ศูนย์ยนื่ วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค - ประเทศไทย
รายการเอกสาร
วีซา่ สาหร ับธุรกิจ
ท่ านต้ องการเดินทางไปประเทศโปรตุเกสด้ วยจุดประสงค์ ทางธุรกิจ และพานักไม่ เกิน 90 วัน
ท่านจาเป็ นต้องยื่นเอกสารจดหมายเชิญจากบริ ษทั ในประเทศโปรตุเกส

☐ ใบสมัครขอวีซ่าพานักระยะสัน้ ระบุวนั ที่และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริ ง)
(ช่อง 36 และ 37 รวมถึงสองช่องด้านล่างสุดของใบสมัคร)
ใบสมัครจะต้องลงลายเซนต์โดยผูป้ กครองทัง้ คู่ ในกรณีของผูเ้ ยาว์
ข้อมูลทีร่ ะบุบนแบบฟอร์มการยืน่ ขอวีซา่ เชงเก้น เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จะต้องตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัคร

☐ หนังสือเดิ นทาง ฉบับจริ ง และสาเนา
a) ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันเดินทางออกจากเขตเชงเก้น
b) มีอายุไม่เกิน 10 ปีนบั จากวันทีอ่ อก
c) ต้อ งมีห น้ าวีซ่าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

☐ รูปถ่ายสีประจาตัว พื้นหลังสีขาว จานวน 1 รูป
ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้า โดยไม่สวมใส่สงิ ่ ต่างๆบนในหน้าหรือศีรษะ
ภาพถ่ายปั จจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบหู และคิว้ จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80 % ของภาพอย่างชัดเจน

☐ สาเนาการจองตั ๋วเครื่องบิ นไป-กลับ และรายละเอียดแผนการเดิ นทาง
รวมถึงวันทีแ่ ละหมายเลขเทีย่ วบินทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดินทางเข้าออกประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น (รวมทัง้ แผนการเดินทางในเขตเชงเก้นประเทศอืน่ ๆ ถ้ามี)
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☐ ประกันภัยการเดิ นทาง
วงเงินประกันภัยขัน้ ตา่ 30,000ยูโรครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพานักและเรืองค่
่ าใช้จา่ ยในการส่งตัวผูป้ ่ วยกลับสูภ่ มู ลิ าเนาในกรณีทตี ่ อ้ งรับการรักษาพยาบาล
เร่งด่วน, ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยสาหรับการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือในกรณีทเี ่ สียชีวติ และสามารถใช้ได้ในเขตเชงเก้นทัง้ หมด
หากคุณ ต้ องการประกัน ภัย การเดิ นทางที่ ตรงตามข้ อ กาหนดการขอวี ซ่า นี้ กรุณาตรวจเช็คได้ ที่หน้ าเว็บเพจของเรา “ประกัน ภัยการเดินทาง”
หรื อกดเลื อกที่ โ ลโก้ บริ ษัทประกันตามที่ ปรากฏด้ านล่ างนี้

☐ หลักฐานการพานัก


เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ตลอดระยะเวลาการพานัก โดยต้องระบุชอื ่ ผูส้ มัคร วันเข้าพักและวันออกจากทีพั่ กในใบดังกล่าว และข้อมูลติดต่อโรงแรม
ทัง้ หมด หรือ



กรณีทคี ่ นโปรตุเกสเป็ นผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยและเป็ นคนเชิญ - ต้องยืน่ แบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดย
ผูเ้ ชิญ ระบุถงึ การดูแลเรือ่ งทีพั่ ก หรือระบุการดูแลค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หากผูเ้ ชิญอาศัยอยูป่ ระเทศอืน่ แบบฟอร์มต้องได้รบั การรับรองจากทนายความใน
ประเทศโปรตุเกส หรือสถานทูตโปรตุเกส

☐ สาหรับบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทย


ใบอนุ ญาตพานัก หรือใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยูช่ ั ่วคราว ทีม่ อี ายุอย่างน้อย 3 เดือนขึน้ ไปหลังจากการเข้าพานักในเขตประเทศเชงเก้น
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☐ หลักฐานการเงิ นที่เพียงพอต่อการยังชีพระหว่างการพานักในเขตเชงเก้น
รายการเดินบัญชี 3 เดือนล่าสุด พร้อมตราประทับจากธนาคาร
สาหรับท่านทีไ่ ม่ได้ประกอบอาชีพ โปรดยืน่ รายการเดินบัญชี 3 เดือนล่าสุดของผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย พร้อมทัง้ สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทางของ
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
กรณีทชี ่ าระค่าทัวร์ลว่ งหน้าซึง่ ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดแล้ว ให้แนบรายละเอียดทัวร์พร้อมทัง้ หลักฐานการชาระเงิ นให้แก่บริ ษทั ทัวร์มาด้วย
สาหรับพนักงานบริ ษทั :


หลักฐานการทางาน: เอกสารรับรองการทางานฉบับจริง ระบุจานวนวันลา ตาแหน่งในบริษทั และเงินเดือน

เจ้ าของกิ จการ/ผู้ประกอบธุร กิ จส่ วนตัว:


หลัก ฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ (หนังสือจดทะเบียนบริษัท )

*เอกสารแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่ างประเทศ

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์เ พื่อ ธุร กิ จ


จดหมายเชิญจากองค์กรฉบับจริง หรือบริษทั ในประเทศสมาชิกเชงเก้น โดยต้องระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง ระบุเรืองการดู
่
แลค่าใช้จา่ ย และ
ระยะเวลาการเชิญ (ระบุลงบนกระดาษทีม่ หี วั จดหมายของบริษทั )



เอกสารรับรองการทางานฉบับจริงจากบริษทั หรือองค์กรในประเทศไทย หรือเอกสารทีเ่ ทียบเท่าเอกสารรับรองการทางานฉบับจริง(กรณีผสู้ มัครไม่ได้
เป็ นพนักงานบริษทั ) - โดยระบุตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน เงินเดือน วัตถุประสงค์และระยะเวลาการเดินทาง รวมทัง้ ผูท้ จี ่ ะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ให้ผสู้ มัครตลอดระยะเวลาการพานัก



บัตรเข้าชมงานแสดงสินค้า และจดหมายเชิญทีร่ ะบุวตั ถุประสงค์และระยะเวลาการจัดงาน หากจาเป็ น



รายการเดินบัญชี 3เดือนล่าสุดจากหน่วยงาน/บริษทั ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยการเดินทาง



สาเนาการถือครองอสังหาริมทรัพย์(โฉนดทีด่ นิ ), ใบจดทะเบียนสมรส, ใบสูตบิ ตั รของบุตร(หากจาเป็ น, หรือหลักฐานเกีย่ วข้องกับฐานะทางสังคมหรือ
การเงินอืน่ ๆในประเทศไทย)
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