
 

   

Tel: (662) 0161360              Fax: (662) 6753933 E-mail: irishembassythailand@dfa.ie 

Page 1 

 

 

                                                                                                  EMBASSY OF IRELAND 

 

                                                                                             208 Wireless Road, 

                                                                                                        Unit 1201, 12th Floor,                            

                                                                                                  Lumpini, Pathumwan, 

  Bangkok 10330 Thailand.                                                                                                                                 

                                                                                                                                

TOURIST VISA 

 Fully complete the online application form at www.visas.inis.gov.ie, and submit your 

signed summary application form at the Embassy  

 2 photographs with white background (not more than 6 months old)   

 Fee: Single Entry = THB 2,800 / Multiple Entry = THB 4,400 

Note: If you are visiting another state prior to travelling to Ireland, you must have the relevant 

visa for that state in your passport before applying for an Irish visa. 

Required documents - Applicant 

 
 A signed undertaking letter form applicant including your full contact details 

1. outlining your reason for wishing to visit Ireland, 

2. stating how long you plan to stay, 

3. giving details of where you intend to stay while you are in Ireland 

4. undertaking that you will observe the conditions of your visa, that you will not 

become a burden on the State, and that you will leave the State on the expiry of 

your permission to remain. 

5. If you are unemployed, please state what are you doing  

 Travel itinerary  

 Passport, valid for at least 6 months after your intended date of departure from the 

Republic of Ireland, original and photocopy of previous passport if applicable 

-- Evidence of your obligations to return to your country of permanent residence -- 

 If you are employed, a letter from your employer stating how long you have been 

employed there, the dates you will be on annual leave from, the date you will be returning 

to work in that employment and your three most recent pay slips. All letters submitted 

from a business, company or other organisation should be on official headed paper   

 If you are a student, a letter from your college stating the course you are studying, how 

many years you have been a student there, how many years/terms you have left at that 

college, and that you will be returning there following your visit to Ireland. 

 If you are married or have children under age eighteen, you should submit your 

marriage certificate, house registration book, and birth certificates for the children. 

 If you are not a Thai national, you must submit evidence of your permission to be in the 

country e.g. a residence card, work permit 

 A detailed statement of your bank account covering a six-month period immediately 

prior to your visa application, and showing sufficient funds to cover your costs.  

mailto:irishembassythailand@dfa.ie
http://www.visas.inis.gov.ie/
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 If a third party is covering your costs, you must submit proof to show how you are 

linked/known to this person. 

 Evidence of any property you own/rent e.g. Title deed/tenancy agreement if applicable 

 House Registration Book of the applicant in Thai and English translation 

 Provisional flight Booking, Please do not purchase travel tickets prior to a decision being 

made on the visa application. Doing so, may lead to unnecessary additional costs in 

circumstances where a visa is not granted. 

 Hotel Booking 

 Evidence of medical/travel insurance does not need to be provided with your 

application. However, the Visa Officer may request it before they make a decision on your 

application. If your visa is approved, you must have evidence of medical/travel insurance 

when you arrive at the port of entry  

Where a child under the age of 18 is travelling, their birth certificate must be submitted and 

the consent of both parents/guardians is required.  

If the child is travelling with one parent, the consent of the other parent is required. 

This signed parental consent must be accompanied by a copy of the consenting parent's 

passport or national identity card showing the bearer's signature.  

Where only one parent has sole custody, a Court Order bestowing sole custody of the 

child on the parent concerned must be submitted. In case other parent cannot be contacted, 

letter of explanation should be provided, accompanied with a Court Order. 

 

Important Note: 

-  Processing times: you can generally expect a decision within 8 weeks from the date on which your completed 
application is lodged at the Embassy.  

-  Your application may take longer if e.g. you have not submitted the necessary supporting documentation, your 
supporting documentation needs to be verified or because of your personal circumstances (e.g. if you have a criminal 
conviction). 

-  Applications submitted that do not include all the required documentation, or are accompanied by poor quality, 
illegible or non-translated documents, will not be considered. 

-  The Visa Officer considers each application on its merits and may request additional information or documentation.  

-  If you submit a document that is not in English, it must be accompanied by a full translation. 

-  There is no set amount of funds that will result in the approval or refusal of an application. The Visa Officer will 
decide whether you have enough funds based on your individual circumstances. 

-  The application must be submitted in person at the Embassy. We do not accept post application. 

- For Multiple Entry visa application, the applicant must provide i) letter of purpose for your request ii) provisional 
flight booking and iii) hotel booking in other country that the applicant will travel to. The decision is subjected to the 
appropriateness and officer’s consideration. 
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TOURIST Visa 

วซ่ีาท่องเที่ยว 

- แบบฟอร์มใบสมัคร ท่านสามารถสมคัรวซ่ีาออนไลน์ไดท่ี้ www.visas.inis.gov.ie  
- รูปถ่ายฉากหลังสีขาว 2 นิว้ 2 รูป  (รูปถ่ายตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน) 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีา: เขา้ออกประเทศคร้ังเดียว ราคา 2,800 บาท / เขา้ออกประเทศมากกวา่ 1 คร้ัง ราคา 
4,400 บาท (ตอ้งยืน่จดหมายช้ีแจงเหตุผลการขอวซ่ีาเขา้ออกมากกวา่ 1 คร้ังดว้ย) 

เอกสารส าหรับผู้สมัคร 

- จดหมายแนะน าตัว 
1. ระบุเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทางไปไอร์แลนด์ 
2. รายละเอียดของครอบครัวหรือเพื่อน ท่ีอาศยัอยูใ่นไอร์แลนด ์ 
3. ระบุระยะเวลาท่ีจะอยูใ่นไอร์แลนด ์และรับรองวา่จะกลบัมาประเทศไทย 

และจะไม่อยูใ่นประเทศไอร์แลนดเ์กินวซ่ีาก าหนด 
4. ในกรณีท่ีวา่งงาน ใหช้ี้แจงวา่ขณะน้ีก าลงัท าอะไรอยู ่

- แผนการท่องเที่ยว 

- หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะเดินทางออกจากประเทศไอร์แลนด ์
และหนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) (ส าหรับผูส้มคัรท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 
ใหผู้ส้มคัรถ่ายส าเนาทุกหนา้ท่ีมีประวติัการเดินทางดว้ย) 

- ในกรณีที่ท่านมีงานท า  ยืน่จดหมายรับรองการท างาน และ สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั3เดือน 
- ในกรณีที่ท่านยงัศึกษาอยู่  ยื่นจดหมายรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 
- หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ ยืน่หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หากท่านสมรสและมีบุตรอายุไม่ถึง 18 ปี  ยืน่ทะเบียนสมรส ทะเบียนบา้น และใบสูติบตัรของบุตร 

พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาองักฤษ  
หรือหลกัฐานอ่ืนๆท่ีแสดงถึงความพร้อมท่ีจะเดินทางไปและกลบัประเทศ 
แสดงถึงภาระผกูพนัหรือความสัมพนัธ์ของท่านท่ีจะตอ้งกลบัมาประเทศไทย 

- หากท่านเป็นบุคคลสัญชาติอืน่ทีไ่ม่ใช่ชาติไทย ยืน่เอกสารแสดงถ่ินท่ีอยูถ่าวรในไทย  
บตัรอนุญาตต่างๆหรือใบอนุญาตใหท้ างานในราชอาณาจกัรไทย 

- บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

http://www.visas.inis.gov.ie/
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- ในกรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางแทนท่าน 
ยืน่เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของท่านดว้ย 

- ทะเบียนบ้าน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- โฉนดท่ีดิน, หรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ (ถา้มี) 
- ประกนัการเดินทาง (ทั้งน้ีหากผูส้มคัรไดรั้บการอนุมติัวซ่ีา 

ผูส้มคัรจะตอ้งแสดงประกนัการเดินทางกบัเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศไอร์แลนด)์ 
- ใบจองโรงแรม 

- ใบจองตั๋วเคร่ืองบิน (กรุณาท าการจองเท่านั้น 
อยา่ช าระค่าออกตัว๋จนกวา่วีซ่าของท่านจะไดรั้บการอนุมติั 

- หากผู้สมัครมีอายุต ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งยืน่ใบสูติบตัร และมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา มารดา 
อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศได ้

1. หากผูส้มคัรเดินทางพร้อมกบับิดาร มารดา บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากอีกฝ่ายอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได ้
พร้อมทั้งแนบหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมลายเซ็น  

2. ในกรณีท่ีบิดา หรือ มารดา เป็นผูป้กครองแต่เพียงผูเ้ดียวให้ยืน่หนงัสือรับรองจากศาล/อ าเภอ 
ท่ีอนุญาตใหบิ้ดาหรือมารดา เป็นผูป้กครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
ในกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถติดต่อได ้
ใหย้ืน่จดหมายช้ีแจงเหตุผลพร้อมกบัหนงัสือรับรองจากศาลหรืออ าเภอดว้ย 

 

ข้อควรทราบ : 

ระยะเวลาด าเนินการวซ่ีา ประมาณ 8 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ีทางสถานทูตไดรั้บใบสมคัรพร้อมเอกสารท่ีครบถว้นจากท่าน 

ใบสมคัรของท่านอาจใชเ้วลาด าเนินการมากกวา่แปดสัปดาห์ในกรณีท่ีท่านยืน่เอกสารไม่ครบถว้น  
เอกสารของท่านตอ้งไดรั้บการตรวจสอบเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ท่ี หรือในกรณีท่ีท่านมีประวติัอาชญากรรม ฯลฯ 

ใบสมคัรท่ียืน่เอกสารไม่ครบถว้น  เอกสารท่ียืน่มานั้นไม่ชดัเจน ตวัหนังสือบนกระดาษจาง ขาด เปียกน ้า หรือเอกสารบางชนิดไม่ไดแ้ปล 
จะไม่ไดรั้บการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีวซ่ีา 

เจา้หนา้ท่ีวซ่ีาอาจติดต่อกลบัไปยงัท่านอีกคร้ัง ทางโทรศพัทห์รือ อีเมลล ์เพ่ือขอขอ้มลูและเอกสารเพ่ิมเติม ส าหรับใบสมคัรของท่าน 

เอกสารภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่เอกสารเหล่าน้ีคู่กบัเอกสารการแปลเป็นภาษาองักฤษดว้ย 
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ทางแผนกวซ่ีาไม่ไดก้ าหนดวงเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งมีในบญัชีของผูส้มคัรแต่ละท่าน ทั้งน้ี 
ทางเจา้หนา้ท่ีวซ่ีาจะตดัสินผลวซ่ีาในการอนุมติัหรือปฏิเสธ จากหลกัฐานการเงินส่วนตวัของผูส้มคัรแต่ละท่าน ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไป 

ทางสถานทูตไม่รับใบสมคัรทางไปรษณียทุ์กชนิด ผูส้มคัรสามารถส่งตวัแทน หรือ มายืน่วซ่ีาไดด้ว้ยตนเอง 
ท่ีสถานทูตไอร์แลนดใ์นเวลาท าการเท่านั้น  
 
ผูส้มคัรท่ีตอ้งการสมคัร วซ่ีา Multiple Entry ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

1. จดหมายแสดงความจ านงและเหตุผลในการเดินทางออกไปยงัประเทศอ่ืน  
2. หลกัฐานการจองตัว๋เคร่ืองบินไปยงัประเทศอ่ืน 
3. หลกัฐานการจองโรงแรมในประเทศท่ีจะเดินทางไป  
การพิจารณาใหว้ซ่ีาประเภทดงักล่าว เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของทางสถานทูต 

 


