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عاًما أو أكثر والذين    50قد يتم إصدار هذا النوع من التأشيرة للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم  

 يرغبون في اإلقامة في تايالند لمدة ال تزيد عن سنة واحدة دون نية العمل.

  متعددة دخول 

 : سنة واحدة صالحية التأشيرة

 : ال تتعدى سنة واحدة من تاريخ الدخول األول  مدة اإلقامة

 . األشخاص المؤهلين 1

 سنة وما فوق )في يوم تقديم الطلب(.  50تتراوح أعمارهم بين  1.1     

 غير محظور من دخول تايالند.  1.2     

 ملكة العربية السعودية. عدم وجود سجل جنائي في تايالند والم  1.3     

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية أو لديه بطاقة اإلقامة السعودية )لغير   1.4     

 السعوديين(. 

عدم وجود أمراض مانعة )الجذام ، السل ، إدمان المخدرات ، داء الفيل ، المرحلة    1.5      

 الثالثة من مرض الزهري(

 . األوراق المطلوبة: 2

 )تحميل(  نسخ(  3( تعبئة نموذج طلب التأشيرة )1    

( صور شخصية ملونة )بحجم صورة الجواز( )يجب أن تكون الصور حديثة تم  3( عدد ) 2    

 ( أشهر(6تصويرها خالل ستة )

 ( صورة من بطاقة الهوية  )للسعوديين( أو صورة من بطاقة اإلقامة ) لغير السعوديين( 3   

 نموذج البيانات الشخصية )تحميل( ( تعبئة  4   

لاير    100,000( نسخة من كشف حساب بنكي يوضح وديعة مبلغ يساوي أو اليقل عن  5   

لاير سعودي، أو حساب   8,125سعودي، أو شهادة دخل )نسخة أصلية( بدخل شهري ال يقل عن  

 لاير سعودي. 100,000وديعة باإلضافة إلى دخل شهري ال يقل عن 



    تقديم كشف حساب بنكي، يلزم تقديم خطاب ضمان من البنك )نسخة أصلية(.( في حال  6   

(  3( نسخة أصلية من سجل السوابق من الشرطة )يتم إصدار التحقق لمدة ال تزيد عن ثالثة )7  

 أشهر(. 

لمملكة العربية  اوزارة خارجية  مناً يجب أن يكون مترجم الى اللغة اإلنجليزية ومصدق

 السعودية. 

هادة طبية ، ال تظهر فيها أي أمراض محظورة )مرض الجذام ، السل ، إدمان  ( ش 8   

المخدرات ، داء الفيل، المرحلة الثالثة من مرض الزهري( )تصدر الشهادة لمدة ال تزيد عن  

 ( أشهر(. 3ثالثة )

ً لى اللغة اإلنجليزية ومصدقإيجب أن تكون الوثيقة مترجمة  لمملكة العربية  امن وزارة خارجية  ا

 السعودية. 

 ( شهًرا 18( جواز السفر األصل )مع نسخة واحدة( صالح لمدة ال تقل عن ثمانية عشر )9

 ( يجب أن يكون مقدم الطلب مؤمًنا طبياً طوال فترة اإلقامة في تايالند مع التغطية التالية:10

 . لاير سعودي 5000العيادات الخارجية بمبلغ تأمين ال يقل عن  -          

 لاير سعودي. 50,000العيادات الداخلية بمبلغ تأمين ال يقل عن و   -          

 يجب على المتقدمين تقديم ما يلي:          

الصادرة من شركة تأمين تايالندية أو أجنبية، تفيد   وثيقة بوليصة التأمين الصحي  10.1         

ً أن مقدم الطلب مؤمن   طبياً للفترة ومع التغطية على النحو المذكور أعاله:  ا

)أ( في حال وجود شركة تأمين أجنبية ، يجب على مقدم الطلب تقديم وثيقة بوليصة                  

 التأمين األصلية مع نسختين من الصورة. 

م نسختين  )ب( في حال وجود شركة تأمين تايالندية ، يجب على مقدم الطلب تقدي                 

من صورة وثيقة بوليصة التأمين، أو إذا كان متاحاً، مستند بوليصة التأمين األصلي مع نسختين  

 من الصورة. 

قائمة شركات التأمين التايالندية المشاركة في                  

 http://longstay.tgia.org البرنامج:

شهادة التأمين من الشركات األجنبية يجب أن تكون مكتملة ومختومة وموقعة من   10.2         

الشركة مطابقاً لما هو منصوص عليه من قبل مكتب لجنة التأمين و التأمين الصحي في تايالند،  

 http://longstay.tgia.org يمكن تنزيل النموذج هنا:

http://longstay.tgia.org/
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 إقامتهم في تايالند 

عند الوصول ، يُسمح لحامل هذا النوع من التأشيرة بالبقاء في تايالند لمدة سنة   3.1

 واحدة من تاريخ الدخول األول. 

يوًما ، يجب على األجنبي إبالغ موظف مكتب   90اإلقامة لمدة في نهاية فترة  3.2

يوًما أثناء إقامته   90الجوازات التايالندي في منطقته السكنية واإلبالغ مرة أخرى كل 

في تايالند. يمكن لألجنبي أن يقدم تقريرا إلى أقرب مركز للشرطة إذا لم يكن هناك  

 مكتب للجوازات في منطقته السكنية. 

 لألجنبي أن يبلغ السلطات المختصة عن طريق البريد وأن يقدم ما يلي: يمكن  3.3

 ( Tor Mor 47)أ( نموذج تقرير )         

نسخة من صفحات جواز السفر التي تظهر صورة األجنبي وتفاصيله   -              

 الشخصية وآخر ختم تأشيرة وصول. 

 نسخة من إيصال اإلقرار السابق.  -              

 )ب( مظروف مغلف ذاتًيا مع البريد.          

 يجب إرسال هذه المستندات إلى العنوان التالي:  

The Immigration Division 1, 120 Moo 3, Government Center B, 

Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210 

ستالم  يوًما. سيتم استالم إيصال باال 90أيام من نهاية كل فترة  7ويجب تقديمها قبل 

 . ويجب استخدامه للمراسالت المستقبلية

يحق لموظفي قسم القنصلية طلب وثائق إضافية حسب الضرورة، وكذلك يحق     مالحظة مهمة

 لهم في رفض طلب التأشيرة. 

  

 السفارة الملكية التايالندية بالرياض 

 2021أكتوبر                   

 



 


