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1. แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็นภาษาองักฤษ ลงวนัท่ีและลายเซ็นด้วยตนเองให้เหมือนลายเซ็นในหนงัสอืเดินทาง 
(ในกรณีผู้เยาว์ให้ลงลายเซ็นโดยผู้ ถือสทิธิปกครองเทา่นัน้) 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ  ขนาดรูปถ่าย กว้าง 35 มิลลเิมตร x สงู 45 มิลลเิมตร, พืน้หลงัสขีาว, อายไุมเ่กิน 6 เดือน, และสามารถเห็นใบหน้า
เต็ม ได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแตง่รูปภาพ)  ที่สามารถท าให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อยา่งชดัเจนโฟกสัที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ  
มีความคมชดัสงูมองเห็นใบหน้าทัง้หมด 

3. หนังสือเดินทาง ที่เหลอือายใุช้งานได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป และมีหน้าวา่งเหลอือยา่งน้อย 2 หน้า  
(ถ้ามี หนงัสอืเดินทางเลม่เก่า กรุณาแนบมาด้วย) 

4. ส าเนาการจองตั๋วเคร่ืองบนิ  

5. หลักฐานการจองที่พกั/โรงแรม ระบช่ืุอผู้ เข้าพกัทกุทา่น, ช่ือและที่อยูโ่รงแรม ที่พกั, และวนัท่ีเข้าพกั 

6. ตารางการเดนิทางโดยละเอียด (ภาษาองักฤษ) 
7. หลักฐานทางการเงนิ Bank Statement หรือ Statement online หรือส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก ต้องเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือ

กระแสรายวนัเทา่นัน้ ไมต่ดิลบ และมี รายการเดินบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน และ มีรายการเดินบญัชีลา่สดุไมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัยื่น 

8. หลักฐานการท างาน 

8.1. กรณีลูกจ า้ง (ตัวจริง อายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันยื่น) หนงัสอืรับรองการท างานท่ีออกโดยหนว่ยงานหรือบริษัทต้นสงักดั
ของผู้สมคัรโดยระบช่ืุอและนามสกลุของผู้สมคัร,ต าแหนง่, เงินเดือน, จ านวนวนัหยดุที่ได้รับอนมุตัิ, ตราประทบัจากบริษัท, 

ลายเซ็นผู้อนมุตัิจากหนว่ยงานหรือบริษัท และที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ 

8.2. กรณีเจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองบริษัท(DBD) (มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัจากวนัยื่น), ใบจดทะเบียนการค้า(กรมพฒันาธุรกิจการค้า) 
8.3. อาชีพอิสระ ผู้สมคัรสามารถเขยีนชีแ้จง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย 

8.4. กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัยื่น) หนงัสอืรับรองออกจากสถานศกึษาทีก่าลงัศกึษาอยู ่
โดยระบช่ืุอและนามสกลุของผู้สมคัร,ที่อยูแ่ละเบอร์โทรศพัย์ของสถานศกึษา และลายเซ็นผู้อนมุตัิจากสถานศกึษา 

9. กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่าย (ผู้ออกคา่ใช้จา่ย ต้องเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้)ต้องมจีดหมายรับรอง
คา่ใช้จา่ย (Sponsor letter) เป็นภาษาองักฤษจากผู้ออกคา่ใช้จา่ย พร้อมลงลายเซ็น – เอกสารพสิจูน์ความสมัพนัธ์กบัผู้ออก
คา่ใช้จา่ย ได้แก่ ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, ใบสมรส เป็นต้น ส าเนาภาษาไทย พร้อมตวัแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยจ าเป็นต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษหรือภาษาอติาล)ี + หลกัฐานทางการเงิน (ข้อ 7.) 

10. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ตวัจริง และถ่ายเอกสาร 1 ชดุ พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอติาล)ี 
11. ประกันการเดินทาง ประกนัการเดินทางจะต้องครอบคลมุระยะเวลาทัง้หมดที่ทา่นพ านกัอยูใ่นกลุม่ประเทศเชงเก้นโดยระบช่ืุอ 

นามสกลุ ท่ีถกูต้องตามหนงัสอืเดนิทาง ระบวุงเงินคุ้มครองขัน้ต า่ 30,000 ยโูร ( 1,500,000 บาท ) และข้อตกลงคุ้มครองการ
รักษาพยาบาลฉกุเฉินหรือการเคลืย่นย้ายกลบัประเทศ พร้อมทัง้มตีราปัม้และลายเซ็นจากบริษัทตวัแทนประกนั 

12. หนังสือเดินทางเล่มปัจุบนั พร้อมส าเนาหน้าแรก 2 ฉบับ ส าเนาหนงัสอืเดินทางเลม่เก่าที่เคยได้รับวีซา่จากประเทศในกลุม่เชงเก้น 
ภายใน 5 ปี (ถ้าม)ี ส าเนาวซีา่ที่เคยได้รับจากประเทศ องักฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น 

 
  

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว  

 ประเทศอติาล ี(ITALY) 
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13. กรณีที่ ผู้สมัครอายตุ ่ากว่า 18 ปี  

13.1. หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกบั พ่อและแม่ ส าเนาสตูิบตัรของผู้สมคัรและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมคัร (ส าเนา
ภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอิตาล)ี 

13.2. กรณีถ้าเดนิทางไปกับพ่อหรือแม่ หรือท่านใดท่านหน่ึง ส าเนาสตูิบตัรของผู้สมคัรและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัร  
(ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมตวัแปล) ต้องมีหนังสอืยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อ าเภอ/เขต(ตวัจริงเท่านัน้)  
โดยเอกสารควรระบวุา่อนญุาตให้เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร และระบคุวามสมัพนัธ์วา่เป็นอะไรกนัอยา่งชดัเจน ***  
พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

13.3. หากผู้สมัครเดินทางคนเดียว หรือบุคคลที่สาม ส าเนาสตูิบตัรของผู้สมคัรและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมคัร  
(ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมตวัแปล) หนงัสอืยินยอมจากพอ่และแมใ่ห้เดินทางไปตา่งประเทศ จากทางอ าเภอ/เขต(ตวัจริงเทา่นัน้) 
โดยเอกสารควรระบวุา่อนญุาตให้เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร *** พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร  
ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

13.4. กรณีบิดา มารดาท่านหน่ึงท่านใดเสียชีวติ:  ใบมรณะบตัร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมตวัแปล  
โดยเอกสารทีเ่ป็นภาษาไทยจ าเป็นต้องแปลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาอติาล)ี 

13.5. กรณีอ านาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง ส าเนาสตูิบตัรของผู้สมคัรและส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมคัร  
(ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมตวัแปล) 
- ใบส าเนาบนัทกึการอยา่โดยระบวุา่บตุรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 
- ใบปกครองบตุร (ปค. 14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตวัจริงเทา่นัน้) หรือใบฟ้องหยา่ผู้ใช้อ านาจจากศาล*** พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ 

13.6. กรณีบุตรบุญธรรม : ส าเนาสตูบิตัรของผู้สมคัรและสาเนาทะเบยีนบ้านของผู้สมคัร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชดุ พร้อมตวัแปล) 
ใบจดทะเบียนรับบตุรบญุธรรม จากทาง อ าเภอ/เขต *** พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทบัตราจาก
กระทรวงการตา่งประเทศเทา่นัน้ *** 
ถ้าเอกสารมใิช้เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทตูของประเทศนัน้ๆ ประจ าการใน
ประเทศไทย 

 

เอกสารและข้อมูลใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตลอดเวลาขึน้อยู่กับสถานทูต 

สามารถย่ืนค าร้องขอวีซ่าอิตาลี ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และ 

ควรย่ืนค าร้องขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนเดนิทาง 
 


