
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 38, năm 2019 “Hiểu Rộng” 

 Thủ Tục Nhập Cảnh Đài Loan “Taiwan” 

15.11.2019 

Kính thưa quý bạn đạo, 

Xin quý bạn lưu ý điều lệ như sau để nhập cảnh Đài Loan (Taiwan) được dễ dàng: 

1) Quý bạn có quốc tịch Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu thuộc khối Schengen (Pháp, 
Đức, Hòa Lan, Bỉ v..v...): Quý bạn cần có PASSPORT (Thông Hành) có hiệu lực ít nhất 
6 tháng kể từ ngày chót Đại Hội, tức là ít nhất đến ngày 1 tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, 
quý bạn cần có vé phi cơ khứ hồi để chứng minh là chỉ đi du lịch mà thôi trong trường 
hợp bị hỏi. Xin quý bạn kiểm lại hiệu lực của passport mình sớm và làm passport 
mới nếu cần để không gặp trở ngại. 

2) Quý bạn có quốc tịch Việt Nam chia ra hai trường hợp như sau: 

 Trường Hợp 1: 

Bạn đạo đã đi du lịch các nước phát triển như Nam Hàn (South Korea), USA, 
Canada, Australia, các nước châu Âu thuộc khối Schengen như Pháp, Đức, v..v.. 

Quý bạn có thể làm Electronic Visa (eVisa) nếu hội đủ 3 điều kiện  1) Visa đến 
các nước trên trong vòng 10 năm trở lại, tỉ dụ: Bạn đạo quốc tịch Việt Nam đã 
tham dự Đại Hội “Tâm Giao Bình Đẳng” tại Seoul Nam Hàn năm 2016 đều 
có thể làm e-Visa, và Hộ Chiếu cần có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020. 

2) Có vé máy bay khứ hồi Việt Nam-Taiwan, vì khi xin visa phải điền ngày đến, 
ngày đi, chuyến bay, v..v... 

3) Chưa từng sang Đài Loan theo diện “công nhân lao động” (blue collar).   

Lệ Phí: Free – 0 US dollars, nếu tự túc làm trên mạng,  5 US dollars nếu nhờ 
công ty dịch vụ giúp đỡ. 

Địa chỉ trên mạng để làm “Online Travel Authorization Certificate” 

https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/ 

Lưu ý: Bạn đạo có Thẻ Xanh Thường Trú tại Mỹ (Green Card – Permanent 
Resident Card) và còn giữ quốc tịch Việt Nam, có thể làm electronic Visa (e-
Visa) nếu Hộ Chiếu còn hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020. 

 Trường Hợp 2: 



Bạn đạo chưa từng du lịch các nước phát triển kể trên. 

Để giúp đỡ quý bạn có visa dễ dàng, BTC cần quý bạn ghi danh và cung cấp 
tất cả chi tiết về Hộ chiếu  (có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020) trước ngày 
15.01.2019 cho chị Thủy tại Việt Nam (xin xem phiếu ghi danh).  

Sau ngày kể trên,  BTC không bảo đảm có đủ thời gian làm giấy mời và visa đoàn 
(group tourist) vì chúng tôi cần liên hệ với hãng tour tại Đài Loan, v..v.... 

Điều kiện xin visa đoàn: 

1) Xin chọn lựa “ Đoàn 1: khởi hành ngày 22.09.2019, trở về ngày 26.09.2019” 
hoặc “ Đoàn 2: khởi hành ngày 22.09.2019, trở về ngày 28.09.2019” 

2) Đoàn phải đi cùng chuyến bay khởi hành và về cùng đoàn. Chi tiết vé máy 
bay sẽ cung cấp sau. 

3) Hộ chiếu  (có hiệu lực ít nhất đến 1.04.2020) 

Lệ phí xin visa đoàn: 50 US dollars một người. Nếu trường hợp visa bị từ 
chối – một sự việc rất hiếm hoi trừ phi người xin đã vi phạm luật pháp trong 
quá khứ - thì công ty dịch vụ sẽ hoàn trả lệ phí. 

Quan trọng: e-Visa hay Visa Đoàn chỉ hiệu lực 90 ngày, tức là khoảng tháng 
6 bạn đạo mới nộp visa. Tuy nhiên, vì cần giữ chỗ Đại Hội và mua vé máy 
bay sớm cho có giá tốt, nên quý bạn đạo tại Việt Nam phải theo thể lệ ghi 
danh đã ghi trên phiếu ghi danh, và quý bạn theo visa đoàn phải ghi danh 
Đại Hội trước ngày 15 tháng 1 năm 2019. Nếu vì lý do không xin được visa, 
BTC sẽ hoàn tiền lệ phí Đại Hội lại và sẽ tìm người thay thế cho quý bạn. 

Ước mong tất cả quý bạn có thành tâm muốn tham dự Đại Hội “Hiểu Rộng” tại Taipei, Taiwan, 
sẽ được toại nguyện. 

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn.  

Ban Ghi Danh 


