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                   إجراءات طلب التأشيرة التايالندية للمواطنين اللبنانيين واألجانب المقيمين في لبنان 

 فصاعدًا 2021مايو  28من 

المواطنون اللبنانيون المقيمون في لبنان أو األجانب المقيمون في لبنان، الذين يرغبون في   .1

ند، يجب عليهم االتصال بـ السفارة  التقدم للحصول على أي نوع من التأشيرات لدخول تايال

  thaivisariyadh@gmail.comالملكية التايلندية في الرياض عبر البريد اإللكتروني  

 تايالند. إلى  قبل تاريخ المغادرة  واحد  ويجب القيام بذلك على األقل  شهر

 

من    بعد المراجعة األولية للمستندات المطلوبة في الملف اإللكتروني المطلوب لكل منها .2

التأشيرة ستصدر السفارة الملكية التايالندية بالرياض رقًما مرجعًيا وتعليمات لمقدم الطلب  

 عبر البريد اإللكتروني. 

 

للمندوب   الهوية مندوباً عنه بالرياض ويرسل صورة من بطاقة  على مقدم الطلب أن يعين .3

 إلى السفارة عبر البريد اإللكتروني. 

 

[ نموذج طلب تأشيرة مكتمل وموقع مع صورة  2السفر ][ جواز  1يرسل مقدم الطلب ] .4

ى  [ المستندات األصلية المطلوبة للحصول على تأشيرة )إذا لزم األمر( إل3واحدة ملصقة ]

 في الرياض.   المندوب

 

تحديد موعد مع السفارة لتقديم طلب  لمقدم الطلب عبر البريد اإللكتروني   ندوبيطلب م .5

 التأشيرة.

 

م  .6 طلب    ندوبيذهب  ويقدم   ، المحدد  الموعد  ووقت  تاريخ  في  السفارة  إلى  الطلب  مقدم 

يشتمل على ] الذي  ]1التأشيرة  مع  2[ جواز سفر  وموقع  تأشيرة مكتمل  نموذج طلب   ]

[ المستندات األصلية المطلوبة للحصول على تأشيرة )إذا لزم األمر(    3صورتين مثبتتين ]

 ي.  [ رسوم التأشيرة نقدًا بالريال السعود4]

 

على جواز السفر مع ملصق التأشيرة الملصقة وإيصال رسوم التأشيرة   مندوبسيحصل ال 

  لمندوب مع المستندات األصلية )إن وجدت(. ]إذا تم استيفاء جميع المتطلبات، سيتمكن ا

 [. لصباحتأشيرة في نفس االللحصول على 

 



م التأشيرة جواز السفر مع التأشيرة الملصقة واإليصال من رسو  مندوب يرسل ال .7

 والمستندات األصلية )إن وجدت( لمقدم الطلب في لبنان. 

 

 مالحظة:  

مقدم الطلب في الرياض أي شخص أو موظف من وكالة سفريات    مندوب يمكن لل •

 سعودية. هوية يحمل بطاقة

في الرياض مسؤولين عن فقدان جواز السفر والوثائق    مندوبيكون مقدم الطلب وال •

األصلية األخرى أو وضعها في غير  مكانها أثناء التسليم بين األماكن في لبنان  

 والرياض )في حالة حدوث الفقد أو في غير محلها(.

التأشيرة، دخول   • إعفاء من  للحصول على  معينة مؤهلون  األجانب من جنسيات 

 يوماً.  ٣٠لمدة  إلقامة سفرعادي بدون تأشيرة ويسمح لهم اد للسياحة بجواز ن تايال

 

 المعلومات في صفحات الخاصة بالسفارة :   مزيد من   يمكن العثور على

https://riyadh.thaiembassy.org/en/content/visa-exemption-tourist-coe 

  

https://riyadh.thaiembassy.org/en/content/entryintothailand 
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