญี่ปุ่ น อเมริ กา ออสเตรเลีย แคนนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด์ และเชงเกน เป็ นแบบ MULTIPLE อยู่
ภายในเล่ ม และวี ซ่ า ยัง ไม่ ห มดอายุ ทางสถานทู ต ไต้ห วัน ละเว้น เรื่ อ งการยื่น วี ซ่ า เพี ย งท่ า นลงทะเบี ย นหน้า WEB SITE ได้ที่
www.immigration.gov.tw และ PRINT หน้าวีซ่าที่ทาการกรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ใช้ในการเดินทางได้ (ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลเอง เพราะ
เป็ นข้อมูลส่วนตัว)

** เอกสารในการยื่นวีซ่าเข้ าไต้ หวัน อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ประกาศของสถานทูตไต้ หวัน **

สถานฑูตไต้ หวันอาจปฏิเสธ ไม่ รับ ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
– พาสปอร์ต อายุไม่ถึง 6 เดื อน
– นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
– นารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
– นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
– พาสปอร์ตชารุ ด

โปรดกรอกข้อมูลส่ วนตัว ให้ ครบทุกช่ อง
สาคัญมาก กรุณาระบุรายละเอียดทุกช่ อง เพื่อใช้ กรอกขอวีซ่าให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ...........................................................................................................................................
2. โทรศัพท์ มือถือของตนเองที่ติดต่ อได้ ....................................................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
3. สถานภาพ

○โสด

○ แต่ งงาน

○ หม้าย

○ หย่ า

○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.................................................................................................................................
4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ที่สามารถติดต่อได้ / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์บ้าน.......................................................................
5. OCCUPATION (อาชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจ้าของธุรกิจ)
○SELF-EMPLOYEE(ธุรกิจส่วนตัว)

○COMPANY EMPLOYEE (พนักงานบริ ษทั )

○STUDENT (นักเรี ยน/นักศึกษา)

○RETIRED (ปลดเกษียณ)

○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อุตสาหกรรม / การเกษตร)
○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ข้าราชการ) POSITION(ตาแหน่ ง) ……….......……..…………….......
○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร) POSITION(ตาแหน่ ง) …………………………………………........………….......
○OTHER(PLEASE SPECIFY) อื่นๆ โปรดระบุ ……..................................................................................................................................
6. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................................
7. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….………………………………………………………..………………
.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร....................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่

○

ไม่เคย

○ เคย เดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว

เมือง.............................................................................

เมื่อวันที.่ ............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที.่ .............เดือน..............ปี ..............
9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่

○

ไม่เคย

○

เคย โปรดระบุ.................................................................... ………………

เมื่อวันที.่ ............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที.่ .............เดือน..............ปี ..............

10. รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
10.1 ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………...
10.2 ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……...

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษทั แล้ วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่า นเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตไต้หวัน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-0200

