เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศเช็ ก ใช้ เวลาทาการประมาณ 10 - 15 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศเช็กผู้เดินทางทุกท่ านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศู นย์ รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศเช็ก)
 พาสปอร์ ตที่ ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดื อนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง
เก้นหรื อประเทศอื่น กรุ ณาแนบมาด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี ่า
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ใบพื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและรู ปไม่ซ้ าในพาสปอร์ต

 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สาเนาสู ติบตั ร ใน
กรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / สังกัดที่ท่านทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั วัน/
เดือน/ปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติ
 กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 การเงิน (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่งเท่ านั้น)
1. หนังสื อรับรองจากทางธนาคาร (Bank Guarantee) ต้อง แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank) อัพเดทเดือนปั จจุบนั ที่มีการยืน่
วีซ่า - ย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอทุกเดือน และควรมียอดเงินคงเหลือ มากกว่า 50,000 บาท
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***
(หรือ)
2. Statement ที่ ออกโดยธนาคาร (เป็ นภาษาอังกฤษ) อัพเดทเป็ นเดื อนปั จจุบนั ที่ มีการยื่นวีซ่า - ย้อนหลัง 6 เดื อนและควรมียอดเงิ น
คงเหลือ มากกว่า 50,000 บาท
(หรือ)
3. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank) อัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ที่มีการยืน่ วีซ่า - ย้อนหลัง 6 เดือนควรเลือกบัญชีที่มีการเข้าออกของ
เงินสม่าเสมอทุกเดือน และควรมียอดเงินคงเหลือ มากกว่า 50,000 บาท
***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริ ษทั
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผล
ที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่น
เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขต
ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

 การบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึ งแม้ว่าท่ านจะถูกปฏิ เสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ
ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอ
วีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของสนธิ สัญญา
เชงเก้น ในกรณี ยนื่ วีซ่าผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

