ویسای تایلند
Thailand Visa
ُواًطْس کَ هیذًّیذ بشای عفش بَ تایلٌذ ّ ّسّد بَ تایلٌذ داؽتي ّیضای تایلٌذ الضاهی اعت.عفش بَ تایلٌذ هوکي اعت بشای
تفشیخ ّ گشدػ  ،بشای تذصیل ّ یا بشای تجاست ّ خشیذ ّ فشّػ باؽذ .دس ایي هطلب ها هْاسد هشتبظ بَ ّیضا تایلٌذ بشای
ایشاًیاى گٌجاًذٍ ؽذٍ اعت .

موارد مرتبط به ویسا تایلند:
هذاسک الصم بشای ّیضا تایلٌذ
اًْاع ّیضای تایلٌذ
هشادل دسخْاعت ّیضا تایلٌذ
لیوت ّیضای تایلٌذ
بلیظ ّیضای تایلٌذ

مراحل درخواست ویسا تایلند:
دسخْاعت ّیضا تایلٌذ داسای هشادلی اعت کَ ایي هشادل بایذ طی ؽًْذ تا بتْاى ّیضا تایلٌذ دسیافت کشد.ایي هشادل ؽاهل
یکغشی لْاًیي کلی بَ ؽشح صیش اعت.

افشاد هتماضی ّیضا بایذ ٌُگام دسخْاعت بشای ّیضا دس ایشاى دضْس داؽتَ باؽٌذ ( .هِش ّسّد ّ خشّج دس گزسًاهَ)
ُضیٌَ ای کَ بشای ّیضا پشداخت ؽذٍ بَ ُیچ ّجَ لابل بشگؾت ًوی باؽذ 30 (.یْسّ بشای ّیضای یکباس ّسّد ّ 60
یْسّ بشای ّیضای  2باس ّسّد).
آژاًظ ُای هغافشتی هی تْاًٌذ فمظ بشای اتباع ایشاًی ّ فمظ بشای ّیضا تْسیغتی تایلٌذ دسخْاعت ّیضا بٌوایٌذ.
بشای کلیَ اًْاع دیگش ّیضا هتماضی بایذ ؽخصا” بَ عفاست هشاجعَ کٌذ.

دس طی هشادل دسخْاعت ّیضا یکغشی لْاًیي هشبْط بَ گزسًاهَ ًیض ّجْد داسد کَ دس ایٌجا رکش کشدٍ این.
گزسًاهَ بایذ بَ ٌُگام دسخْاعت ّیضا دذ الل  6هاٍ اعتباس داؽتَ باؽذ.
گزسًاهَ بایذ بَ خْبی ًگِذاسی ؽذٍ ،داسای کلیَ صفذات بْدٍ ّ بَ ُیچ ّجَ پاسٍ یا هخذّػ ًباؽذ.
گزسًاهَ بایذ داسای دذالل یک صفذَ عفیذ بشای چغباًذى ّیضا تایلٌذ باؽذ.
اگش تاسیخ  22فْسیَ دس گزسًاهَ لیذ ؽذٍ باؽذ ( تاسیخ صذّس /اًمضا ّ یا تاسیخ تْلذ) بایذ چک بؾْد کَ عال کبیغَ
اعت یا خیش
دس صْست ّجْد ُش گًَْ هِش ّ یا عالهت ّ یا ًْؽتَ هؾکْک ّ ًا آؽٌای تایلٌذی دس گزسًاهَ دتوا” اص عفاست
دسخْاعت ساٌُوایی کٌیذ.
دس صْست ّجْد ُش گًَْ هِش اخشاج دس گزسًاهَ ایشاًی لطفا” با عفاست هؾْست ًواییذ.

مدارک الزم برای ویسای تایلند:
بشای الذام بشای ّیضا تایلٌذ هذاسکی الصم اعت کَ دس ٌُگام هشاجعَ بَ عفاست یا دفاتش آژاًظ ُْاپیوایی بایذ ایي هذاسک سا
ُوشاٍ داؽتَ باؽذ.ایي هذاسک ؽاهل هْاسد صیش هیؾْد:
بشگ فشم ّیضا کَ بَ طْس کاهل ّ با جضئیات بَ صباى اًگلیغی تایپ ؽذٍ باؽذ.
لطعَ عکظ یک ؽکل جذیذ  4×6کَ بَ ُشیک اص فشم ُای ّیضا الصاق ؽذٍ باؽذ.
کپی ؽٌاعٌاهَ ،کاست هلی ،گزسًاهَ  ،بلیظ ّ ًاهَ ضواًت آژاًظ هغافشتی کَ ضویوَ بلیظ ؽذٍ باؽذ.
هتماضی بایذ ؽخصا” صذت هٌذسجات فشم سا تاییذ ّ اهضاء ًوایذ.

انواع ویسای تایلند:
دس ایٌجا ابتذا لیغت اًْاع ّیضیا تایلٌذ سا بَ صْست تیتش ّاس بشای ؽوا بیاى کشدٍ این ّ .دس اداهَ ُوَ ایي هْاسد سا بشای
ؽوا عضیضاى ؽشح دادٍ این تا با ایي اطالعات بتْاًیذ بشای گشفتي ّیضای خْد الذام کٌیذ.
ّیضای تْسیغتی تایلٌذ
ّیضای باصًؾغتگی تایلٌذ بشای افشادی اعت کَ هی خْاٌُذ بَ صْست باصًؾغتَ دس تایلٌذ الاهت داؽتَ باؽٌذ
ّیضای تذصیلی  /داًؾجْیی تایلٌذ ،بشای داًؾجْیاى ّ هعلواى
ّیضای تجاسی تایلٌذ ،بشای کغاًی هی باؽذ کَ لصذ فعالیت تجاسی داسًذ

ویسای توریستی تایلند:

ّیضا تْسیغتی تایلٌذ  ۳هاٍ اعتباس داسد ّ دس ایي هذت ؽوا  ۳۳سّص هی تْاًیذ دس کؾْس تایلٌذ الاهت کٌیذّ .یضا اص طشف
عفاست تایلٌذ فمظ بَ صْست عادی اخز هی ؽْد ،کَ اخز ّیضا عادی تایلٌذ دذالل  ۴سّص کاسی صهاى الصم داسد.
ّیضا تْسیغتی تایلٌذ ًْ 2ع داسد یکی با یک باس ّسّد ّ  ۲باس ّسّد داسد .دس صْست ًیاص ؽوا هی تْاًیذ بلیظ ّیضا تایلٌذ
سا بَ صْست چاستشی خشیذاسی کٌیذ .بَ ایي صْست کَ ّیضا تْسیغتی یک باس ّسّد بَ ُوشاٍ بلیظ سفت ّ بشگؾت بَ
فشّػ هی سعذ .لیوت بلیط تایلند ّ ّیضا تایلٌذ بغتَ بَ تاسیخ سفت  ،هتفاّت هی باؽذ.

لیوت اًْاع ّیضا تْسیغتی تایلٌذ:
ّیضا عادی یکباس ّسّد  30یْسّ
ّیضا عادی دّباس ّسّد  60یْسّ

ویسا بازنشستگی تایلند:

ّیضا باصًؾغتگی تایلٌذ بشای هتماضیاى با  50عال عي توام ّ باالتش صادس خْاُذ ؽذ ّ دس صْست توایل جِت الاهت دس
تایلٌذ ُش عالَ لابل توذیذ خْاُذ بْد.

ویسای تحصیلی  /دانشجویی تایلند:

افشاد باالی  12عال عي داسًذ هی تْاًٌذ ّیضای تذصیلی تایلٌذ یا ُواى ّیضای داًؾجْیی تایلٌذ سا دسیافت کٌٌذ.تِیَ ویسا
دانشجویی تایلند طی  5هشدلَ اًجام هی ؽْد .اگش اص همشسات اداسٍ هِاجشت آگاٍ باؽیذ ،سًّذ کاس بغیاس عادٍ هی باؽذ.
ُوَ چیض هطابك لاًْى اًجام هیؾْد ،کغاًی کَ کاسُای هشبْط بَ کاس ؽوا سا اًجام هیذٌُذ فمظ سّال هعوْل ایٌکاس سا اًجام
هیذٌُذ .دتوا پیؼ اص الذام بَ اخز ّیضا با داًؾگاُی کَ هیخْاُیذ اص آى پزیشػ بگیشیذ تواط بگیشیذ ّ اص ؽشایظ ّ اطالعات
اخز ّیضا داًؾجْیی تایلٌذ آگاٍ ؽْیذ.
هشادل اخز ّیضای داًؾجْیی تایلٌذ بَ ایي ؽشح اعت:
ثبت ًام دس داًؾگاٍ
ًاهَ پزیشػ)(Letter of Admission
الذام بشای ّیضا
اّلیي ّیضای یکغالَ داًؾجْیی ؽوا تٌِا  20سّص اعتباس خْاُذ داؽت
اطالع هذل الاهت ُش  20سّص یکباس

ویسای تجاری تایلند:

ّیضای تجاسی تایلٌذ بشای کغاًی اعت کَ هی خْاٌُذ دس تایلٌذ کاس کٌٌذ ،بشای کاس دس تایلٌذ ّیضای تجاسی تایلٌذ( NON-
)  ّBیک هجْص کاس )ً (Work Permitیاصداسیذ.دس تایلٌذ بذّى هجْص کاس ) (Work Permitکاس کٌیذ .بشخی اص
ؽشکت ُا کاسهٌذاًی سا اعتخذام هی کٌٌذ ّ هی گْیٌذ کَ ّیضای تجاسی )(NON-Bکافی اعت ّ هجْص کاس سا بعذا ُن هی
تْاى تِیَ کشد کَ ایي هْضْع صذت ًذاسد .ؽوا بایذ بَ طْس ُوضهاى ّیضای تجاسی ّ هجْص کاس سا دسیافت کٌیذ .اگش فمظ
ّیضای تجاسی داؽتَ باؽیذ ّ هجْص کاس ًذاؽتَ باؽیذ هوکي اعت بَ صًذاى بیافتیذ ّ اص تایلٌذ اخشاج ؽْیذ.
با تْجَ بَ لْاًیي تایلٌذ ،ؽوا ابتذا بایذ یک ّیضا غیش هِاجشتی تایلٌذ داؽتَ باؽیذ تا بتْاًیذ بشای هجْص کاس الذام کٌیذ.
هشادل الذام بشای اخز هجْص کاس بَ تشتیب صیش هی باؽذ:
تاییذ ّ ؽٌاعایی صذیخ ّیضای غیش هِاجشتیNON- Immigrant
آهادٍ عاصی ًاهَ اعتخذام
تکویل فشم دسخْاعت هجْص کاس
گشدُن آّسی ُوَ هذاسک هْسد ًیاص
پش کشدى فشم عشیضَ کاسی

