เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน (เบลเยี่ยม)
1. หนังสื อเดินทาง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (สาหรับท่ านทีม่ หี นังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยื่นวีซ่าด้ วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)
1.2 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปถ่ าย
2.1 รู ปถ่ ายปั จจุ บนั หน้าตรง 3.5x4.5 เซนติเมตร
จ านวน 2 ใบ เน้ น ที่ ใ บหน้ า รู ปสี พื้ น หลัง ขาว
เท่ า นั้น ถ่ า ยมาตรฐานไม่ เกิ น 6 เดื อน ซึ่ งขยาย
จากฟิ ล์มเท่านั้น รู ปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้
( ถ่ ายทีร่ ้ านถ่ ายรูปจะดีที่สุด ) และกรุ ณาเขียนชื่อนามสกุลตัว บรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป
3. หลักฐานการเงิน
3.1 รายการเดินบัญชี Bank statement ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกโดยทางธนาคารเท่านั้น
โดยปรับยอดสมุดเงินฝากให้ถึงเดือนล่าสุ ดที่จะยืน่ วีซ่า ( ยอดคงเหลือควรมีเพียงพอกับค่าทัวร์ )
4. หลักฐานการทางาน ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น และ เป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
4.1 กรณีเป็ นพนักงาน ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น )
- หนังสื อรับรองการทางาน ระบุชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ ต ,ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน
- ข้าราชการนาสาเนาบัตรข้าราชการแนบมาด้วย 1 ฉบับ
4.2 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น )
- สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อ
หุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (หนังสื อรับรองอายุไม่ เกิน 3 เดือน)
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษา
5. หลักฐานสาคัญประจาตัว
5.1 สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาใบสู ติบัตร ( ผูท้ ี่มีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์ )
5.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.3 สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี)
5.4 สาเนาใบสมรส / หย่ า

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม
ส่ งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่เอง หาก
ต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่ า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่ งในบางกรณี อาจจะมีการเรี ยกเอกสาร
เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี
*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรี ยกดูหนังสื อเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี
*** ทางบริ ษทั จะเป็ นผูเ้ ตรี ยมการในการนัดหมาย และเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านในวันที่
มายืน่ ขอวีซ่าที่สานักงานรับเรื่ องของสถานทูตฝรั่งเศส TLS CONTRACT อาคารสาธรซิ ต้ ี ชั้น 12 ถนนสาธรใต้

ผูย้ นื่ วีซ่าจะต้องมาแสดงตน และสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตตามวันนัดหมาย
“ การเตรี ยมเอกสารไม่ใช่เรื่ องยาก” หากมีปัญหากรุ ณาติดต่อมาที่บริ ษทั วาริ ตา้ ทราเวล
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เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน พร้อมที่จะให้คาแนะนาในการเตรี ยมเอกสารแก่ท่าน

