
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA THƯƠNG VỤ VÀ DU LỊCH  

THỜI HẠN 2 NĂM NHIỀU LẦN  

(Dành cho người quốc tịch Việt Nam) 

 

Đối tượng thực hiện Những giấy tờ cần thiết 

(一) Chủ quản, người phụ 

trách, giám đốc doanh 

nghiệp lớn. 

(Visa thương vụ)  

(1) Giấy phép đăng ký kinh doanh 

(2) Giấy báo thuế của công ty hoặc các giấy tờ thủ tục thông quan 

(3) Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động 

hoặc quyết định bổ nhiệm 

(4) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô 

(5) Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

https://visawebapp.boca.gov.tw 

 

(二) Trong vòng 5 năm qua đã 

từng có visa của các nước 

phát triển như Mỹ, các 

nước trong khối liên minh 

Châu Âu, Canada, Nhật 

Bản, Anh Quốc, Úc, 

Newzeland  

(Visa du lịch) 

(1) Hộ chiếu có visa của các nước đã nêu trên 

(2) Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động 

hoặc quyết định bổ nhiệm 

(3) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô 

(4) Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

https://visawebapp.boca.gov.tw 

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và 

lich trình du lịch . 

(三) Công viên chức trung cao 

cấp, đại biểu Quốc hội、sĩ 

quan quân đội cấp cao, 

công an và nhân viên cục 

quản lý xuất nhập cảnh 

v.v… 

(Visa du lịch) 

(1) Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động 

hoặc quyết định bổ nhiệm 

(2) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô 

(3) Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

https://visawebapp.boca.gov.tw 

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và 

lich trình du lịch. 

(四) Đã từng học tập tại Đài 

Loan và đạt được học vị 

đại học trở lên 

(Visa du lịch) 

(1) Bằng tốt nghiệp 

(2) Chứng minh tài chính 

(3) Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động 

hoặc quyết định bổ nhiệm 

(4) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô 

(5) Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

https://visawebapp.boca.gov.tw 

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và 

lich trình du lịch. 

(五) Đã từng làm việc ở Đài 

Loan cư trú 2 năm trở lên 

và không vi phạm pháp 

luật nước sở tại ( không 

bao gồm lao động, học 

sinh học ngôn ngữ và hôn 

(1) Thẻ cư trú cũ hoặc những giấy tờ chứng minh khác 

(2) Chứng minh tài chính  

(3) Giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty và hợp đồng lao động 

hoặc quyết định bổ nhiệm 

(4) Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng bản chính và phô tô 

(5) Đơn xin visa (điền đầy đủ thông tin và in ra) 

https://visawebapp.boca.gov.tw/
https://visawebapp.boca.gov.tw/
https://visawebapp.boca.gov.tw/
https://visawebapp.boca.gov.tw/


phối nước ngoài đã ly 

hôn)  

(Visa du lịch) 

https://visawebapp.boca.gov.tw 

➢ Lần đầu xin Visa 2 năm nhiều lần cần thêm đặt vé, khách sạn và 

lich trình du lịch. 

Ghi chú: Căn cứ theo “điều 5 quy định, hướng dẫn thực thi điều lệ cấp visa đối với người mang hộ chiếu 

nước ngoài”, Văn phòng Đài Băc căn cứ vào từng trường hợp cụ thể sẽ yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung 

thêm giấy tờ liên quan khác。 

 Nếu đáp ứng một trong những điều kiện nêu trên, và không từng ở Đài Loan quá hạn cư trú hoặc bị từ 

chối visa thì có thể xin visa thời hạn 2 năm, nhập cảnh nhiều lần vào Đài Loan. 

 Người xin Visa nhiều lần có thời hạn hai năm, mỗi lần nhập cảnh có thể lưu trú ở Đài Loan 30 ngày. 

Phí visa làm thường:100USD, phí visa làm nhanh:150USD. 

 

https://visawebapp.boca.gov.tw/

