
1. แบบฟอร์มค ำร้องขอวซ่ีำ
ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกเอกสารใหค้รบถว้นเป็นภาษาองักฤษ ลงวนัท่ีและลายเซ็นดว้ยตนเองใหเ้หมือนลายเซ็นในหนงัสือเดินทาง

(ในกรณผู้ีเยำว์ให้ลงลำยเซ็นโดยผู้ถือสิทธิปกครองเท่ำน้ัน)
2. รูปถ่ำยสี 2 ใบ

ขนาดรูปถ่าย กวา้ง 35 มิลลิเมตร x สูง 45 มิลลิเมตร, พ้ืนหลงัหรือฉากหลงัสีขาว, อายไุม่เกิน 6 เดือน, ทิศทางของศรีษะไม่เอียง มอง
กลอ้งตรง ไม่หลบัตา   ไม่เห็นฟัน และสามารถเห็นใบหนา้เตม็ไดภ้ายในกรอบรูป   (หา้มตกแต่งรูปภาพ)
3. อำยุหนังสือเดนิทำง
ตอ้งมีหนา้วา่งในหนงัสือเดินทางเหลืออยา่งนอ้ย 2 หนา้, อายหุนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัเหลืออยา่งนอ้ย 90  วนันบัจากวนัเดินทางออก
จากประเทศเชงเกน้   และอายหุนงัสือเดินทางเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีท่านสมคัร.

 4. ส ำเนำกำรจองตั๋วเคร่ืองบิน
เอกสารการจองตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีออกจากสายการบินหรือบริษทัตวัแทน เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอิตาลี โดยรบุช่ือท่ีถูกตอ้งตามหนงัสือ
เดินทาง    
                     (แนะน าใหผู้ส้มคัรควรท าการจองไวเ้ท่านั้นจนกระทัง่วีซ่าไดรั้บการอนุมติัจึงช าระเงินภายหลงั) 5. หลักฐำนกำรจองที่พกั/โรงแรม

 เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลกัฐานยนืยนัการจองท่ีพกัตอ้งครอบคลุมระยะเวลาท่ีพ  านกัทั้งหมด
และระบุช่ือผู้เข้าพักทุกท่าน, ช่ือและท่ีอยู่โรงแรม ท่ีพัก, และวันท่ีเข้าพัก

(แนะน าใหผู้ส้มคัรควรท าการจองไวเ้ท่านั้นจนกระทัง่วีซ่าไดรั้บการอนุมติัจึงช าระเงินภายหลงั)

6. ตำรำงกำรเดนิทำง

โดยระบุวนัท่ีเขา้, ช่ือเมือง หากในแผนการเดินทางมีการเดินทางมากกวา่ 1 ประเทศ หรือมีการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งระบุรายละเอียดการเดินทางใหช้ดัเจน และยานพาหนะท่ีเดินทางเขา้พกั เช่น เคร่ืองบิน รถไฟ รถเช่า หรือรถประจ าทาง 
เป็นตน้7.หลักฐำนทำงกำรเงนิ
บัญชีธนำคำร Bank Statement หรือ Statement online  หรือส ำเนำสมุดบัญชีเงนิฝำก ตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพยห์รือกระแสรายวนัเท่านั้น 
ไม่ติดลบ และมี   รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือนและ มีรายการเดินบญัชีล่าสุดไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัยื่น.

8.หนังสือรับรองกำรท ำงำน

กรณลูีกจ้ำง (ตัวจริง อำยุไม่เกิน 30 วนั นับจำกวนัย่ืน)

     หนงัสือรับรองการท างานท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษทัตน้สงักดัของผูส้มคัรโดยระบุช่ือและนามสกุลของผูส้มคัร, ต าแหน่ง, 
เงินเดือน, จ านวนวนัหยดุท่ีไดรั้บอนุมติั, ตราประทบัจากบริษทั, ลายเซ็นผูอ้นุมติัจากหน่วยงานหรือบริษทั และท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัย์
กรณเีจ้ำของกิจกำร

     หนงัสือรับรองบริษทั (DBD) (มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัจากวนัยื่น), ใบจดทะเบียนการคา้ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้)
อำชีพอิสระ

     ผูส้มคัรสามารถเขียนช้ีแจง และสามารถแนบเอกสารอ่ืนๆ เช่น รูปถ่าย

วซ่ีำท่องเที่ยว 
(เอกสำรทีเ่ป็นภำษำไทยจ ำเป็นต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอิตำล)ี



9. กรณนัีกเรียน นักศึกษำ  (ตัวจริง มีอำยุไม่เกิน 30 วนั นับจำกวนัย่ืน)

หนงัสือรับรองออกจากสถานศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่โดยระบุช่ือและนามสกุลของผูส้มคัร,ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัยข์องสถานศึกษา 
และลายเซ็นผูอ้นุมติัจากสถานศึกษา

10. กรณมีีผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ( ผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ต้องเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พีน้่องสำยเลือดเดยีวกันเท่ำน้ัน )

     – ตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้าย (Sponsor letter) เป็นภาษาองักฤษจากผูอ้อกค่าใชจ่้าย   พร้อมลงลายเซ็น     
     – เอกสารพิสูจน์ความสมัพนัธ์กบัผูอ้อกค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ใบเกิด, ทะเบียนบา้น, ใบสมรส เป็นตน้ ส าเนาภาษาไทย พร้อมตวัแปล 
(เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยจ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอิตาลี)
    – หลกัฐานทางการเงิน (ขอ้ 7.)  

11. ใบเปลีย่นช่ือ (ถ้ำม)ี

ตวัจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยจ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอิตาลี)

12. ประกันกำรเดนิทำง

ประกนัการเดินทางจะตอ้งครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดท่ีท่านพ านกัอยูใ่นกลุ่มประเทศเชงเกน้โดยระบุช่ือ นามสกุล ท่ีถูกตอ้งตามหนงัสือ
เดินทาง    ระบุวงเงินคุม้ครองขั้นต ่า 30,000 ยโูร ( 1,500,000 บาท ) และขอ้ตกลงคุม้ครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ืยนยา้ย
กลบัประเทศ พร้อมทั้งมีตราป้ัมและลายเซ็นจากบริษทัตวัแทนประกนั

13. ส ำหรับชำวต่ำงชำติ (นอกเหนือจำกสัญชำติไทย)

 1. ใบอนุญาติท างานตวัจริง, วีซ่าหรือใบอนุญาติพ  านกัในประเทศไทย พร้อมส าเนา 1 ชุด

 2. ใบอนุญาติเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร (Re-Entry) ท่ียงัคงเหลือนบัจากวนัท่ีท่านเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเกน้ 
จนกลบัเขา้มาในประเทศไทย

14.กรณทีี่ผู้สมัครอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี

1.หำกผู้สมัครเดนิทำงด้วยกันกับ พ่อและแม่  ส าเนาสูติบตัรของผูส้มคัรและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร                                                
(ส ำเนำภำษำไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล โดยเอกสำรที่เป็นภำษำไทยจ ำเป็นต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอิตำลี)

2. ถ้ำเดนิทำงไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่ำนใดท่ำนหน่ึง ส าเนาสูติบตัรของผูส้มคัรและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร (ส ำเนำภำษำไทย 1 ชุด 

พร้อมตัวแปล) ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุวา่อนุญาตให้
เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร  และระบุความสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน                                                                    
 *** พร้อมแปลเป็นภำษำอังกฤษ และรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำน้ัน  

3.  หำกผู้สมัครเดนิทำงคนเดยีว หรือบุคคลที่สำม ส าเนาสูติบตัรของผูส้มคัรและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด 
พร้อมตวัแปล)    หนงัสือยนิยอมจากพอ่และแม่ใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากทางอ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุวา่
อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใคร
 *** พร้อมแปลเป็นภำษำอังกฤษ และรับรองเอกสำร ประทับตรำจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศเท่ำน้ัน                



4. กรณบิีดำ มำรดำท่ำนหน่ึงท่ำนใดเสียชีวติ: ใบมรณะบตัร   
(ส ำเนำภำษำไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล โดยเอกสำรที่เป็นภำษำไทยจ ำเป็นต้องแปลเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอิตำลี) 

5. กรณอี ำนำจกำรปกครองบุตรฝ่ำยใดฝ่ำยนึง  ส าเนาสูติบตัรของผูส้มคัรและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร  (ส ำเนำภำษำไทย 1 ชุด 

พร้อมตัวแปล)   
- ใบส าเนาบนัทึกการอยา่โดยระบุวา่บุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร                                                                                  
-ใบปกครองบุตร (ปค. 14)  จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหยา่ผูใ้ชอ้  านาจจากศาล                                         
*** พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น
6. กรณบุีตรบุญธรรม :ส าเนาสูติบตัรของผูส้มคัรและส าเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร  (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตวัแปล)           
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อ าเภอ/เขต    *** พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการ
ต่างประเทศเท่านั้น 
            ***ถ้ำเอกสำรมิใช้เอกสำรออกจำกประเทศไทย จะต้องได้รับกำรรับรองเอกสำรจำกสถำนทูตของประเทศน้ันๆ  ประจ ำกำรใน

ประเทศไทย***15. หนังสือเดนิทำงเล่มปัจุบัน พร้อมส ำเนำหน้ำแรก 2 ฉบับ

 ส ำเนำหนังสือเดนิทำงเล่มเก่ำ ท่ีเคยไดรั้บวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ภายใน 5 ปี (ถา้มี)    

 ส าเนาวีซ่าท่ีเคยไดรั้บจากประเทศ องักฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา  (ถา้มี)   พร้อมลงลำยเซ็น


