
HƯỚNG DẪN XIN VISA SANG ĐÀI LOAN HỌC CHÍNH QUY 

 

1. Hộ chiếu bản gốc và bản sao 1 bản còn hạn trên 6 tháng và trên hộ chiếu phải có chữ 

ký của đương sự (Bản photo hộ chiếu bao gồm mặt hộ chiếu và tất cả các trang visa, 

dấu xuất nhập cảnh có trên hộ chiếu). 
2. Kê khai đầy đủ mẫu đơn xin visa trên hệ thống mạng 1 bản (kèm 2 tấm ảnh 4x6 nền 

trắng chụp trong 3 tháng gần nhất), đồng thời đương sự phải ký tên. Địa chỉ website: 

https://visawebapp.boca.gov.tw 
3. Giấy thông báo nhập học của trường bản chính và bản sao. 

4. Văn bằng học lực cao nhất (cấp ba trở lên) và bảng điểm hoặc học bạ (Đối với những 

trường hợp học đại học, kết quả học tập tốt nghiệp trung học phổ thông và trung cấ p 

trung bình mỗi năm phải đạt từ 6.0 trở lên) bản chính. Ngoài ra, các giấy tờ này phải 

được dịch sang tiếng trung hoặc tiếng anh, và qua Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt nam 

hoặc sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh xác nhận bản chính và bản sao. 

5. Chứng minh tài chính: sổ tiết kiệm bản chính và bản sao (nếu sổ tiết kiệm của bố mẹ 

thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh mối quan hệ). 

6. Kế hoạch học tập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung và đương sự phải ký tên, bản chính 

và bản sao. 

7. Giấy khám sức khỏe có hiệu lực trong 3 tháng (khám tại bệnh viện do Văn Phòng Đài 

Bắc chỉ định). 

8. Chứng chỉ chứng minh năng lực ngoại ngữ:  

Trường hợp đương sự xin học học vị mà chương trình học được giảng dạy bằng tiếng 

Anh, yêu cầu cung cấp một trong những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế (TOEFL, TOEIC, 

IELTS). Tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

Năng lực Hoa ngữ:  

(1) Chứng chỉ năng lực Hoa ngữ ( TOCFL) cấp 2 trở lên. 

(2) Các lớp chuyên ban dành cho sinh viên nước ngoài yêu cầu cung cấp chứng chỉ 

năng lực Hoa ngữ (TOCFL) từ cấp 1 trở lên. 

Trường hợp đương sự xin theo học chương trình được giảng dạy bằng tiếng Trung, 

yêu cầu cung cấp chứng chỉ trình độ tiếng Trung “ Năng lực Hoa Ngữ” (TOCFL) do 

Bộ giáo dục Đài Loan cấp 

Năng lực Anh ngữ: Tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

(1) TOEFL: iBT 26 điểm trở lên; pBT 385 điểm trở lên. 

(2) TOEIC: 375 điểm trở lên. 

(3) IELTS: 3.0 điểm trở lên. 

9. Lệ phí: Phí làm thường $ 66 đô la Mỹ (sau 5 ngày làm việc); Phí làm nhanh $99 đô la 

Mỹ (sau 2 ngày làm việc). 

10. Căn cứ theo điều khoản thứ 5 quy định về điều lệ thi hành cấp visa cho hộ chiếu 

người nước ngoài, Văn phòng Đài Bắc được quyền yêu cầu phỏng vấn đương sự hoặc 

yêu cầu đương sự cung cấp những chứng từ hồ sơ có liên quan khác trong quá trình 

thụ lý hồ sơ của đương sự. 

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

