
 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า กรีซ 
1.             หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือหลงัวนัท่ีจะเดินทางกลบั 3 เดือนเป็นอยา่งต ่าและมีหนา้วา่งติดกนั 2 หนา้ (พร้อมส าเนา 1 ชุด)   
2.  ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั (กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 
3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรงจ านวน 1 ใบขนาดเหมาะสมติดในใบสมคัร( รูปในวซ่ีาจะถ่ายในวนัท่ีมาสมคัร)  
4.             ส าหรับเด็กใหย้ืน่สูติบตัร (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  ส่วนผูท่ี้เดินทางกบัคู่สมรสใหย้ืน่ทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษ)   

ส าหรับผูข้อวซ่ีาไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของราชอาณาจกัรไทย  ใหย้ืน่ใบอนุญาตท างานในประเทศไทยท่ีมีอายอุยา่งต ่า 2 ปี 
ใบอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศและวซ่ีาอนุญาตใหก้ลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร ไทย (Re-entry visa) 

5. (ในกรณีท่ีเป็นพนกังาน) หนงัสือรับรองการท างาน ฉบบัจริง ท่ีระบุ: ต าแหน่ง,  เงินเดือน ,วนัเร่ิมงาน, ระยะเวลาในการท างาน วนัท่ี
ออกใบรับรองงาน(อายุเอกสารไม่เกนิ 30 วนั ฉบับภาษาองักฤษ) 

5.  (ในกรณีท่ีเป็นนกัเรียน) หนงัสือรับรองการศึกษา (อายุเอกสารไม่เกนิ 30 วนั ฉบับภาษาองักฤษ) 
6.  (ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ)ใหย้ืน่ส าเนาจดทะเบียนธุรกิจหรือหนงัสือจดทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมทั้งหลกัฐานการช าระภาษี อายุ

(เอกสารไม่เกนิ 90 วนั พร้อมแปลภาษาองักฤษ) 
7.  ยอดบญัชีธนาคาร (Bank Statement หรือ Copy book bank) แสดงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด (สมุด

บญัชีเงินฝาก) อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั 
8.             หนงัสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) จากทางธนาคารโดยท่ีออกมาจากทางธนาคาร ฉบบัจริง  

* Statement และ Bank Certificate จะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั 
กรณีการออกค่าใชจ่้ายจะตอ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรสท่ีมีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาองักฤษ มาแนบคู่กบัไทยดว้ย หรือ 
พ่ีนอ้งสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น ( แปลทะเบียนบา้นมาทั้งคู่ยืน่มาคูก่นัทั้งไทย-องักฤษ) และจะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
(Sponsor letter) 

9. ผูข้อวซ่ีาท่ีอายตุ  ากวา่ 20 ปีตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดาและมารดาใหส้มคัรวซ่ีาและเดินทางระบุวนัท่ีอยา่งถูกตอ้งออกโดยเขต
ทอ้งท่ีตามทะเบียนบา้นของเด็ก( พร้อมแปลภาษาองักฤษ)และน าไปประทบัตรารับรองจากกงศุล 

10 เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กบัการเดินทาง 
 
กรณีไปประชุมหรือติดต่อธุรกิจหรือพบปะบุคคลท่ีเสนอท่ีพกัส่วนตวัให ้ตอ้งมีจดหมายระบุช่ือและวนัท่ีเดินทางอยา่งถูกตอ้งจากหน่วยงาน 
บริษทัหรือบุคคลผูเ้ชิญนั้นๆกรณีจดหมายเชิญส่วนตวัตอ้งไดก้ารรับรองลายเซ็นจากสถานีต ารวจในทอ้งท่ีและส่งมาท่ีแผนกกงศุลกรุงเทพทาง
โทรสารหรืออีเมล ์ก่อนจะมาติดต่อสมคัรวซ่ีาดว้ยตนเอง 
*****สถานทูตฯอาจขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติมหรือนดัสมัภาษณ์ตามความจ าเป็น***** 
*****กระบวนการอนุมติัวซ่ีาใชเ้วลาประมาณ 7-14 วนัท าการทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนผูข้อยืน่วซ่ีาในช่วงเวลานั้น***** 
 

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างห้ามใช้แมก็เยบ็กระดาษ และ ห้ามถ่ายรูปแทนถ่ายเอกสารทีเ่ป็นส าเนา เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทยต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษ เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นตวัจริงห้ามเซ็นช่ือ ตวัสะกดในเอกสารทุกอย่าง ช่ือภาษาองักฤษ ต้องตรงกบัพาสปอร์ตเท่านั้น หากเอกสาร 
ช่ือไม่ตรงท่านจ าเป็นจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด ทั้งนีเ้อกสารทั้งหมดเป็นความต้องการของสถานทูตในการขอยืน่วซ่ีาเท่านั้น 

 

 

 



 
 

 

รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................................ 

 ช่ือ-นามสกลุเดิมตั้งแต่เกิด-ช่ือ-นามสกลุเดิมก่อนแต่งงาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................… 

 สถานภาพ   โสด          แต่งงานจดทะเบียน         แต่งงานไม่จดทะเบียน       หมา้ย         หยา่         อ่ืนๆ 

 ช่ือ-นามสกลุ บิดา (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุ มารดา (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................. 

 วนัท่ีจดทะเบียนสมรส คศ. ..................................................วนัเกิดของสามี, ภรรยา คศ. .................................................................... 

 สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................ 

 ท่ีอยูปั่จจุบนัของผูส้มคัร(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................. เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................................................. ......... ......... 

 E-mail........................................................................................................................................................................................................ 

 ช่ือท่ีท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................................................. 

 ท่ีอยูท่ี่ท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................. ........................... 

.........................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

 เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน.......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ)................................................................ 

 ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย ....................................................................................ความสมัพนัธ์.......................................................... 

 ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ่้ายเอง     □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ (โปรดระบุ) ......................................................... 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

 ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปภายในระยะเวลา1หรือไม่และท่ีไหน กรุณาวงกลมประเทศท่ีคุณเคยไปล่าสุดพร้อมใส่เคร่ืองหมายถูกในช่อง
ส่ี เห ล่ียมพร้อมใ ส่ว ัน ท่ีด้านล่ างAustria, Belgium, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland 
หรือไม่             ไม่เคย              เคย   หากเคยไดรั้บกรุณาส่งหนา้วซ่ีาเชงเกน้และหนงัสือเดินทางเล่มเก่า มายงับริษทั (ส าคญัมาก) 

 ท่านเคยโดนปฏิเสธวซ่ีามาก่อนหรือไม่ ถา้เคยกรุณาแจง้ดว้ย (ส าคญัมาก) 
   ไม่เคย                         เคย (ประเทศ วนัท่ี)…………………………………………….               

 กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคญั
มาก    กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง มีผลต่อการอนุมติัวซ่ีา  กรุณาอยา่เตรียมเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ก่อนไดรั้บวนันดัหมาย
จากบริษทั เน่ืองจากเอกสารมีอายกุารใชง้าน 


