
 

ยืน่ขอวีซ่าสเปน 

1. หนงัสือเดนิทางที่มีอาย ุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัที่จะเดินทางกลบั และมีหนา้

ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ พรอ้มส าเนา 1ชดุ (ทกุหนา้ที่มีวีซา่) 

2. รูปถ่ายสี พืน้หลงัขาวเท่านัน้ หนา้ตรง และ เห็นใบหนา้ชดัเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป 

3. แบบฟอรม์ค ารอ้ง ขอวีซา่ที่กรอกครบถว้น จ านวน 1 ชดุ 

4. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษ) 

• ส าหรบัผูท้ี่เป็นลกูจา้ง หรอื ขา้ราชการ ใช ้จดหมายรบัรองการท างาน ที่ระบุ

ต าแหน่ง เงินเดือน อายงุาน และ วนัลาหยดุงาน 

• ส าหรบัผูท้ี่เป็นเจา้ของกิจการ ใช ้หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบช่ืุอผูย้ื่นขอวีซา่ 

• ส าหรบัผูท้ี่เป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใช ้จดหมายรบัรองจากสถาบนัการศกึษา 

5. จดหมายรบัรองสถานะทางการเงินจากธนาคารตวัจรงิ และ statement จากทาง

ธนาคารยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 6 เดือน (บญัชีออมทรพัยเ์ท่านัน้ และเอกสารที่ออกมา

จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั 

7. ใบประกนัสขุภาพเดนิทางและ อบุตัิเหต มลูค่าประกนัอยา่งต ่า 30,000 ยโูร หรอื 

1,500,000 บาท 



 

ท่องเทีย่วและเยี่ยมเยียนครอบครัว 

Checklist – Tourism and Family Visit 

กรณีท่องเทีย่ว 

หลกัฐานการจองที่พกั/โรงแรม (ตอ้งมีช่ือผูข้อวีซา่อยู่ในเอกสารดว้ย) 

แผนการเดินทาง หรอื หลกัฐานโปรแกรมทวัร ์

กรณีเยี่ยมเยียนญาติ/คนรู้จัก (และพักทีบ้่านของญาติ/คนรู้จัก) 

• หนงัสอืเชญิ (เอกสารตน้ฉบบัสีเหลืองเท่านัน้) ที่ลงช่ือโดย “Policia Nacional” 

(โดยผูเ้ชญิตอ้งไปติดตอ่ ขอเอกสารดงักลา่วที่ สถานีต ารวจทอ้งที่ ที่ผูเ้ชิญมีถ่ินที่

อยู่ อยู่ในสเปน) 

• ส าเนาหนงัสือเดนิทาง หรอื ส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ชิญ 

• จดหมายชีแ้จงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ชญิและผูเ้ดนิทาง 

* การไดห้นงัสอืเชญิ และ หลกัฐานของผูท้ี่อยูใ่นสเปน มิได ้หมายความว่า จะไดร้บัการ 

ยกเวน้เอกสารอื่นๆ หรอื วีซา่ จะไดร้บัอนมุตัเิสมอไป * 

ธุรกจิ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา กีฬาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับ
วัฒนธรรม 

Checklist – Business / Conference, Seminar, Sports or Cultural event, or 

Similar 

- หลกัฐานการจองที่พกั/โรงแรม (ตอ้งมีช่ือผูข้อวีซา่อยู่ในเอกสารดว้ย) 



 

- จดหมายเชญิ จากบรษัิทในประเทศสเปน องคก์ร หรอื หน่วยงาน ที่เชิญประชมุ งาน

นิทรรศการ โดยระบ ุวตัถปุระสงค ์ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดนิทาง 

- เอกสารอื่นเพิ่มเติม (ถา้มี) เพื่อแสดงความสมัพนัธ ์ทางการคา้ อตุสาหกรรม ฯลฯ เช่น 

ตั๋วงานแสดงสินคา้ บตัรเชิญการประชมุ บตัรเชิญงานแสดงสนิคา้หรอืนิทรรศการ การ

จองบตัรเขา้งาน โปรแกรมการประชมุหรอืงานแสดง โดยระบ ุรายละเอียด ของหน่วยงาน

ที่เชญิ 

เพือ่การศึกษาหรือ หลักสูตรการอบรมอ่ืนๆ 

Checklist – Student 

เอกสารการลงทะเบียนเรยีน หลกัฐานการศกึษาที่เก่ียวขอ้ง กบัหลกัสตูรที่จะเรยีนใน

สเปน 

หลกัฐานการจองที่พกั/โรงแรม (ตอ้งมีช่ือผูข้อวีซา่อยู่ในเอกสารดว้ย) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหต:ุ ส  าหรบัวีซา่สเปนทกุประเภท 

1.ถา้หากผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง จะตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงันี ้

   กรณีท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน การศกึษา 

• จดหมายชีแ้จงความสมัพนัธร์ะหว่างผูอ้อกค่าใชจ้่าย และผูเ้ดินทาง โดยตอ้งระบุ

ว่า จะออกค่าใชจ้า่ยให ้ทัง้หมดดว้ย (ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม่ พี่ 

นอ้ง สามีและภรรยาเทา่นัน้) 

• ส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด) / ส  าเนาทะเบียนบา้น / ส  าเนาทะเบียนสมรส / ส  าเนาใบ

เปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มี) 

• จดหมายรบัรองสถานะทางการเงนิจากธนาคารตวัจรงิ และ statement จากทาง

ธนาคารยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 6 เดือน ของผูท้ี่จะออกค่าใชจ้่ายให ้และจะตอ้งระบุ

ดว้ยว่า ออกคา่ใชจ้่ายใหก้บัใคร (บญัชีออมทรพัยเ์ท่านัน้ และเอกสารที่ออกมา

จะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

• ในกรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี ที่ไม่ไดเ้ดินทางและไม่ไดม้ายื่นใบค ารอ้งพรอ้มกบั

ผูป้กครอง หรอื บิดาและมารดา ตอ้งมีหนงัสอืยินยอมที่ออกมาจากอ าเภอ โดยให้

ระบอุย่างชดัเจนวา่ผูป้กครอง ยินยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางพรอ้มกบัใคร เก่ียวขอ้งกนั

ในฐานะอะไร 

 

 

 



 

กรณีธุรกิจ การประชมุทางวิชาการ การสมัมนา 

• จดหมายชีแ้จงจากบรษัิท/หน่วยงาน ในประเทศไทย โดยระบ ุวตัถปุระสงค ์

ระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ในการเดินทาง รวมทัง้ออกค่าใชจ้่ายใหท้ัง้หมด 

• จดหมายรบัรองสถานะทางการเงนิจากธนาคารตวัจรงิ และ statement จากทาง

ธนาคารยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 6 เดือน ของบรษัิท/หน่วยงาน ที่จะออกค่าใชจ้่ายให ้

และจะตอ้งระบดุว้ยว่า ออกค่าใชจ้่ายใหก้บัใคร (บญัชีออมทรพัยเ์ทา่นัน้ และ

เอกสารที่ออกมาจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน) 

2.ถา้หากผูเ้ดินทางเป็นชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บคุคลสญัชาติไทย) ตอ้งแสดง หลกัฐานการ 

ใบอนญุาตท างาน หรอื ใบอนญุาตถิ่นที่อยู่ และ วีซา่กลบัเขา้มาประเทศไทย ที่มีอายใุช้

การได ้(ชาวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ไม่สามารถ ขอวีซา่ ที่สถานทตูสเปน ประจ าประเทศ

ไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLS International (Thailand) Ltd. 

399 อาคารอินเตอรเ์ชนจช์ัน้ B2 ยนูิต A / 1 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

Tel: 02-258-3524 

เปิด (จ-ศ) 08:30 - 12:00น. และ 13:00 – 16.00น. 

Email: info.bkk@blshelpline.com 

รบัเลม่คืน : 14:00 – 16.00น. 

Web: thailand.blsspainvisa.com 

 

วันหยุด ปี 2023 ศูนยรั์บยื่นวีซ่าสเปน BLS ทีน่อกเหนือจาก  

วันเสารแ์ละ วันอาทติย ์

- มีนาคม วนัที่ 06 

- เมษายน วนัที่ 07, 13, 14 

- พฤษภาคม วนัที่ 01, 04 

- กรกฎาคม วนัที่ 28 

- สิงหาคม วนัที่ 14 

- ตลุาคม วนัที่ 12, 23 

- ธนัวาคม วนัที่ 06, 11, 25 


