ศูนย์รับยืน่ วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค - ประเทศไทย
รายการเอกสาร
่
ท่องเทียว
่ นภาษาไทย
เอกสารทีเป็
จาเป็ นต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาโปรตุเกสแล ้วต ้องนาเอกสารไปรับรองนิ ตก
ิ รณ์กบั กระทรวงต่างประเทศ

่ องเทียว
่ และพานักไม่เกิน 90 วน
ท่านต้องการเดินทางไปโปรตุเกสเพือท่
ั

☐ ใบสมัครขอวีซ่าระยะสัน้ ระบุวนั ที่ และลงนามโดยผู้สมัคร (ฉบับจริ ง)
(ช่อ งที ่ 36 และ 37 รวมถึงช่อ งสุ ด ท้ายทัง้ สองช่อ งของใบสมัคร)
ใบสมัครจะต้องลงลายเซนต์โดยผูป้ กครองทัง้ คู่ ในกรณีของผูเ้ ยาว์
ข้อมูลทีร่ ะบุบนแบบฟอร์มการยืน่ ขอวีซา่ เชงเก้น เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ จะต้องตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัคร

☐ หนั งสื อเดิ น ทาง (ฉบับจริ ง + สาเนา)
a) โดยต้อ งมีอ ายุอ ย่า งน้ อย 3 เดือนหลังจากวัน ทีอ่ อกจากเขตเชงเก้น
b) จะต้อ งมีอ ายุไ ม่เกิน 10 ปี นับ จากวัน ทีอ่ อก
c) ต้องมีห น้ าวีซ่า ว่า งอย่า งน้ อย 2 หน้ า

☐ รูปถ่ายสีประจาตัว พื้นหลังสีขาว จานวน 1 รูป
ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้านหน้ าโดยไม่สวมใส่สงิ ่ ต่างๆบนใบหน้ าหรือศีรษะ
ภาพถ่ายปั จจุ บัน (ไม่เกิน 6 เดือ น)
ใบหูและคิว้ จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุ ม ถึงศีรษะ และด้านบนของหัว ไหล่ โดยต้อ งเห็น ใบหน้ า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

☐ สาเนาการจองตัวเครื
๋ ่องบิ น ไป-กลับและรายละเอี ย ดแผนการเดิ น ทาง
รวมถึงวัน ทีแ่ ละหมายเลขเทีย่ วบิน ทีร่ ะบุ ว นั ทีเ่ ดิน ทางเข้าออกประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น (รวมทัง้ แผนการเดิน ทางในเขตเชงเก้นประเทศอืน่ ๆ ถ้ามี)
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☐ ประกันภัย การเดินทาง
วงเงินประกัน ภัย ขัน้ ตา่ 30,000ยูโร

ครอบคลุ ม ตลอดระยะเวลาการพานักและเรือ่ งค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับ สู่ภูม ิลาเนาในกรณีทตี ่ ้อ งรับการ

รักษาพยาบาลเร่งด่วน, ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายสาหรับการช่ว ยเหลือ ทางการแพทย์ฉุ กเฉิน หรือในกรณีทเี ่ สียชีวิต และสามารถใช้ไ ด้ในเขตเชงเก้นทัง้ 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

☐ หลักฐานการพานั ก


เอกสารยื นยันการจองโรงแรม ตลอดระยะเวลาการพานัก โดยต้อ งระบุ ชอื ่ ผู้สมัค ร (กรณี เข้าพักมากกว่า 1ท่าน โปรดระบุ ชอื ่ ทุก ท่าน)
ระบุ วนั เข้าพัก และวันออกจากทีพ่ กั ในใบดังกล่าว และข้อมูล ติด ต่อ โรงแรมทัง้ หมด



กรณี เยี ย่ มครอบครัวหรื อ เพือ่ น – ต้องยืน่ แบบฟอร์ม “Termo de responsabilidade” กรอกข้อ มูล ให้ครบถ้ว นโดยผู้เ ชิญ ระบุ ถึง
การดูแลเรือ่ งทีพ่ กั หรือระบุ การออกค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากผู้เ ชิญอาศัยอยู่ประเทศอืน่ แบบฟอร์ม ต้ องได้ รบั การรับรองจากทนายความใน
ประเทศโปรตุเกส หรื อสถานทู ตโปรตุเ กส



หลัก ฐานพิสูจ น์ ความสัมพัน ธ์กบั ผู้รบั รองทีพ่ กั หรือผู้เชิญ: อาทิ ใบสูติบตั ร หรือ ใบจดทะเบีย นสมรส หรือสมุด ครอบครัว (เอกสารต้อ งได้รบั การ
รับรองโดยกระทรวงต่างประเทศของไทย) กับ สาเนาหนังสือเดิน ทางหน้ าทีม่ ีข้อมูลผู้เชิญ และหน้ าทีม่ ตี ราประทับการเดิน ทางเข้าออกประเทศไทย
ของผู้รบั รองค่าใช้จ่ายในกรณีทผี ่ ู้ส มัครไม่ไ ด้มคี วามสัมพัน ธ์อ ย่างเป็ นทางการกับผู้เชิญ รวมถึงหลักฐานการติด ต่อ กัน ในสถานะแฟน



สาเนาการถือครองอสังหาริม ทรัพ ย์ (โฉนดทีด่ ิน), สมุด บัญชี, ใบจดทะเบีย นสมรส, ใบสูติบัตรของบุ ตร(หากจาเป็ น, หรือ หลัก ฐานเกีย่ วข้อ งกับ
ฐานะทางสังคมหรือการเงินอืน่ ๆในประเทศไทย)

☐ สาหรับ ผู้เยาว์


สำเนำสู ติบัต รผู้เยำว์ (ต้ องมีเอกสำรฉบับแปลเป็ นภำษำอั งกฤษ หรื อ โปรตุเ กส และเอกสำรต้ องได้ รับกำรรั บ รองจำกกระทรวงต่ ำงประเทศของไทย)



สำเนำบั ตรประจำตั วประชำชน/หรื อสำเนำหนังสื อเดิ นทำงของผู้ป กครองทั้ง คู่ เขียนรั บรองสำเนำถูก ต้ องพร้ อมลงลำยมื อชื่ อ



หลั กฐำนกำรปกครองผู้เ ยำว์ (เช่ น ใบจดทะเบีย นสมรส, ใบจดทะเบี ย นหย่ ำ , ทะเบีย นบ้ ำน (ต้ องมีเอกสำรฉบับแปลเป็ นภำษำอั ง กฤษ หรื อ โปรตุเกส
และเอกสำรต้ องได้ รับกำรรั บรองจำกกระทรวงต่ ำงประเทศของไทย)



กรณี ที่ ผ้ ูเยำว์ เ ดิ นทำงตำมลำพัง : หนัง สื อ ยิ นยอมให้ ผู้เ ยำว์ เ ดิ นทำงไปต่ ำงประเทศที่ ออกโดยหน่ ว ยงำนรำชกำร (เช่ น สำนักทะเบีย นอำเภอท้ องถิ่ น หรื อ
ศำล)ต้ องลงลำยมื อชื่ อโดยผู้ปกครองทั้ ง คู่ (ต้ องมีเอกสำรฉบับแปลเป็ นภำษำอั ง กฤษ หรื อ โปรตุเกส และเอกสำรต้ องได้ รับกำรรั บ รองจำกกระทรวง
ต่ ำงประเทศของไทย)



กรณี ที่ ผ้ ูเยำว์ เ ดิ นทำงกับ ผู้ปกครองท่ ำนใดท่ ำ นหนึ่ ง ผู้ปกครองท่ ำ นที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ดิ นทำงต้ องขอหนัง สื อ ยิ นยอมให้ ผู้เยำว์ เ ดิ นทำงไปต่ ำงประเทศ เอกสำรนี ้
ออกโดยหน่ ว ยงำนรำชกำร (ต้ องมีเอกสำรฉบั บ แปลเป็ นภำษำอั งกฤษ หรื อ โปรตุ เกส และเอกสำรต้ องได้ รับกำรรั บรองจำกกระทรวงต่ ำงประเทศของ
ไทย)



กรณี ที่มีผ้ ูปกครองท่ ำ นใดท่ ำนหนึ่ งเสี ย ชี วิต ต้ องแสดงสำเนำใบมรณะบั ตร /คำตัด สิ นของศำล ที่ กำหนดอำนำจกำรปกครองบุต รให้ บิ ดำมำรดำ/ผู้ดูแล
ตำมกฎหมำย (ต้ อ งมีเอกสำรฉบับแปลเป็ นภำษำอั ง กฤษ หรื อ โปรตุเกส และเอกสำรต้ องได้ รับกำรรั บ รองจำกกระทรวงต่ ำงประเทศของไทย)

☐ สาหรั บ บุ คคลที่ไ ม่ ใช่ สัญชาติไทย
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ใบอนุญำตพำนักหรื อใบสำคัญ ถิ่ นที่ อ ยู่ช่ั วครำวที่ มีอำยุอ ย่ ำงน้ อ ย 3 เดื อนขึ น้ ไปนับหลัง จำกกำรเข้ ำพำนั กในประเทศสมำชิ กเขตเชงเก้ น

☐ หลักฐานการเงิ นที่ เพี ยงพอในการดารงชี พ ตลอดระยะเวลาการพานั ก
ต้ นฉบับ bank statement รำยกำรเดิ นบัญ ชี 3 เดื อ นล่ ำ สุ ด พร้ อมทั้ง ตรำประทั บจำกธนำคำร
สำหรั บ ท่ ำ นที่ไ ม่ ไ ด้ ประกอบอำชี พ - ต้ นฉบับ bank statement รำยกำรเดิ นบัญชี 3 เดื อ นล่ ำสุ ดของผู้ส นับสนุนค่ ำใช้ จ่ ำ ย พร้ อมทั้ง สำเนำบัตร
ประชำชน/สำเนำหนัง สื อเดิ นทำงของผู้สนั บสนุ นค่ ำใช้ จ่ ำ ย
กรณี ที่ชำระค่ ำทั ว ร์ ล่ วงหน้ ำ ซึ่ งครอบคลุมค่ ำใช้ จ่ ำยทั้ง หมดแล้ ว ให้ แนบรำยละเอี ยดทัว ร์ พร้ อมทั้งหลักฐำนกำรชำระเงิ นให้ แก่ บ ริ ษัททัวร์
สาหรั บ นัก เรี ยน/นักศึ กษา :


จดหมำยรั บรองจำกทำงโรงเรี ย น/สถำนศึ กษำ/มหำวิ ทยำลัยในประเทศไทย ที่ ร ะบุที่สถำนะของผู้ส มัครว่ ำ กำลัง ศึ กษำอยู่



กรณี ผ้ ูเยำว์ –ใบลงทะเบี ยนเรี ย น หรื อรั บรองกำรเป็ นนักเรี ย น ในกรณี ผ้ ูเยำว์ ไปท่ องเที่ ยว เอกสำรต้ องระบุบุค คลผู้รับ ผิ ดชอบดู แลเด็กในขณะที่
เดิ นทำงไปต่ ำงประเทศ เอกสำรต้ องได้ รับ รั บ รองอย่ ำงถูก ต้ องโดยสถำนทู ต โปรตุเกส

สาหรั บ พนักงานบริ ษัท :


หลั กฐำนกำรทำงำน: เอกสำรรั บรองกำรทำงำนฉบับจริ ง ระบุสถำนะกำรทำงำน ระบุ จำนวนวันลำหยุด ที่ ไ ด้ รับกำรอนุ มัติ ตำแหน่ งงำนและเงิ นเดื อ น

สาหรั บ เจ้ าของกิ จการ/ผู้ประกอบธุ ร กิ จส่ ว นตัว :


หลั กฐำนกำรเป็ นเจ้ ำ ของกิ จ กำร (หนัง สื อจดทะเบีย นบริ ษัท )
*เอกสารแปล และรับรองการแปลจากกระทรวงการต่ างประเทศ

สาหรั บสมาชิ กครอบครั ว ชาวสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิ จยุ โรป :


หลั กฐำนยื นยันกำรเป็ นครอบครั วพลเมื องชำวยุโรป/เขตเศรษฐกิ จ ยุโ รป



สำเนำกำรจองตั๋วเครื่ องบิ นไปกลับ ของพลเมื องชำวยุโ รป/เขตเศรษฐกิ จ ยุโรปและรำยละเอี ยดแผนกำรเดิ นทำง รวมถึ ง วันที่ และหมำยเลขเที่ ยวบิ นที่
ระบุ วันที่เ ดิ นทำงเข้ ำออกประเทศสมำชิ กเขตเชงเก้ น
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