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 ادلعوىل بَ يف مملكت تايالًدًظام التأشرياث 

 

 

أطُب جحُاتها وجسحى مً املىاطىين الرًً  ي باهنىكفتهدًنم سـازة دولت قطس          

ــــًسػبىن في السـس إلى مملنت جاًاله  مً الجيسُاث ألاخسي( هميـــــ)بصحبت مساؿقد ـ

املعمىى به في خأشيراث الهظام بشأن  املىضحت أدهاهالاطالع على البُاهاث ضسوزة 

 البالد:
 

 

  على جأشــــــــيرة 
ً
ًخعـــــــّين على ماؿت زعاًا الدوى التي لم ًسد ذلسها أدهاه الحصىى مسبقا

ز إمهاهُت مىحهم جأشيرة دخىى عىد وصىلهم 
ّ
دخىى الى مملنت جاًالهد مع مالحظت حعر

 لألهظمت املالخاًالهدًت للمطازاث واملىاؿر 
ً
 .في البالد عمىى ههاوذلو وؿقا

 

 

 

هي ضوي قائوت الدول ادلعفاة هي شرط احلصىل هسبقًا علً تأشرية : دولت قطر -
 الدخىل اىل مملكت تايالًد.

محلت جىازاث السفر القطريت ) الدبلىهاسيت/ اخلاصت /العاديت(  ميكٌهن احلصىل  -
 :علً تأشرية الدخىل علً الٌحى التايل

( . 03الىصىى إلى مطاز باهنىك الدولي )صالحُتها ملدة عىد  -
ً
 ًىما

(. 51عىد الىصىى للمىاؿــــــــــــــــــــــر الحدودًــــــــــــــــــت )صالحُتها ملدة  -
ً
 ًىما

ق سـازة مملنت جاًالهد بالدوحت )قابلت  -  عً طٍس
ً
الحصىى على جأشيرة الدخىى مسبقا

(. 53بحد أقص ي للخجدًد 
ً
 ًىما

  مً الدزحت ألاولي( ومساؿق واحد بخالؾ )ألاقازب ً ممساؿقيهم و ًخم اسخثىاء املسض ى

 ملخطلباث العالجُث ًخم ح ذلو
ً
 .جمدًد صالحُت جأشيراتهم وؿقا
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 على  :مً الجيسُاث املبِىت أدهاه  تعاديالسفر زاث الجىامحلت   (1)
ً
ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

 في حالت  (03)ملدة  جأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد حُث ًخم مىحهم جأشيرة دخىى 
ً
ًىما

ق املطا  في حالت دخىلهم  (51) وجأشيرة ملدة   زاث الدولُت ؿقطوصىلهم عً طٍس
ً
ًىما

ق ل  املىاؿر الحدودًت:لبالد عً طٍس

 
 

نُت -5  أسترالُا -22  الىالًاث املخحدة ألامٍس

ًمملنت  -20  الىمسا -2  البحٍس

 بسوهاي -22  بلجُها -0

 حمهىزٍت الدشُو -21  لىدا -2

 ؿىلىدة -22  الدهمازك -1

 أملاهُا -23  ؿسوسا -2

 املجس -24  الُىهان -3

 اهدوهِسُا -25  أٌسلىدا -4

 إسسائُل -03  اًسلىدة -5

 الُابان -05  اًطالُا -53

 لخشاشخين -02  النىٍذدولت  -55

ا -00  لىلسمبىزغ -52  ماليًز

 هىلىدا -02  مىهالى -50

 النروٍج -01  هُىشٍلىدا -52

 الـلبين -02  سلطىت عمان -51

 البرحؼاى -03  بىلىدا -52

 سىؼاؿىزة -04  دولت قطس -53

قُا -05  حمهىزٍت سلىؿالُا -54  حىىب اؿٍس

 السىٍد -23  إسباهُا -55

 جسلُا -25  سىَسسا -23

طاهُا -22  إلامازاث العسبُت املخحدة   -25  بٍس
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 على جأشيرة  تعاديالسفر زاث الجىامحلت  (2)
ً
مً زعاًا مملنت لمبىدًا: ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

  (52)ملدة  لىصىى حُث ًخم مىحهم جأشيرة عىد ا دخىى الى مملنت جاًالهد
ً
طت   ًىما أن شٍس

  س:أشه( 2)عً  جقل ملدة ال ـعىى املسـس سازي الًنىن حىاش 
 

 
 
 

 

 

 

 

 على  تعاديالسفر زاث الجىامحلت (  3)
ً
مً الجيسُاث املبِىت أدهاه: ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

حق لهم دخىى مملنت جاًالهد والبقاء ؿيهاجأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد  ( 03)  ملدة ٍو

 
ً
 :ًىما

 

 

 حمهىزٍت الوس -2  هىوؽ لىوؽ -5

 زوسُا -1  ؿُدىام -2

 ماماو -2  مىؼىلُا -0
 

   

 

 

 

 

 

 على  تعاديالسفر زاث الجىامحلت   (4)
ً
مً الجيسُاث املبِىت أدهاه: ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

حق لهم دخىى مملنت جاًالهد والبقاء ؿيها جأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد   ( 53)  ملدةٍو

:
ً
 ًىما

 

ل -5 ـــــي -0  البراٍش ـــــ ــــ ــــ  شُلــــ

ــــسو  -2 ــــ ــــ  لىزٍا الجىىبُت -2  بُـــ
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 على   الرمسيتسفر زاث الجىامحلت (  5)
ً
مً الجيسُاث املبِىت أدهاه: ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

حق لهم دخىى مملنت جاًالهد  جأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد  (03)والبقاء ؿيها ملدة  ٍو

:
ً
 ًىما

 

 الوس -2  لمبىدًا   -5

 هىوؽ لىوؽ -2  الصين -0

 املنسُو -2  ماًىماز -1

 ؿُدىام -4  مىؼىلُا -3

 ماماو -53  عمان -5

 

 

 
 

مً الجيسُاث املبِىت أدهاه: ال ٌشترط حصىلهم  ت والرمسيتالدبلىهاسيسفر زاث الجىامحلت (  6)

 على جأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد  
ً
حق لهم دخىى مملنت جاًالهد والبقاء ؿيها مسبقا ٍو

: (53)ملدة  
ً
 ًىما

 

 أسترالُا -55  ألازحىخين -5

ل -23  بلجُها -2  البراٍش

 شُلي -25  بىجان -0

ها -2  لسواجُا -22  لىسخاٍز

 أملاهُا -20  الدشُو حمهىزٍت -1

 اًطالُا -22  املجس -2

 لخشاشخين -21  الُابان -3

ا -22  لىلسمبىزغ -4  ماليًز

 هِباى -23  املنسُو -5

 سلطىت عمان -24  هىلىدا -53

 بيرو -25  بىما -55

 زوماهُا -03  الـلبين -52

 سىؼاؿىزة -05  زوسُا -50

قُا -02  سلىؿالُا -52  حىىب أؿٍس

 سىَسسا -00  لىزٍا الجىىبُت -51

 جسلُا -02  جىوس -52

 ألازػىاي -01  لساهُاو أ -53

   الهىد  -54
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 على جأشيرة دخىى الى مملنت جاًالهد  :رعايا الدول ادلبيٌت أدًاٍ(   7) 
ً
ال ٌشترط حصىلهم مسبقا

طت أن ًنىن حىا (03)حُث ًخم مىحهم جأشيرة دخىى ملدة   عىد الىصىى ، شٍس
ً
ش ًىما

أشهس وعدد الصـحاث الـازػت ال جقل عً  (2)السـس سازي املـعىى ملدة ال جقل عً 

  (51)واحدة ، وأن جنىن لدًه جرلسة سـس ذهاب وإًاب خالى 
ً
 :ًىما

 

ا -55  أندورا -1  بلؼاٍز

 الصين -52  بىجان -2

 إسخىهُا -50  قبرص -0

 الهىد -52  أثُىبُا -2

 الجـُا -51  ماشاخسخان -1

 املالدًف -52  لُخىاهُا -2

 مىزَشُىس -53  مالطا -3

ىى -54  زوماهُا -4  سان ماٍز

 جاًىان -55  اململنت العسبُت السعىدًت -5

 أوشبنسخان -23  أولساهُا -53
 

 

 

الرًً  (:APECرعايا دول هٌتدي التعاوى االقتصادٌ لدول آسيا واحمليط اذلادٌ ــ آبيك /  (8)

لهم دخىى مملنت جاًالهد مً دون الحصىى على  ( آبُوAPECآبُو/ ًحملىن بطاقت )

طت مطابقت البطاقت مع حىاش السـس (53)جأشيرة والبقاء ؿيها ملدة   شٍس
ً
 ي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  ًىما

 
 

نُت -1  أسترالُا -55  الىالًاث املخحدة ألامٍس

 لىدا -52  بسوهاي -2

 الصين -50  شُلي -3

 اهدوهِسُا -52  هىوؽ لىوؽ -4

قُا -51  الُابان -5  حىىب أؿٍس

ا -6  املنسُو -52  ماليًز

 بابىا ػُيُا الجدًدة -53  هُىشٍلىدا -7

 الـلبين -54  بيرو -8

 سىؼاؿىزة -55  زوسُا -9

 ؿُدىام -23  جاًىان -10
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 (دةــــــــــــــسىت واحألاطـاى الرًً ال ًخجاوش عمسهم  داــــــــــــما ع) رعايا الدول ادلبيٌت أدًاٍ(   9)

 على جأشيرة الدخىى 
ً
شهاداث الخطعُم ، ولرلو الحصىى على  ًخعّين حصىلهم مسبقا

قبل جنملت احساءاث باملطاز الحجس الصحي قسم قُامهم بمساحعت ضسوزة مع الدولُت 

 ث:الدخىى بالجىاشا

 

 ألازحىخين -22  أوؼىال -5

ل -21  ـُابىلُ -2  البراٍش

 بىزوهدي -22  بىين -0

 الهاميرون -23  بىزلُىا ؿاسى -2

قُا الىسطي -1  حشاد -24  أؿٍس

 النىوؼى -25  لىلىمبُا -2

 النىوؼى الدًمقساطُت -03  ساحل العاج -3

 أثُىبُا -05  ألالىادوز  -4

 French Guiana -02  الاسخىائُتػُىِىا  -5

 بُاػام -00  الجابىن  -53

 ػُيُا -02  ػاها -55

 لُيُا -01  ػُىِىا بِساو -52

ا -50  مالي -02  لُبًر

ا -03  مىزٍخاهُا -52  هُجٍس

 بىما -04  الىجير -51

 بيرو -05  يالبازػىا -52

 Saotomie & principe -23  زواهدا -53

 سيرالُىن  -25  السىؼاى -54

 السىدان -22  الصىماى -55

 جنزاهُا -20  سىزٍىام -23

 Trinidad & Tobago -22  جىػى -25

 ؿنزوٍال -21  أوػىدا -22

    الجابىن  -20

 


