เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า สถานทูตสเปน
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หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลิออย่างน้อยที่สุด 6 เดือนนับจากวันเดินทางต้องมีหน้าว่างใน
หนังสื อเดินทางเหลือ อย่างน้อย2หน้าติดต่อกัน
ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว (กรุ ณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
รู ปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสี ขาวไม่ เกิน 6เดือน
หนังสื อรับรองการทางาน (ในกรณี ที่เป็ นพนักงาน) อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน
ที่ระบุ: ตาแหน่ง, เงินเดือน ,วันเริ่ มงาน, ระยะเวลาในการทางาน วันที่ออกใบรับรองงาน
หนังสื อรับรองการศึกษา (ในกรณี ที่เป็ นนักเรี ยน) อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน
หนังสื อรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ อายุเอกสารไม่ เกิน 3 เดือน
( ส่วนกรณี ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) ผูส้ มัครจาเป็ นต้องทาหนังสื อชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวติ ประจาวันเป็ นภาษาอังกฤษ
ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement หรื อ Copy book bank) แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน (บัญชีออมทรัพยหรื อ
กระแสรายวันเท่านั้นไม่ติดลบ)ล่าสุด อายุเอกสารไม่ เกิน 7 วัน
หนังสื อรับรองการเงิน (Bank Certificate) จากทางธนาคารโดยที่ออกมาจากทางธนาคาร ฉบับจริ ง อายุเอกสารไม่ เกิน 15 วัน
* Statement และ Bank Certificate จะต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน และต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
กรณี การออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็ น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาอังกฤษ มาแนบคู่กบั ไทยด้วย หรื อ
พี่นอ้ งสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ( แปลทะเบียนบ้านมาทั้งคู่ยนื่ มาคูก่ นั ทั้งไทย-อังกฤษ) และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(Sponsor letter)
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน (สูติบตั ร กรณี อายุไม่เกิน 18ปี ) พร้อมแปลภาษาอังกฤษยืน่ คู่สาเนาฉบับภาษาไทย (สาเนา)
ถ่ายสาเนาหนังสื อเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ ในกลุ่ม Schengen วีซ่า ในรอบ 3 ปี
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พกั ระบุชื่อเข้าพักทุกท่าน
ประกันการเดินทาง

กรณีที่ผ้สู มัครอายุตา่ กว่า 18 ปี
- สาเนาสูติบตั รของผูส้ มัครและสาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
- ถ้าเดินทางไปกับพ่อแม่หรื อท่านใดท่านหนึ่งหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทาง อาเภอ/เขต ตัวจริ งเท่านั้นระบุวา่ อนุญาตให้
เดินทางไปต่างประเทศกับใครและระบุความสาพันธ์วา่ เป็ นอะไรกัน
- ใบบันทึกทะเบียนการหย่าหรื อใบปกครองบุตรกรณี บิดามารดาเกิดการหย่าร้าง
- ใบมรณะบัตรกรณี บิดามารดาท่านใดท่านหนึ่งเสี ยชีวติ ลง
- ถ้าเดินทางกับบุคคลที่สามหนังสื อยินยอมให้ไปต่างประเทศจากทางอาเภอ/เขต ตัวจริ งเท่านั้นระบุวา่ อนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศกับ
ใครและระบุความสัมพันธ์วา่ เป็ นอะไรกัน
หมายเหตุ เอกสารทุกอย่ างห้ ามใช้ แม็กเย็บกระดาษ และ ห้ ามถ่ ายรู ปแทนถ่ ายเอกสารทีเ่ ป็ นสาเนา เอกสารทีเ่ ป็ นภาษาไทยต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ เอกสารทุกอย่ างทีเ่ ป็ นตัวจริงห้ ามเซ็นชื่อ ตัวสะกดในเอกสารทุกอย่ าง ชื่อภาษาอังกฤษ ต้ องตรงกับพาสปอร์ ตเท่ านั้น หากเอกสาร
ชื่อไม่ ตรงท่ านจาเป็ นจะต้ องแก้ ไขใหม่ ท้งั หมด ทั้งนีเ้ อกสารทั้งหมดเป็ นความต้ องการของสถานทูตในการขอยืน่ วีซ่าเท่ านั้น

รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่ องเทีย่ วในกลุ่มเชงเก้ น (ยุโรป)
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( ) เคย (ประเทศ วันที่)…………………………………………….
กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทาการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก
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