
1 

 

 

ศูนยรั์บยืน่วซ่ีาทแีอลเอสคอนแทค - ประเทศไทย  

รายการเอกสาร 

ท่องเทีย่ว 
 

 

☐ ใบสมคัรขอวีซ่าระยะสัน้ ระบุวนัท่ีและลงนามโดยผู้สมคัร (ฉบบัจริง) 

(ช่องที ่36 และ 37 รวมถงึช่องสุดท้ายทัง้สองช่องของใบสมคัร) 

ใบสมคัรจะตอ้งลงลายเซนตโ์ดยผูป้กครองทัง้คู ่ในกรณขีองผูเ้ยาว ์ 

ขอ้มลูทีร่ะบุบนแบบฟอรม์การยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ เช่น ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ฯลฯ จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้มคัร      

☐ หนังสือเดินทาง (ฉบบัจริง + ส าเนา) 

a) โดยต้องมอีายุอย่างน้อย 3 เดอืนหลงัจากวนัทีอ่อกจากเขตเชงเก้น 

b) จะต้องมอีายุไม่เกิน 10 ปีนับจากวนัทีอ่อก 

c) ต้องมหีน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

☐ รปูถ่ายสีประจ าตวั พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 1 รูป 

ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหน้าหรอืศีรษะ  

ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดอืน) 

ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหวัไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

☐ ส าเนาการจองตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัและรายละเอียดแผนการเดินทาง 

รวมถงึวนัทีแ่ละหมายเลขเทีย่วบินทีร่ะบุวนัทีเ่ดินทางเข้าออกประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น (รวมทัง้แผนการเดินทางในเขตเชงเก้นประเทศอืน่ๆ ถ้าม)ี 

 

 

 

 
ท่านตอ้งการเดนิทางไปโปรตเุกสเพือ่ท่องเทีย่ว และพ านกัไม่เกนิ 90 วนั                                                    เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทย

จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาโปรตุเกสแลว้ตอ้งน าเอกสารไปรบัรองนิตกิรณก์บักระทรวงต่างประเทศ 
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☐ ประกันภัยการเดินทาง 

วงเงนิประกันภยัขัน้ต า่30,000ยูโร  ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพ านักและเรือ่งค่าใช้จ่ายในการส่งตวัผู้ป่วยกลบัสู่ภูมิล าเนาในกรณีทีต่้องรบัการ

รกัษาพยาบาลเร่งด่วน, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรบัการช่วยเหลอืทางการแพทย์ฉุกเฉิน  หรอืในกรณีทีเ่สยีชีวิต และสามารถใช้ได้ในเขตเชงเก้นทัง้หมด 

หากคุณต้องการประกนัภยัการเดินทางท่ีตรงตามข้อก าหนดการขอวีซ่าน้ี กรุณาตรวจเช็คได้ท่ีหน้าเว็บเพจของเรา “ประกนัภยัการเดนิทาง” 

หรือกดเลือกท่ีโลโก้บริษัทประกนัตามท่ีปรากฏด้านล่างน้ี 

    

☐ หลกัฐานการพ านัก 

 

 เอกสารยืนยนัการจองโรงแรม  ตลอดระยะเวลาการพ านัก โดยต้องระบุชือ่ผู้สมคัร (กรณี เข้าพกัมากกว่า1ท่าน โปรดระบุชือ่ทุกท่าน) 

ระบุวนัเข้าพกัและวนัออกจากทีพ่กัในใบดงักล่าว และข้อมูลตดิต่อโรงแรมทัง้หมด 

 กรณีเยีย่มครอบครวัหรือเพือ่น – ต้องยืน่แบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยผู้เชิญ ระบุถึง

การดูแลเรือ่งทีพ่กั หรอืระบุการออกค่าใช้จ่ายทัง้หมด หากผู้เชิญอาศยัอยู่ประเทศอืน่ แบบฟอร์มต้องได้รบัการรบัรองจากทนายความใน

ประเทศโปรตุเกส หรือสถานทูตโปรตุเกส 

 หลกัฐานพิสูจน์ความสมัพนัธ์กบัผู้รบัรองทีพ่กั หรอืผู้เชิญ: อาท ิใบสูติบตัร หรอื ใบจดทะเบียนสมรส หรอืสมุดครอบครวั (เอกสารต้องได้รบัการ

รบัรองโดยกระทรวงต่างประเทศของไทย) กบัส าเนาหนังสอืเดินทางหน้าทีม่ีข้อมูลผู้เชิญ และหน้าทีม่ตีราประทบัการเดนิทางเข้าออกประเทศไทย

ของผู้รบัรองค่าใช้จ่ายในกรณีทีผู่้สมคัรไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการกบัผู้เชิญ   รวมถงึหลกัฐานการติดต่อกนัในสถานะแฟน  

 ส าเนาการถอืครองอสงัหารมิทรพัย์ (โฉนดทีด่ ิน), สมุดบัญชี, ใบจดทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตรของบุตร(หากจ าเป็น, หรอืหลกัฐานเกีย่วข้องกับ

ฐานะทางสงัคมหรอืการเงนิอืน่ๆในประเทศไทย) 

 

☐  ส าหรบัผู้เยาว์  

 

 ส ำเนำสูติบัตรผู้ เยำว์ (ต้องมีเอกสำรฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือ โปรตุเกส และเอกสำรต้องได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงต่ำงประเทศของไทย) 

 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ปกครองท้ังคู่  เขียนรับรองส ำเนำถูกต้องพร้อมลงลำยมือช่ือ 

 หลักฐำนกำรปกครองผู้ เยำว์ (เช่น ใบจดทะเบียนสมรส, ใบจดทะเบียนหย่ำ, ทะเบียนบ้ำน (ต้องมีเอกสำรฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือ โปรตุเกส 

และเอกสำรต้องได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงต่ำงประเทศของไทย)  

 กรณีท่ีผู้ เยำว์เดินทำงตำมล ำพัง: หนังสือยินยอมให้ผู้ เยำว์เดินทำงไปต่ำงประเทศท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร  (เช่น ส ำนักทะเบียนอ ำเภอท้องถ่ิน หรือ

ศำล)ต้องลงลำยมือช่ือโดยผู้ปกครองท้ังคู่  (ต้องมีเอกสำรฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือ โปรตุเกส และเอกสำรต้องได้รับกำรรับรองจำกกระทรวง

ต่ำงประเทศของไทย) 

 กรณีท่ีผู้ เยำว์เดินทำงกับผู้ปกครองท่ำนใดท่ำนหน่ึง ผู้ปกครองท่ำนท่ีไม่ได้เดินทำงต้องขอหนังสือยินยอมให้ผู้ เยำว์เดินทำงไปต่ำงประเทศ  เอกสำรนี้

ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร (ต้องมีเอกสำรฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือ โปรตุเกส และเอกสำรต้องได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงต่ำงประเทศของ

ไทย) 

 กรณีท่ีมีผู้ปกครองท่ำนใดท่ำนหน่ึงเสียชีวิต ต้องแสดงส ำเนำใบมรณะบัตร /ค ำตัดสินของศำล ท่ีก  ำหนดอ ำนำจกำรปกครองบุตรให้บิดำมำรดำ/ผู้ ดูแล

ตำมกฎหมำย (ต้องมีเอกสำรฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ หรือ โปรตุเกส และเอกสำรต้องได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงต่ำงประเทศของไทย) 

 

☐ ส าหรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย  

 

https://fr.tlscontact.com/th/bkk/page.php?pid=Insurance&l=th
https://aga24h.allianz-assistance.co.th/online/regis.php?AgeCode=TLS24HZ9&slang=en
https://www.bangkokinsurance.com/tlscta
https://online3.muangthaiinsurance.com/BrokerOnline.aspx?oKmlS+otxdx+z2UdYQ6Q4Q==
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 ใบอนุญำตพ ำนักหรือใบส ำคัญถ่ินท่ีอยู่ ช่ัวครำวท่ีมีอำยุอย่ำงน้อย 3 เดือนขึน้ไปนับหลังจำกกำรเข้ำพ ำนักในประเทศสมำชิกเขตเชงเก้น  

☐ หลกัฐานการเงินท่ีเพียงพอในการด ารงชีพตลอดระยะเวลาการพ านัก 

 

ต้นฉบับ bank statement รำยกำรเดินบัญชี 3 เดือนล่ำสุด พร้อมท้ังตรำประทับจำกธนำคำร 

ส ำหรับท่ำนท่ีไม่ได้ประกอบอำชีพ - ต้นฉบับ bank statement รำยกำรเดินบัญชี 3 เดือนล่ำสุดของผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมท้ังส ำเนำบัตร

ประชำชน/ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 

 

กรณีท่ีช ำระค่ำทัวร์ล่วงหน้ำซ่ึงครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดแล้ว ให้แนบรำยละเอียดทัวร์พร้อมท้ังหลักฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษัททัวร์  

 

ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา: 

 จดหมำยรับรองจำกทำงโรงเรียน/สถำนศึกษำ/มหำวิทยำลัยในประเทศไทย ท่ีระบุท่ีสถำนะของผู้สมัครว่ำก ำลังศึกษำอยู่  

 กรณีผู้ เยำว์ –ใบลงทะเบียนเรียน หรือรับรองกำรเป็นนักเรียน ในกรณีผู้ เยำว์ไปท่องเท่ียว เอกสำรต้องระบุบุคคลผู้ รับผิดชอบดูแลเด็กในขณะท่ี

เดินทำงไปต่ำงประเทศ เอกสำรต้องได้รับรับรองอย่ำงถูกต้องโดยสถำนทูตโปรตุเกส  

ส าหรับพนักงานบริษัท: 

 

 หลักฐำนกำรท ำงำน: เอกสำรรับรองกำรท ำงำนฉบับจริง ระบุสถำนะกำรท ำงำน ระบุจ ำนวนวันลำหยุดท่ีได้รับกำรอนุมัติ ต ำแหน่งงำนและเงินเดือน 

ส าหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: 

 

 หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร (หนังสือจดทะเบียนบริษัท) 

*เอกสารแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ส าหรับสมาชิกครอบครัวชาวสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป: 

 หลักฐำนยืนยันกำรเป็นครอบครัวพลเมืองชำวยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป  

 ส ำเนำกำรจองต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับของพลเมืองชำวยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปและรำยละเอียดแผนกำรเดินทำง รวมถึงวันท่ีและหมำยเลขเท่ียวบินท่ี

ระบุวันท่ีเดินทำงเข้ำออกประเทศสมำชิกเขตเชงเก้น   

 


