
เอกสารในการย่ืนวซ่ีาไต้หวนัส าหรับคนไทยเท่านั้น   

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทาง พร้อมส าเนา 1 ชุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จาก 
คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ เท่าน้ัน ) 
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ สูตบิตัร หรือ ใบเปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกลุ ถา้มี  
5.  ส าเนาทะเบียนบา้นหนา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง และ เลขทีบ่า้น  
6.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า ไม่ต  ่ากวา่ 100,000 บาท (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ยอ้นหลงั 6 เดือน ทกุหนา้ทุกแผน่  1 
ชุด 
7. กรณีลูกจา้ง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน ระบุวนัที่เร่ิมท างาน ต  าแหน่ง อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษ ใชต้วัจริงเท่านั้น  
(ต้องประทับตารยางบริษทัและมลีายเซ็นต์ของจริงเท่าน้ัน) ห้าม!!!!!สแกนสีและปร๊ินซ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด 
 8. กรณีเจา้ของบริษทั จะตอ้งมีหนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกนิกว่า 3 เดือน นบัจากวนัที่ออก ถึงวนัที่เดินทางใชต้วัจริงเท่านั้น 
 9. นกัเรียน 16 ปีขึ้นไป จะตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ – นกัเรียนอายนุอ้ยกว่า 16 ปี จะตอ้งมีสมุดรายงานผลการ
เรียน หรือ บตัรประจ าตวันกัเรียน 
**กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางคนเดยีว ต้องใช้หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ   
10. ทะเบียนสมรส / มรณะบตัร ใบหยา่ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  
11. บิดาหรือ มารดา ออกค่าใชจ้่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกบับุตรดว้ย จะตอ้งมีเอกสารของบิดามารดา ดงัน้ี 
– หนงัสือยนิยอมให้เดินทางฟอร์มจากสถานทตู  
– ถา้คนเดินทางอายตุ  ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือออกค่าใชจ้่าย / หลกัฐานการท างานของบดิาหรือมารดา / ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัร
ประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน) / ทะเบียนสมรส / หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน /ส าเนาสูติบตัร 
12. ญาติออกค่าใชจ้่ายให้ จะตอ้งมีเอกสารคนที่ออกค่าใชจ้่าย ดงัน้ี 
– หนงัสือรับรองค่าใชจ้่าย / เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ / หลกัฐานการท างานของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่าย / ส าเนาทะเบียนบา้น / 
 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน) ของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให้  
13. บุคคลอ่ืนออกค่าใชจ้่ายให้ จะตอ้งมีเอกสารคนทีอ่อกค่าใชจ้่าย ดงัน้ี 
– หนงัสือรับรองค่าใชจ้่าย / ระบุถึงความสมัพนัธ ์/ หลกัฐานการท างานของผูท้ี่ออกคา่ใชจ้่าย / ส าเนาทะเบียนบา้น /  
ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน) ของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให้  
14. กรณีเป็นแม่บา้นสามารถใชห้ลกัฐานการงาน ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์หรือฝากประจ าเท่าน้ัน) ของสามีแทนได ้ 
** พร้อมส าเนาทะเบียนสมรส ** 
15. ขา้ราชการ ใชใ้บลาจากตน้สงักดั พร้อมบตัรขา้ราชการ  
16. ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณาแนบมาดว้ย   
17. ในกรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติจีน (เล่มสีแดง) ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าวีซ่าเขา้ไตห้วนัประมาณ 1 – 2 อาทิตย ์ท ั้งน้ีตอ้งขึ้นอยูก่บั
สถานทูตพจิรณา และจะตอ้งยืน่เอกสารดว้ยตนเองเท่านั้น 



18. ในกรณีถือหนงัสือเดินทาง ต่างชาติจีน (ต่างด้าวเล่มเหลือง) และหนงัสือเดินทาง ต่างชาตพิม่า ประเทศไตห้วนัปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
จึงไม่สามารถด าเนินการในเร่ืองขอวีซ่าได ้
19. ในกรณีผูเ้ดินทางมีวีซ่าของประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลยี แคนนาดา องักฤษ นิวซีแลนด์  และเชงเกน เป็นแบบ MULTIPLE อยู่
ภายในเล่ม และวีซ่ายงัไม่หมดอายุ ทางสถานทูตไต้หวันละเว ้นเร่ืองการยื่นวีซ่า เพียงท่านลงทะเบียนหน้า WEB SITE ได้ที่  
www.immigration.gov.tw และ PRINT หนา้วีซ่าที่ท  าการกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ใชใ้นการเดินทางได ้ (ลูกคา้ตอ้งกรอกขอ้มูลเอง เพราะ
เป็นขอ้มูลส่วนตวั)  

** เอกสารในการย่ืนวีซ่าเข้าไต้หวัน อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัประกาศของสถานทูตไต้หวัน ** 

 
สถานฑูตไต้หวันอาจปฏเิสธ ไม่รับ ท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
– พาสปอร์ต อายไุม่ถึง 6 เดือน 
– น ารูปถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดือนมาใช้ 
– น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า  
– น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
– พาสปอร์ตช ารุด 
  



โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบทุกช่อง 

ส าคัญมาก  กรุณาระบุรายละเอยีดทกุช่อง เพ่ือใช้กรอกขอวีซ่าให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ........................................................................................................................................... 

2. โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้.................................................................................................................................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

3. สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    

  ○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน      ช่ือคู่สมรส.................................................................................................................................  

4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ที่สามารถติดตอ่ได ้/ ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................. 

รหสัไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์บ้าน....................................................................... 

5. OCCUPATION (อาชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจา้ของธุรกจิ)         ○COMPANY EMPLOYEE (พนกังานบริษทั)      

○SELF-EMPLOYEE(ธุรกจิส่วนตวั)         ○STUDENT (นกัเรียน/นกัศึกษา)          ○RETIRED (ปลดเกษียณ) 

○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อตุสาหกรรม / การเกษตร)       

○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ขา้ราชการ) POSITION(ต าแหน่ง) ……….......……..……………....... 

○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร)  POSITION(ต าแหน่ง) …………………………………………........…………....... 

○OTHER(PLEASE SPECIFY) อื่นๆ โปรดระบุ ……............................................................................................... ................................... 

6. ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)...................................................................................................... ................ 

7. ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)….………………………………………………………..……………… 

.....................................................................................................................รหสัไปรษณย์ี .................................โทร....................................  

8. ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง.............................................................................  

    เมื่อวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 

9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ....................................................................………………  

    เมื่อวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 



10. รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

      10.1 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 

      RELATION (ความสมัพนัธ์) ...........................................................  OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………... 

      10.2 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 

      RELATION (ความสมัพนัธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……... 

 

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตไต้หวัน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-0200 

 
 

 


