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 เอกสารเบือ้งตน้ในการยืน่ขอวซีา่-ทอ่งเทีย่ว 

1. หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืเกนิกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง และตอ้งมี

หนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 

2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้มคีวรยืน่ประกอบ) – เพือ่แสดงประวัตกิารเดนิทางทีผ่า่นๆมา 

3. รปูถา่ย 2 รปู  ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พืน้หลังสขีาว (ความยาวใบหนา้ 3.0 ซม.) 

4. ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ส าเนาใบทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่, ส าเนาใบมรณะบัตรคูส่มรส-กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ (ถา้ม)ี 

6. หนังสอืรับรองการท างาน (ตน้ฉบับ) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบวัุนทีเ่ร ิม่ท างาน/ต าแหน่ง/อัตรา

เงนิเดอืนปัจจบุัน/วันลาหยดุ 

7. ส าเนาใบจองตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 

8. แผนการเดนิทาง หรอื Itinerary (เราสามารถจัดท าใหท้า่นได)้ 
9. ใบจองโรงแรมทีพั่ก ครอบคลมุระยะเวลาตามใบจองตั๋วเครือ่งบนิ 

10. ประกันภยัการเดนิทาง ออกโดยบรษัิทยโุรปหรอื บรษัิทประกันที่ไดร้ับการรบัรอง (ส าเนา) 

ประกันภยัการเดนิทางตอ้งครอบคลมุถงึคา่รักษาพยาบาลและการสง่ตัวกลับ ซึง่วงเงนิประกันตอ้ง

มากกวา่ 50, 000 ยโูร (หรอื ประมาณ 2.5 ลา้นบาท) 

11. หลักฐานการเงนิของผูส้มัคร 

- รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์บัญชสีว่นตัว ครอบคลมุระยะเวลา 6 เดอืนลา่สดุ ของผูส้มัคร 

(ตน้ฉบับ+ส าเนา) 

 

 เอกสารเบือ้งตน้ในการยืน่ขอวซีา่-เยีย่มเยยีน 

1. หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืเกนิกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง และตอ้งมี

หนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 

2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้มคีวรยืน่ประกอบ) – เพือ่แสดงประวัตกิารเดนิทางทีผ่า่นๆมา 

3. รปูถา่ย 2 รปู  ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พืน้หลังสขีาว (ความยาวใบหนา้ 3.0 ซม.) 

4. ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ส าเนาใบทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่, ส าเนาใบมรณะบัตรคูส่มรส-กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ (ถา้ม)ี 

6. หนังสอืรับรองการท างาน (ตน้ฉบับ) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบวุันทีเ่ร ิม่ท างาน/ต าแหน่ง/อัตรา

เงนิเดอืนปัจจบุัน/วันลาหยดุ 

7. ส าเนาใบจองตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 

8. แผนการเดนิทาง หรอื Itinerary (เราสามารถจัดท าใหท้า่นได)้ 
9. ประกันภยัการเดนิทาง ออกโดยบรษัิทยโุรปหรอื บรษัิทประกันทีไ่ดร้ับการรบัรอง (ส าเนา) 

ประกันภยัการเดนิทางตอ้งครอบคลมุถงึคา่รักษาพยาบาลและการสง่ตัวกลับ ซึง่วงเงนิประกันตอ้ง

มากกวา่ 50, 000 ยโูร (หรอื ประมาณ 2.5 ลา้นบาท) 

10. หลักฐานการเงนิของผูส้มัคร 

11. รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์บัญชสีว่นตัว ครอบคลมุระยะเวลา 6 เดอืนลา่สดุ ของผูส้มัคร 

(ตน้ฉบับ+ส าเนา) 

วซีา่โรมาเนยี – ทอ่งเทีย่ว/เยีย่มเยยีน/ธุรกจิ 

วซีา่ระยะส ัน้ พ านกัไดส้งูสดุ 90 วนั 
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12.  จดหมายเชญิจากผูท้ีเ่ราจะไปเยีย่มเยยีนทีโ่รมาเนีย พรอ้มเอกสารดงันี ้

- ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาพาสปอรต์ของผูเ้ชญิ 

- กรณีผูเ้ชญิไมใ่ชช่าวโรมาเนยีใหแ้สดง ส าเนาวซีา่ หรอื temporary residence permit หรอื 

permanent residence  

- หลักฐานยนืยันทีพั่กของผูเ้ชญิ (proof of guaranteeing the accommodation) 

- กรณีผูเ้ชญิ สนับสนุนการเงนิใหแ้สดงเอกสารการเงนิของผูเ้ชญิดว้ย  

(อยา่งนอ้ย 30 ยโูรตอ่ 1 วัน) 

 

 เอกสารเบือ้งตน้ในการยืน่ขอวซีา่-ธุรกจิ 

1. หนังสอืเดนิทางตัวจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืเกนิกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง และตอ้งมี

หนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 

2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้มคีวรยืน่ประกอบ) – เพือ่แสดงประวัตกิารเดนิทางทีผ่า่นๆมา 

3. รปูถา่ย 2 รปู  ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. พืน้หลังสขีาว (ความยาวใบหนา้ 3.0 ซม.) 

4. ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบยีนบา้น 

5. ส าเนาใบทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่, ส าเนาใบมรณะบัตรคูส่มรส-กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ (ถา้ม)ี 

6. หนังสอืรับรองการท างาน (ตน้ฉบับ) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบวัุนทีเ่ร ิม่ท างาน/ต าแหน่ง/อัตรา

เงนิเดอืนปัจจบุัน/วัตถปุระสงคก์ารเดนิทาง และระยะเวลาทีไ่ป  ใครเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

7. จดหมายเชญิ ตัวจรงิ จากคูค่า้ในประเทศ โรมาเนีย 

(an invitation in original from a company or public authority for participation in 

meetings, conferences, fairs or congresses related to trade or industry, stating that 

the respective company or public authority will cover the repatriation expenses, 

should the invited third-country national not leave Romania before the expiry of their 

right of stay granted through the visa or through any other documents attesting the 

purpose of the journey) 

8. ส าเนาใบจองตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 

9. แผนการเดนิทาง หรอื Itinerary (เราสามารถจัดท าใหท้า่นได)้ 

10. ใบจองโรงแรมทีพั่ก ครอบคลมุระยะเวลาตามใบจองตั๋วเครือ่งบนิ 

11. ประกันภยัการเดนิทาง ออกโดยบรษัิทยโุรปหรอื บรษัิทประกันทีไ่ดร้ับการรบัรอง (ส าเนา) 

ประกันภยัการเดนิทางตอ้งครอบคลมุถงึคา่รักษาพยาบาลและการสง่ตัวกลับ ซึง่วงเงนิประกันตอ้ง

มากกวา่ 50, 000 ยโูร (หรอื ประมาณ 2.5 ลา้นบาท) 

12. หลักฐานการเงนิของผูส้มัคร 

- รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์บัญชสีว่นตัว ครอบคลมุระยะเวลา 6 เดอืนลา่สดุ ของผูส้มัคร 

(ตน้ฉบับ+ส าเนา) 

13. หลักฐานการเงนิของ นายจา้ง (กรณีนายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย) ใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ได ้

-  รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์บัญชสีว่นตัว ครอบคลมุระยะเวลา 6 เดอืนลา่สดุ ของผูส้มัคร 

(ตน้ฉบับ+ส าเนา) 

- หนังสอืรับรองการเป็นเจา้ของบัญช ีบัญชสีว่นตัว จากธนาคาร (ตน้ฉบับ+ส าเนา) 
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 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิาร 

รายการ คา่ใชจ้า่ย (บาท) ตอ่ 1 ทา่น 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 60 Euro 2,400 

คา่บรกิาร V.World Travel 3,000 

รวมท ัง้หมด 5,400 

 

คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิาร วซีา่ไมส่ามารถเรยีกคนืไดถ้งึแมผู้ย้ ืน่คารอ้งจะไดร้บัการปฏเิสธวซีา่ 

 

 ระยะเวลาพจิารณา         ประมาณ 3-7 วัน ในบางกรณีอาจนานถงึ 15 วัน 


