ท่องเที่ยว
1.

แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่า โดยกรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นของผูส้ มัคร อย่างครบถ้วน

2.

รู ปถ่ายสี ณ ปั จจุบนั 2 ใบ (พื้นหลังสี ขาว)

3.

หนังสื อเดินทางที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยนื่ คาร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้
ระบุไว้ในคาร้อง

4.

เอกสารใบจองตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ (เอกสารต้องออกโดยสารการบิน เท่านั้น โดยมีหวั จดหมาย และชื่อผูส้ มัครอย่างครบถ้วน)

5.

ผูส้ มัครที่มีหนังสื อเชิญ จากเพื่อน หรื อครอบครัวจากทางอิตาลี : เอกสารหนังสื อเชิญ และสาเนาบัตรประจาตัว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผูเ้ ชิญ, ในกรณี ที่ผเู ้ ชิญ ไม่ได้ถือสัญชาติ สหภาพยุโรป จะต้องมีสาเนาหนังสื อเดินทาง
และสาเนาเอกสารอนุญาตพานักอาศัยอยูท่ ี่อิตาลี
สามารถดาวน์โหลด เอกสารหนังสื อเชิญได้ที่เว็บไซต์ดา้ นล่าง
http://www.ambbangkok.esteri.it/NR/rdonlyres/A0C3EAB8-5F8B-4BE2-B3CF67270E631BBF/0/ModuloDichiarazioneGaranzia.pdf

6.

ผูส้ มัครที่ได้รับเชิญไปร่ วมกิจกรรมทางศาสนา, การประชุมสัมมนา หรื อการประชุมเชิงพาณิ ชย์ : ต้องมีเอกสารเชิญจากทางองค์กรนั้น
โดยต้องระบุวตั ถุประสงค์ และระยะเวลาที่ตอ้ งพานักอยูท่ ี่อิตาลี หรื อกลุ่มประเทศเชงเก้น

7.

เอกสารยืนยันการจองที่พกั ตลอดระยะการเดินทาง (เอกสารจองทางออนไลน์ ต้องมีตราประทับ และลายเซ็น พร้อมทั้งลายชื่อผูส้ มัคร
อย่างครบถ้วน และต้องมีเลขที่การจองอย่างชัดเจน

8.

แผนการเดินทาง ที่ระบุวนั ที่และเมืองที่จะพานักอย่างครบถ้วน

9.

เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน
-

แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่าเสมอของผูส้ มัครและหนังสื อรับรองจากทางธนาคารตัวจริ งซึ่งไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันที่สมัคร

-

สาหรับบุคคลสถานะทางการเงินไม่ เพียงพอ : จะต้องมีหนังสื อรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่น้อง) – ทะเบียนบ้านเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผูส้ มัคร
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่าเสมอ

-

10.

สาหรับคนไทยทีม่ หี นังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสารFidejussione ตัวจริ งจากทางธนาคารพร้อมสาเนา

บุคคลทัว่ ไป : เอกสารรับรองการทางานตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร
ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผูส้ มัคร วันที่เข้าทางาน เงินเดือน ตาแหน่ง
(เอกสารจะต้องออกจากองค์กรหรื อบริ ษทั ที่มีหวั จดหมาย ตราประทับ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน)
นักเรียน นักศึกษา : เอกสารรับรองการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร
ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรี ยน (เอกสารจะต้องออกจากโรงเรี ยนที่มีหวั จดหมาย
ตราประทับ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน)

11.

ทะเบียนบ้านตัวจริ งพร้อมสาเนา พร้อมเอกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

12.

สาหรับคนไทยที่มีเอกสารแสดงการสมรสกับชาว อิตาลี และชาวEU พร้อมเอกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

13.

เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ออกโดยทางเขต พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

14.

กรมธรรม์การเดินทางต้องครอบคลุมวันที่เดินทางและระบุวงเงินครอบคลุมไม่ต่ากว่า 30,000 ยูโร หรื อ 1,500,000 บาทไทย พร้อมลายเซ็น
ตราประทับ จากทางบริ ษทั ประกัน

15.

สาหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย ต้องมีหนังสื อรับรองถึงถิ่นที่อาศัยในไทย และตราประทับการกลับเข้ามาในประเทศ
และจะต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน หลังจากกลับมา

16.

เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผูป้ กครองจะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองตัวจริ งที่ออกโดยอาเภอหรื อเขตนั้นๆ
พร้อมทั้งแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อถ้า ผูป้ กครองเสี ยชีวติ จะต้องแนบเอกสารใบมรณะบัตร พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ใบสูติบตั รพร้อมสาเนา พร้อมเอกสารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

17.

สาเนาหนังสื อเดินทาง 2 ฉบับ และวีซ่าต่างๆที่เคยผ่านมา

หมายเหตุสาคัญ
ถ้าผูส้ มัครต้องการยืน่ คาร้องขอวีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้งบนแบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าจะต้องมีลายเซ็นที่สองกากับในหน้าที่สาม ใกล้กบั ประโยค
“ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ จาเป็ นต้องทาประกันการเดินทางต่างประเทศให้พอเพียงสาหรับการเข้าพานักครั้งเเรกเเละการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มประเ
ทศสมาชิกในเเต่ละครั้งไป” รวมถึงต้องเเนบจดหมายอธิบายเหตุผลในการยืน่ คาขอเเละเเนะนาให้ซ้ือประกันกรมธรรม์ที่มีอายุ1ปี
หลังจากที่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าแล้วทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ยมื หนังสื อเดินทาง ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า หลักเกณฑ์ของวีซ่าเชงเกนระบุวา่
ระยะเวลาของการดาเนินการสมัครวีซ่าสามารถใช้เวลาได้ถึง15 วันตามปฏิทิน กรณี เรี ยกสัมภาษณ์หรื อเหตุผลอื่นๆ
ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าอาจล่าช้าออกไปจากมากกว่ากาหนด
เอกสารทั้งหมดจะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษและมีการคัดสาเนา อายุไม่เกิน 1 เดือน ในกรณี จาเป็ น
เจ้าหน้าที่ทางกงสุลมีอานาจเต็มในการประเมินเเละเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมจากผูส้ มัคร เพื่อประกอบการพิจารณา
อย่างไรก็ตามการยืน่ เอกสารครบถ้วน ไม่ถือเป็ นการยืนยันว่าการสมัครวีซ่าประเภทนั้นๆจะได้รับการพิจารณา

เรี ยนผูส้ มัคร
การเตรี ยมเอกสารครบถ้วนเป็ นขั้นตอนสาคัญที่ทาให้การดาเนินการวีซ่าเร็ วขึ้น
กรณี ถา้ ทางศูนย์ยนื่ คาขอวีซ่าเรี ยกขอเอกสารที่ผสู ้ มัครไม่มีขณะยืน่ คาขอ ผูส้ มัครสามารถเลือกได้วา่ จะเตรี ยมเอกสารนั้นมาหรื อไม่เตรี ยม อย่างไรก็ดี
กรุ ณาตระหนักว่าเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ยนื่ คาขอวีซ่าจะไม่รับเอกสารหรื อใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจากรุ งเทพฯ
ได้กาหนดไว้
ข้าพเจ้า,ผูส้ มัครยืนยันว่าได้รับเอกสารตัวจริ งทุกฉบับที่ใช้เเสดงเป็ นหลักฐานประกอบ คืนจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์วเี อฟเอสเรี ยบร้อยเเล้ว

ลายเซ็นผูส้ มัคร

