เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโปรตุเกส
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หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว (กรุ ณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
รู ปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม.จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาวไม่ซ้ ากับรู ปถ่ายในเล่มหนังสื อเดินทาง
และถ่ายรู ปให้เหมือนกับตัวจริ งในปั จจุบนั , หน้าตรง,ห้ามยิม้ เห็นฟัน, ห้ามเปิ ดปาก,ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ ไม่ใส่แว่น
สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สาเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (
แปลภาษาอังกฤษยืน่ คู่สาเนาฉบับภาษาไทยนาฉบับจริ งมาด้วย) ใบเกิดกรณี ต่ากว่า 20 ปี
หนังสื อรับรองการทางาน (ในกรณี ที่เป็ นพนักงาน) ที่ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทางาน
( เป็ นภาษาอังกฤษ ) อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน
หนังสื อรับรองการศึกษา (ในกรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนพร้อมแปลภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีชื่อ
ผูส้ มัคร อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือนพร้ อมแปลภาษาอังกฤษ
(ส่วนกรณี ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ) ผูส้ มัครจาเป็ นต้องทาหนังสื อชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวติ ประจาวันเป็ นภาษาอังกฤษ
ยอดบัญชีธนาคาร( Bank Statement หรื อ Copy book bank) แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด
อายุเอกสารไม่ เกิน 7 วัน
หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุเจ้าของบัญชี( Bank Guarantee) อายุเอกสารไม่ เกิน 10 วัน
*** สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน***
*** กรณี การออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็ น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ มาแนบคูก่ บั ไทย
ด้วย หรื อ พี่นอ้ งสายเลือดเดียวกัน( แปลทะเบียนบ้านมาทั้งคู่ยนื่ มาคู่กนั ทั้งไทย-อังกฤษ)และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมด้วย( Sponsor letter)
ถ่ายสาเนาหนังสื อเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า/อังกฤษ/ออสเตรเลีย/อเมริ กาวีซ่าในรอบ 3 ปี
 เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสื อเดินทางเท่านั้น
 การเซ็นชื่อใน แบบฟอร์ม จะต้องเป็ นลายเซ็นจริ งของผูส้ มัครเท่านั้นเจ้าหน้าที่กรุ๊ปไม่สามารถเซ็นต์แทนได้
Hotel booking ตลอดทริ ปการเดินทาง (จาเป็ นต้ องระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่ านชัดเจน)
ตัว๋ เครื่ องบิน ทุกไฟล์ตลอดทริ ปการเดินทางที่มีบินตัว๋ รถไฟ (กรณี เดินทางหลายเมืองในกลุ่มเชงเก้น)

*** หมายเหตุ ***
1. ในกรณี ที่ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรื อ มารดา จาเป็ นที่จะต้องมีหนังสื อยินยอมที่ออกจากอาเภอ พร้อมแปล
ภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้าเดินทางพร้อมกัน แต่บิดาหรื อมารดา มีวซี ่าอยูแ่ ล้วสามารถที่จะแสดงหน้าสาเนาหนังสื อเดินทางของบิดาหรื อ
มารดา พร้อมกับ สาเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยงั มีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตัว๋ เครื่ องบินที่สามารถยืนยันได้วา่ ไปพร้อมกันจึงจะ
สามารถยกเว้น หนังสื อยินยอมได้
2. ในกรณี ที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จาเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้องแสดงหนังสื อ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 )
พร้อม แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษา เยอรมัน หรื อ ถ้าในกรณี ทะเบียนหย่า ระบุชดั เจนว่า ผูเ้ ยาว์ อยูอ่ านาจการปกครอง ของ บิดา
หรื อ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็ น ภาษา อังกฤษ หรื อ ภาษา เยอรมัน พร้อมใบสูติบตั ร ของผูเ้ ยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยง
ความสัมพันธ์

รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่ องเทีย่ วในกลุ่มเชงเก้ น (ยุโรป)
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ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปภายในระยะเวลา1หรื อไม่และที่ไหน กรุ ณาวงกลมประเทศที่คุณเคยไปล่าสุดพร้อมใส่เครื่ องหมายถูกในช่องสี่ เหลี่ยม
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( ) ไม่เคย
( ) เคย (ประเทศ วันที่)…………………………………………….
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