
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (กรีซ) 
*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูต *** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)         

3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ 

ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถา่ยส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท า

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน

สมุดบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 
6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่) 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1 

3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
     3.4.1 ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือ
เจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่

เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณา

ย่ืนขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใช้ย่ืนได้ไม่เกิน 30 วนั 

หลังจากธนาคารออกให้   **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า** 
4. หลักฐานการท างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียนจดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ 



โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
        - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
          - กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  
6. กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ ากว่า 20 ปี  
6.1 ขอสูติบัตรตัวจริง และ ส าเนา 1 ชุด 
6.2 ใบยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าเสียหายที่

อาจเกิดข้ึน โดยคัดจากอ าเภอต้นสังกัด (ถึงแม้จะเดินทางไปกับบิดา – มารดา) 
6.3 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง และ ส าเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) 
6.4 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวซี่า  
***หมายเหต:ุ กรณีผู้เยาว์ เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อม

ตราประทับเท่านั้น โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าแปลเอกสารตามจริง**** 
1.  ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 



 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด………………………………………………………………………………………… 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ             โสด                  แต่งงาน              แต่งงานไม่จดทะเบียน 
                                  หย่า                 แยกกันอยู่                 หม้าย 
                             อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 
……………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์

.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน

......................................................................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่

ของสถาบันศึกษา................................................................................................................................ 
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
                  ไม่เคย 
     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 
 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 



 
 
16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซี่าหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)................................................ 

 
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
             ตัวผู้ขอวีซ่าเอง     มีผู้อื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)  

          อื่นๆ (โปรดระบุ)   
สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ 
 เงินสด        
 เช็คเดินทาง       เงินสด 

 บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 
 ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว                      ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 
 ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 
 


