ศูนย์รับยืน่ วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค - ประเทศไทย
รายการเอกสาร
ทางานตามฤดู กาล

่ องเทียว
่ และพานักไม่เกิน 90 วัน
ท่านต้องการเดินทางไปโปรตุเกสเพือท่
่ งถิ
้ นฐาน
่
โดยไม่ได้มจ
ี ุดประสงค ์ทีจะตั

☐ ใบสมัครขอวีซ่าระยะสัน้ ระบุว ันที่ และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริ ง)
(ช่อ งที่ 36 และ 37 รวมถึงช่องสุด ท้ายทัง้ สองช่องของใบสมัค ร)
ใบสมัครจะต้องลงลายเซนต์โดยผู้ปกครองทัง้ คู่ ในกรณีของผู้เยาว์
ข้อมูลทีระบุ
่ บนแบบฟอร์มการยืน่ ขอวีซา่ เชงเก้น เช่น ทีอยู
่ ่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จะต้องตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

☐ หนั งสือเดิ น ทาง (ฉบับจริ ง + สาเนา)
a) โดยต้องมีอายุ อย่างน้ อ ย 3 เดือนหลัง จากวัน ทีอ่ อกจากเขตเชงเก้น
b) จะต้องมีอายุไ ม่เกิน 10 ปี นับ จากวัน ทีอ่ อก
c) ต้องมีหน้ าวีซ่าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า

☐ รูปถ่ ายสี ประจาตัว พื้นหลังสีขาว จานวน 1 รู ป
ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้ าโดยไม่สวมใส่สงิ ่ ต่างๆบนใบหน้ าหรือศีร ษะ
ภาพถ่ายปั จจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบหูและคิว้ จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีร ษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น ใบหน้ า 70-80% ของภาพอย่า งชัด เจน

☐ สาเนาการจองตัว๋ เครื่องบิ น ไป-กลับและรายละเอี ยดแผนการเดิ นทาง
รวมถึงวัน ทีแ่ ละหมายเลขเทีย่ วบิน ทีร่ ะบุวนั ทีเ่ ดิน ทางเข้าออกประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น (รวมทัง้ แผนการเดิน ทางในเขตเชงเก้น ประเทศอืน่ ๆ
ถ้ามี)

☐ สัญญาการจ้ างงานตามฤดูกาล
ระบุ รายละเอียดบริษ ัทในประเทศโปรตุเ กส อาทิ สถานทีท่ างาน ระยะเวลาของสัญญาการทางาน ประเภทของงานและตารางเวลาทางาน
เงิน เดือนและ วัน หยุด
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☐ ประกันภัยการเดิ นทาง
วงเงิน ประกัน ภัยขัน้ ตา่ 30,000ยูโ ร ครอบคลุ มตลอดระยะเวลาการพานักและเรือ่ งค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับ สู่ภูมลิ าเนาในกรณีทตี ่ ้ องรับการรักษ
าพยาบาลเร่งด่วน, ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายสาหรับ การช่วยเหลือ ทางการแพทย์ฉุก เฉิน หรือในกรณีท เี ่ สีย ชีวติ และสามารถใช้ไ ด้ใ นเขตเชงเก้น ทัง้ หมด
หากคุณต้ องการประกันภัย การเดิ น ทางที่ ต รงตามข้ อก าหนดการขอวี ซ่ านี้ กรุณ าตรวจเช็คได้ ที ่ หน้ าเว็บเพจของเรา “ประกัน ภัยการเดินทาง”
หรือกดเลื อกที่ โ ลโก้ บริ ษ ัทประกันตามที่ ป รากฏด้ านล่ างนี้

☐ หลักฐานการพานั ก


สัญญาการเช่าบ้านตลอดระยะเวลาการพานัก โดยต้องระบุ ชอื ่ ผู้ สมัคร และระยะเวลาของสัญญาการเช่า หรือ “Termo de
responsabilidade” ซึง่ ออกโดยบริษ ัททีจ่ ้างงาน โดยบริษ ัททีจ่ ้างงานต้อ งระบุเ รือ่ งการรับผิด ชอบดูแลทีพ่ ัก และเงือ่ นไขการพานัก
หากไม่ไ ด้ระบุใ นสัญญาจ้างงานตามฤดูกาล

☐ สาหรับบุคคลที่ ไม่ใ ช่ ส ัญชาติ ไทย


ใบอนุ ญาตพานักหรือใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ชวคราวที
ั่
ม่ ีอายุอย่างน้ อย 3 เดือนขึ้น ไปนับหลังจากการเข้าพานักในประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น

☐ หลักฐานการประกอบวิ ชาชี พ
เอกสารใบประกาศทีอ่ อกโดยเจ้าหน้ าทีผ่ ู้มอี านาจของไทย (ถ้ามี) เอกสารต้อ งได้รบั การรับ รองอย่า งถูกต้ องโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

☐ ประกันสุ ขภาพการทางาน
ออกโดย บริษัทนายจ้างและครอบคลุ มการประกัน ภัยอุบัติเ หตุใ นการทางานอย่างเพียงพอสาหรับ งานประเภทนัน้ ๆ
หากคุณต้ องการประกันภัยการเดิ น ทางที่ ต รงตามข้ อก าหนดการขอวี ซ่ านี้ กรุณ าตรวจเช็คได้ ที ่ หน้ าเว็บเพจของเรา “ประกัน ภัยการเดินทาง”
หรือกดเลื อกที่ โ ลโก้ บริ ษ ัทประกันตามที่ ป รากฏด้ านล่ างนี้
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