Singapore Visa Documents Required
1. Documents Required
✓ Validity of Passport – must have at least 6 months’ validity from the intended date of entry.
✓ Complete fill out application form (Form 14A)
✓ Original and Photocopy of Passport (every stamp pages) ***
✓ Original and Photocopy of Work Permit (if applicable)
✓ Photocopy of Residence / Red book / Spouse’s ID / Marriage Certificate (if applicable)
✓ Photocopy of Sponsor’s Identity Card (if applicable)
✓ Letter from Employer / School (if applicable)
✓ Photocopy of Student’s ID (if applicable)
✓ Photocopy of Parents’s Passport (Under 18 Years old)
✓ Photocopy of Airline & Hotel Booking or Cruise or Tour Itineraries (necessaries)
✓ Photocopy of Identity Card (only Chinese passport)
✓ 1 Colour Photograph 2 Inch (only white background & show eyebrow)
✓ Submit Visa 09:00 am – 16:00 pm.

** We do not accept the application and all documents by post or e-mail to avoid any lost or stolen*
** Please submit all Documents in person or assign someone come to apply on your behalf *
**Please note that with effect from 14 June 2018.**
ICA will cease requiring Letters of Introduction (LOls) or Form V39A, for Assessment Level I (AL1) nationals applying
for an entry visa for social and business visits. Instead, the LOI requirement will be required on a case-by-case basis.

2. Processing Fees (Payment may be made in Thai Bath by cash only)

** The standard visa processing fee = Bht.760.- ($30 SGD)
** The service fee of charged = Bht.500.** Transfer visa to new passport = Bht.500.A processing fee of $30 SGD per visa application will be collected at the time of submission. The fee collected is
non-refundable regardless of the outcome of the application or if you withdraw the application after submission.

3. Processing Time
(a) Assessment Level I Countries: 3 working days (excluding the day of submission). However, some applications
may take longer if further verification is required.
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Democratic People’s Republic of Korea, Georgia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,
Russia, People's Republic of China, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, holders of Hong Kong Document of
Identity, Holders of Macao Special Administrative Region (MSAR) Travel Permit.

(b) Assessment Level II Countries: 5 working days (excluding the day of submission). However, some applications
may take longer if further verification is required.
Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Mali, Morocco, Nigeria, Pakistan, Sudan,
Saudi-Arabia, Somalia, Syria, Tunisia, Yemen.

Immigration & Checkpoints website; www.ica.gov.sg
Noted: For Business Activities You must notify Ministry of Manpower (MOM)
For more information, please go to this link: http:www.mom.gov.sg/passes-and-permits.

VISA NO GUARANTEE: Possession of a visa does not entitle a foreigner to enter Singapore automatically. The grant
of a visit pass to foreign visitor is determined by the Immigration & Checkpoints Authority (ICA) at the Singapore
checkpoints and each case is considered on its own merits.

เอกสารประกอบการขอวีซา่ สิงคโปร์
*** กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบทุกข้อ ***
1. หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสาเนา
-

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

-

Copy ทุกหน้าที่มีการประทับตราเข้า-ออกประเทศ

-

วีซา่ ประเทศไทยต้องยังไม่หมดอายุกอ
่ นยื่นใบสมัคร และต้องมีหน้าว่างเหลือเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

-

ผู้สมัครสัญชาติจีนต้องมีสาเนาบัตรประชาชนคนจีน (ID Card) หรือ หมายเลขบัตรประชาชนคนจีน

-

ผู้ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport / Travel Document / Document of Identity) ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ว่าสามารถทาวีซ่าได้หรือไม่

2. รูปถ่าย 1 ใบ ต้อ งเป็นรูปถ่ายหน้า ตรง เห็ นคิ้ว และหางตาชัดเจนไม่สวมแว่ นตา รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เ กิ น
6 เดือน และต้อ งเป็นรูปถ่ายที่ มีพ้ืนหลังสีขาว เท่า นั้น
3. ใบจองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และห้ อ งพั ก ในประเทศสิ ง คโปร์ ( จาเป็ น ต้ อ งมี )
4. หลั ก ฐานการงาน ( ถ้ า มี )
กรณีเ ป็นเจ้าของกิจการ ต้อ งแสดงสาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนั งสือ รับรองการจดทะเบียนที่มี ช่ือ ของผู้
เดินทางแสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุ้นส่ว น (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
กรณีเ ป็นพนักงาน ต้อ งมีห นังสื อรั บรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อ ความระบุ ตาแหน่ง
เงินเดือน รายได้ วั นเริ่มทางาน และช่ว งเวลาที่ได้ รับอนุมั ติให้ลาหยุด งาน เป็นภาษาอั งกฤษเท่า นั้น และจะต้อง
ประทั บตราบริ ษัท รับรองเป็ นสาคัญ
5. หนั ง สื อ การอนุ ญ าตให้ ท างานในประเทศไทยพร้ อ มสาเนา (ถ้ า มี )
6. กรณี เ ป็ น นั ก เรี ย น หรื อ นั ก ศึ ก ษา (ถ้ า มี ) ต้อ งมีห นั งสือ รั บรองจากทางโรงเรีย น หรือสถาบั นที่กาลังศึกษาอยู่
พร้อมตราประทั บของทางโรงเรียน และสาเนาบัต รนั กเรียน หรือ บั ตรนั กศึ กษาพร้อมทั้ งเซ็ นชื่อ รับรองสาเนา ถ้า ผู้
เดินทางอายุ ตากว่
่
า 18 ปี ต้อ งแนบสาเนาพาสปอร์ต บิดา มารดา
7. อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บริ ก ารกา รขอวี ซ่ า @1,260. บาท.
- ค่าธรรมเนี ย มการทาวีซ่า 760 บาท ต่อ ท่าน
- ค่าบริการสาหรับการย้ายเล่ มวีซ่า 500 บาท ต่อท่าน
- ค่าบริการการทาวี ซ่า 500 บาท ต่อท่าน
- ชาระค่า บริการเป็นเงินสดเท่า นั้น
8. ข้ อ ตกลงในการทาวี ซ่ า
- การดาเนินการขอวีซ่า บริษท
ั มีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดาเนินการเกีย
่ วกับยื่นเอกสาร ให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า
แต่ผลการพิจารณาวีซา่ ขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น.
- กรณีที่ดาเนินการยื่นวีซา่ แล้วหากสถานทูตปฏิเสธการออกวีซา่ (วีซา่ ไม่ผา่ น) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
9. ระยะเวลาในการดาเนิ น กา รวี ซ่ า
การประเมินผลสาหรับ ระดับ ที่ 1 ใช้ระยะเวลา 3 วันทาการ (ไม่รวมวั นรั บเอกสาร) อย่างไรก็ตามในบางกรณี
อาจใช้เวลาดาเนิ นการมากกว่านี้หากมีการตรวจสอบเพิ่มเติม .
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Democratic People’s Republic of Korea, Georgia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Russia, People's Republic of China, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, holders of Hong
Kong Document of Identity, Holders of Macao Special Administrative Region (MSAR) Travel Permit .

การประเมินผลสาหรับ ระดับ ที่ 2 ใช้ระยะเวลา 5 วันทาการ (ไม่รวมวั นรั บเอกสาร) อย่า งไรก็ ตามในบางกรณี
อาจใช้เวลาดาเนิ นการมากกว่านี้หากมีการตรวจสอบเพิ่มเติม .
Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Mali, Morocco, Nigeria, Pakistan,
Sudan, Saudi-Arabia, Somalia, Syria, Tunisia, Yemen.

10. ท่านสามารถเข้า ดูรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ ทางแว็บ ไซด์ : www.ica.gov.sg

