เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
1.2 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 3 หน้ า
2. รูปถ่ าย
2 .1 รู ป ถ่ า ย ปั จ จุ บั น ห น้ า ต ร ง 3 .5 x4.5
เซนติ เมตร จานวน 4 ใบ เน้น ที่ ใบหน้า รู ป สี
พื้ น หลังขาวเท่ า นั้น ถ่ า ยมาตรฐานไม่ เกิ น 6
เดือน ซึ่ งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรู ปโพลาลอยด์/
สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้ ( ถ่ ายทีร่ ้ านถ่ ายรูปจะดีทสี่ ุ ด
) และกรุ ณ าเขี ยนชื่ อ -นามสกุล ตัว บรรจงไว้
ด้านหลังรู ป
3. หลักฐานการเงิน
3.1 หนังสื อรับรองสมุดบัญชีเงินฝากจากธนาคารภาษาอังกฤษ Bank certificate และต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์
ขอไว้ ไม่ เกิน 30 วันนับย้ อนหลังตั้งแต่ วนั ทีย่ ื่นขอวีซ่า โปรดระบุชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ ต
3.2 สาเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดสมุดเงินฝากล่าสุ ด ไม่ เกิน 15 วันนับย้ อนหลังตั้งแต่ วนั ทีข่ อ
วีซ่า ( กรณี ท่านที่ไม่ได้ปรับสมุดบัญชีเป็ นประจา ทาให้เมื่อท่านไปปรับสมุดแล้ว บัญชีจะรวบเป็ นยอด
เดียว หรื อท่านไม่มียอดเงินเข้า-ออกทุกเดือนให้ท่านขอ Bank statement เพิ่มเติมด้วย )
3.3 เอกสารตามข้อ 3.1 และ 3.2 ต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน
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)
6. กรณีสมรสแล้ว/หย่ า / ตาย ของคู่สมรส
6.1 สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต)
7. กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี
7.1 ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอ หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport ของ
บิดาร/มารดา
7.2 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร
บุญธรรม เป็ นต้น
*** 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 และเอกสารเพิม่ เติมอื่น ๆ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านในวันที่
มายืน่ ขอวีซ่า

“ การเตรี ยมเอกสารไม่ใช่เรื่ องยาก” หากมีปัญหากรุ ณาติดต่อมาที่บริ ษทั
เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน พร้อมที่จะให้คาแนะนาในการเตรี ยมเอกสารแก่ท่าน

