Tailando Karalystės
Garbės konsulatas
Vilnius

VIZŲ Į TAILANDO KARALYSTĘ IŠDAVIMO TVARKA
Nuo 2019 metų balandžio 14 d. Lietuvos piliečiai turizmo tikslais Tailande be vizos gali būti iki 30
dienų.
Kelionės metu su savimi reikia turėti:
- galiojantį pasą (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į šalį dienos)
- įrodymą, kad kelionės metu turėsite pakankamai lėšų (asmeniui 10 000 THB grynais, šeimai –
20 000 THB grynais). Kaip įrodymas tinka ir atitikmuo kita valiuta arba banko sąskaitos išrašas.
- įrodymą, kad per 30 dienų nuo atvykimo išvyksite iš Tailando (tinka išpirktas lėktuvo bilietas,
traukinio ar autobuso bilietas). Priešingu atveju reikia turėti turistinę vizą.
Vykstant į Tailandą ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui, viza reikia pasirūpinti iš anksto.
1. Organizacija, išduodanti vizas Lietuvoje
Lietuvos piliečiai ir asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, dėl vizų į Tailando Karalystę
gali kreiptis į
Tailando Karalystės garbės konsulatą
Jogailos g. 9/1, LT-01116 Vilnius
Tel. (5) 268 1892
El. paštas: visa@thaiconsulate.lt
Dokumentai vizoms priimami / išduodami:
Trečiadieniais – 09:00-12:00 val. (tik iš anksto susitarus)
2. Vizų rūšys
Tranzitinė viza yra skirta vykti tranzitu per Tailando Karalystės teritoriją. Tranzitinė viza suteikia
teisę būti Tailando Karalystės teritorijoje iki 30 dienų ir yra išduodama šiais atvejais:
− Vykstant į sporto varžybas (sportininkams, treneriams, kt.)
− Laivo įgulos nariams
Turistinė viza suteikia teisę būti Tailando Karalystės teritorijoje iki 60 dienų. Turistinė viza
išduodama šiais atvejais:
− Vykstant į Tailando Karalystę turizmo tikslais
− Vykstant medicininio gydymo tikslais
Neimigracinė viza suteikia teisę būti Tailando Karalystės teritorijoje iki 90 dienų. Neimigracinė viza
išduodama vykstant į šalį šiais tikslais:
− Užimti oficialias pareigas
− Dirbti arba užsiimti verslu
− Dalyvauti verslo konferencijose
− Studijuoti, dalyvauti projektuose ir seminaruose
− Vykstant aplankyti šeimos nario
− Kita veikla
Dėl papildomų dokumentų pateikimo šio tipo vizai gauti prašome kreiptis papildomos informacijos į
Tailando Karalystės garbės konsulatą.

3. Vizų išdavimui būtini dokumentai
Kreipiantis dėl vizų į Tailando Karalystės garbės konsulatą Vilniuje, reikia pateikti šiuos dokumentus:
− Galiojantį pasą (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į šalį dienos)
− Paso kopiją (puslapio su nuotrauka)
− Užpildytą prašymo formą (pildoma lietuvių arba anglų kalba)
− Leidimo laikinai/nuolat gyventi Lietuvoje kopiją (ne Lietuvos piliečiams)
− Banko patvirtintą kvitą apie sumokėtą mokestį už vizą (internetinio pavedimo kopija netinka)
− 1 spalvotą nuotrauką (darytą ne seniau kaip prieš 6 mėn., 4,5 cm x 3,5 cm)
− Išpirkto lėktuvo bilieto kopiją (su grįžimu atgal arba išvykimu į kitą šalį)
− Viešbučio rezervacijos kopiją (bent pirmai nakvynei)
− Nedirbantys asmenys pateikia patvirtinimą iš banko, kad sąskaitoje yra bent 500 EUR lėšų
− Papildomus dokumentus, patvirtinančius kelionės tikslą (jei kreipiamasi dėl tranzitinės ar
neimigracinės vizos)
Kreipiantis dėl turistinės daugkartinės vizos reikia pateikti:
− Galiojantį pasą (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo įvažiavimo į šalį dienos)
− Paso kopiją (puslapio su nuotrauka)
− Užpildytą prašymo formą (pildoma lietuvių arba anglų kalba)
− Leidimo laikinai/nuolat gyventi Lietuvoje kopiją (ne Lietuvos piliečiams)
− Patvirtinimą iš banko, kad sąskaitoje yra bent 5000 EUR lėšų (per paskutinius 6 mėnesius)
− Patvirtinimą iš darbovietės, kad asmuo turi darbą. Studentams – patvirtinimą iš aukštosios
mokyklos. Nedirbantys asmenys pateikia už juos laiduojančio asmens garantinį raštą
− Banko patvirtintą kvitą apie sumokėtą mokestį už vizą (internetinio pavedimo kopija netinka)
− 1 spalvotą nuotrauką (darytą ne seniau kaip prieš 6 mėn., 4,5 cm x 3,5 cm)
− Išpirkto lėktuvo bilieto kopiją (su grįžimu atgal arba išvykimu į kitą šalį, bent pirmam įvažiavimui
į šalį)
− Viešbučio rezervacijos kopiją (bent pirmam įvažiavimui)
Pastaba: Dokumentai paštu nepriimami ir netvarkomi. Dokumentus galima pateikti per kelionių
agentūrą, išskyrus atvejus kai vizos prašymo metu asmuo gyvena ne Lietuvoje.
Konsulatas turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus patvirtinančius kelionės tikslą. Vaikams
pildomos tos pačios formos ir galioja tie patys mokesčiai kaip suaugusiems. Mažamečių vaikų
anketose pasirašo abu tėvai (arba pateikiami papildomi dokumentai).
4. Mokestis už vizas
Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu turi būti sumokėtas konsulinis mokestis į Tailando
Karalystės konsulato sąskaitą AB SEB banke. Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0506 1250
Jei konsulinis mokestis mokamas naudojantis internetine bankininkyste, prašome mokėjimo
pavedimą patvirtini banke arba pristatyti banko kvitą.

Vizos kategorija
Tranzitinė vienkartinė viza
Turistinė vienkartinė viza

Kaina
30 EUR
40 EUR

Turistinė daugkartinė viza

170 EUR

Neimigracinė vienkartinė viza

80 EUR

Galiojimas
į šalį galima įvažiuoti 3 mėn. bėgyje tranzito tikslais
į šalį galima įvažiuoti 3 mėn. bėgyje, vieno atvykimo
metu leidžiama būti iki 60 d.
į šalį galima įvažiuoti daug kartų 6 mėn. bėgyje, vieno
atvykimo metu leidžiama būti iki 60 d.
į šalį galima įvažiuoti 3 mėn. bėgyje, vieno atvykimo
metu leidžiama būti iki 90 d.

Pastaba: Vizos panaudojimo laikotarpis (nurodytas išduotoje vizoje kaip „enter before“) nurodo per
kiek laiko nuo vizos išdavimo datos reikia įvažiuoti į šalį. Vienkartinės vizos atveju į šalį reikia atvykti
per 3 mėnesių laikotarpį, todėl dėl vizos išdavimo prašome kreiptis likus ne daugiau kaip 2 mėnesiams
iki kelionės pradžios. Buvimo šalyje laikotarpis priklauso nuo vizos tipo ir yra skaičiuojamas nuo
įvažiavimo į šalį dienos.

Viza išduodama per 5 darbo dienas. Konsulinis mokestis yra negrąžinamas ir gali keistis be išankstinio
įspėjimo.
5. Informacija
Dėl papildomos informacijos apie kelionę į Tailandą ir vizas prašome kreiptis į Tailando Karalystės
konsulatą darbo valandomis kasdien nuo 09:00 iki 17:00 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00
val.). Telefonas pasiteiravimui: (5) 268 1892 arba el. paštu visa@thaiconsulate.lt

