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ประเทศยุโรป (เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี)
สําหรับประเทศสาธารณรัฐเชค / ประเทศฮังการี และสโลวัคสามารถใชวีซาเชงเกนได
การยื่นวีซากรุป หรือ เดี่ยว ที่ประเทศเยอรมัน ผูเดินทางจะตองทําการโชวตัวในทุกกรณี โดย
เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเปนผูนัดคิว ตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารกับทางสถานฑูตให (ยกเวินแต
ผูเดินทางเคยมี วีซา เชงเกน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน อยูในเลม หรือ เลมเกาแลว จะไดรับ
การยกเวนการโชวตัว) แตการเรียกโชวตัว อาจจะมีขึ้น ซึ่งขึน้ อยุกับวิจารณญานของสถานฑูต
ยื่นวีซากรุปที่ประเทศเยอรมัน ใชเวลา 14 วันทําการ
เอกสารในการขอวีซา
¾ พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปน
การงายตอการอนุมัติวีซา
¾ รูปถายสีขนาด ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป) (หามเปนรูปถายสติ๊กเกอร, รูปที่ ปรินทเอง, รูปที่ใสแวนดํา หรือ รูปที่
ถายยิ้มเห็นฟน)
¾ สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล / สําเนาทะเบียนสมรส - หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
¾ ใบรับรองการทํางานจากบริษัท/สังกัด ที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลา
งานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนลา
¾ กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรอง
บริษัทที่คดั ไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
¾ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พรอมทั้งตองมี หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุด
บัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออก
ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปน
ครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย
¾ ***สถานฑูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
¾ กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 8 แลว ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง
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ความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
¾ กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 3 ชุด
เทานั้น
¾ กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทํา
จดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตร จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความนํานงในการ
อนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ
หรือผูอํานวยการเขตลงบายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
¾ การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานฑูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
¾ หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยวามสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานฑูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
¾ กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานฑูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแต
ละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมืองทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม
่ ีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก

