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 السياحية أشيرةت

 ])أشھر 6(ص�حية  / دخول متعددات أشھر) 3(ص�حية  دخول مرة واحدة[

  صباحا فقط 12:00 – 09:00 ساعة: وقت تقديم طلب التأشيرة 

  (إ� يوم عطلة رسمية للسفارة) الخميس –يوم ا.حد أيام دوام: 

  )الخميس –ا�حد  دوام: يوم( ظھراً  03:00 – 02:00:  تسليم التأشيرةوقت 

 إستمارة طلب(السفارة لن تصدر تأشيرة في نفس اليوم من است�م  يومين عمل على ا.قل التأشيرة: إجراءاتمدة 

  )مطلوبةووثائق 

  :تأشيرةلتقديم تطلبات م

من الموقع  بامكانكم من الحصول عليھا نسخة واحدة بالطباعة، التأشيرةإم�ء استمارة طلب   -1
)https://doha.thaiembassy.org/en/publicservice/visa-application-form( 

  .من حجم جواز السفر خلفية واضحةملونة:  شخصية تينصور -2

 .ةأصلي سفرأو وثيقة سفر جواز  -3

 سفر.سفر أو وثيقة من جواز  ةصور -4

(ويجب تقديم بطاقة رخصة اAقامة  الطلب عليھا. مقدم: وتوقيع من قبل من رخصة اCقامة ةصور -5
 )موظفي قسم التأشيرات عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرةا�صلية ل

 .أشھر 6سفر مدة ص�حيتھما D تقل عن و وثيقة أسفر جواز  -6

 أشھر. 3رخصة اCقامة مدة ص�حيتھا D تقل عن  -7

 .طيران ذھاب وعودةنسخة من حجز تذكرة  -8

 .تاي�ندلطوال مدة إقامة في  فندقحجز نسخة من   -9

لایر  3,000بات تاي�ندي (حوالي  20,000بلغ مبحد أدنى  في ا�شھر الث�ثة الماضية كشف حساب بنكي  -10
   ؛ أوعائلةلایر قطري) ل 5,000بات تاي�ندي (حوالي  40,000 و ،قطري) للفرد

/   الكفيل من  باللغة اCنجليزية  لایر قطري، 3,000شھادة راتب ا.صلية التي تشير إلى أن راتب أكثر   -11

عمل، يمكن  بدونفي حالة مقدم الطلب   . لمقدم الطلب / جھة العمل التي مبيناً راتب وع�واتالشركة 
) شھادة راتب 2(   . ) نسخة من بطاقة الھوية الشخصية / جواز السفر1( وإرفاقه   ،إصدار الخطاب الكفيل
 للكفيل. / كشف حساب بنكي وصورة قيد المنشأة الشركةا�صلي  الكفيل

 .(إن وجدت) 19-كوفيد شھادة التطعيم وبطاقة التطعيم  -12

لایر قطري لدخول  750أشھر) /  3ة (ص�حية لایر قطري لدخول مرة واحد 150  رسوم تأشيرة  -13
   .بدفع نقداً فقطأشھر)  6(ص�حية  متعددات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )2022مايو قائمة اللقاحات المعتمدة (اعتباًرا من 

 

 وعند الوصول إلى تاي�ند: مغادريجب على جميع المسافرين تقديم المستندات التالية عند تسجيل ���� 

  .للمسافرين الذين تم تطعيمھم)( 19-كوفيد شھادة التطعيم وبطاقة التطعيم ����

المعتم]دة  ةالص]ح مرك]زالص]ادر  )RAT( أو اختبار المستضد الس]ريع )RT-PCR( السلبية ائج مختبرنت ����
اس]]تثناء ا.ش]]خاص ال]]ذين تق]]ل وللمس]]افرين غي]]ر المطعم]]ين (س]]اعة قب]]ل الس]]فر  D 72 تص]]در أكث]]ر م]]ن

  .سنوات) 6عاًما والذين يسافرون مع الوالدين أو ا.شخاص الذين تقل أعمارھم عن  18أعمارھم عن 

  ھام جدا :

قيد  بطاقةكيرفض است�م استمارة ذات معلومات غير كاملة. يمكن طلب المستندات اAضافية ا�خرى  .1
طلب والوثائق  إستمارة  تحقق، بعد غيرهو  الطلبمقدم ل  ولي ا�مر، وشھادة من سارية المفعول  المنشأة
 .وظفينمن قبل الم إرفاقه

  . � يوجد خدمة تصوير اية الوثائق في السفارة.2

  .استمارة الطلب غير مسئولين عن ملئموظفين السفارة . 3

 .عدم منح التأشيرة �ي شخص بدون بيان السببلمنح التأشيرة أو يحق للسفارة . 4

سلطات الجوازات أنھا ليست إذن لدخول تايلند. � تزال ولكن  فقط، تصريح قبل الدخولي ھمنح التأشيرة . 5
  تأشيرة سارية المفعول. همعوفي رفض الدخول إلى تايلند أي مسافر  حقالدخول في 

من بعض   متطلبات الحصول على التأشيرة ومدة عملية الحصول على التأشيرة قد تختلف عن المتقدمين.  6
  .في قسم التأشيرات موظفينمن قبل  الموضوعمعلومات إضافية حول ھذه  إع�نوسيتم . الدول

                (consular.doh@mfa.go.th)لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى . 7

  فقط. اً عصر 4 -  2 ساعة خ�ل ،4493 4432، 974+ 4493 4426أو ا�تصال بقسم التأشيرات على 

  ***جميع رسوم تأشيرة غير إسترجاعھا***


