เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายืน่ ประมาณ 15 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศอิตาลีผเู ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี)
อาคารสี ลมคอมเพล็ก ชั้น 15 ถนนสี ลม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ าศาลาแดง)
1. หนังสื อเดินทาง (Applicant’s Passport) ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ต
เล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวี
ซ่า// สาเนาหน้าพาสปอร์ ต 2 ชุด
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบพื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) โดยรู ปต้องมีความคมชัดสู ง
พิมพ์ลงบนกระดาษที่ใช้สาหรับการถ่ายรู ป มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยมิ้ ๖ไม่สวมแว่น หมวก หรื อผ้าคลุมศีรษะ
ใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุ ญาตให้ผยู ้ นื่ สามารถใส่ ผา้ คลุมผมทางศาสนาได้ รู ปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รู ป
ข้ อควรระวัง : รู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า
4. สาเนาสู ติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์ และกรณี ที่ผเู ้ ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริ บูรณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา และมีบิดาหรื อมารดาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
5. หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา (หนังสื อรับรองการทางานต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่อนการไปยืน่ วีซ่า)
o กรณีทเี่ ป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า , ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คัดลอกไว้
ไม่ เกิน 1 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

6. หนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate / Bank Guarantee) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยืน่ คาร้ องวี
ซ่ า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุ ดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
o ในกรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรอง
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
o กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนื อจาก
เอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และ
การกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
o กรณีทเี่ ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน/นักศึกษา
o กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่
บิดา, มารดา จะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่
การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้อง
หมายเหตุ เอกสารทุกอย่ างต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และเอกสารทีอ่ อกมาล่ าสุ ดไม่ เกิน 1 เดือน/ เอกสารการเงินออกล่ าสุ ดไม่ เกิน 15 วัน
สถานทูตสเปน เคร่ งครัดในเรื่องเอกสารเป็ นอย่ างมาก รบกวนท่ านเตรียมเอกสารให้ พร้ อมและถูกต้ องตามรายละเอียดด้ านบน

