เอกสารประกอบการพิจารณา
1. หนังสื อเดินทางเล่ มปั จุบัน พร้ อม สาเนา 2 ฉบับ
ต้องมีอายุเหลือปั จจุบนั อย่างน้อย 90 วันนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น
ต้องมีหน้าว่างในหนังสื อเดินทางเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ติดต่อกัน
สาเนาหนังสื อเดินทางเล่ มเก่ า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก ประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี (ถ้ามี)
สาเนาวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และสหรัฐอเมริ กา (ถ้ามี)
2.สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
3. รูปถ่ ายสี 2 ใบ (ขนาด 45 mm x 35 mm)
พื้นหลังสี ขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน
4. แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเชก
ผูส้ มัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็ นภาษาอังกฤษ ลงวันที่และลายเซ็นด้วยตนเองให้เหมือนลายเซ็นใน
หนังสื อเดินทาง
ในกรณี ผเู้ ยาว์ให้ลงลายเซ็นโดยผูถ้ ือสิ ทธิ ปกครอง
5. ใบเชิญจากหน่ วยงาน
ในจดหมายเชิญระบุดงั ต่ อไปนี้
-ระบุชื่อของผูส้ มัคร
- ระบุชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั ในประเทศไทยที่ผสู ้ มัครยังคงเป็ นพนักงานอยู่
-ระบุจานวนวันที่พานักในประเทศสาธารณรัฐเชก และกลุ่มในประเทศเชงเก้น
-ลายเซ็นของคนเชิญ
- ตราประทับจากบริ ษทั ที่เชิญในประเทศสาธารณรัฐเชก
- สาเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสื อเดินทางคนเชิญ เป็ นบุคคลเดียวกันกับลายเซ็น
6. สาเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเทีย่ วไปและกลับ
หากในแผนการเดินทางมีการเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ หรื อมีการเดินทางออกนอกกลุ่มประเทศเชงเก้น ผูส้ มัคร
จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารการจองตัว๋ เครื่ องบิน
แนะนาให้ผสู้ มัครควรทาการจองไว้เท่านั้นจนกระทัง่ วีซ่าได้รับการอนุมตั ิจึงชาระเงินภายหลัง
7.ประกันการเดินทาง
ประกันการเดินทางจะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นและครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพานักอยูใ่ นกลุ่มประเทศเชงเก้น จะต้องมีวงเงินคุม้ ครองขั้นต่า
30,000 ยูโร ( 1,500,000 บาท )
8.หลักฐานการจองทีพ่ ัก/โรงแรม (ถ้ ามี)
เอกสารการจองของโรงแรมหรื อหลักฐานยืนยันการจองที่
พักต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พานักทั้งหมดและระบุชื่อผู้เข้ าพักทุกท่ าน, ชื่ อและที่ อยู่โรงแรม ที่ พัก, และวันที่ เข้ าพัก
(แนะนาให้ผสู้ มัครควรทาการจองไว้เท่านั้นจนกระทัง่ วีซ่าได้รับการอนุมตั ิจึงชาระเงินภายหลัง)

9. หนังสื อรับรองการทางาน
กรณีลูกจ้ าง (ตัวจริง)
หนังสื อรับรองการทางานที่ออกโดยหน่วยงานหรื อบริ ษทั ต้นสังกัดของผูส้ มัครระบุจานวนวันหยุดที่ได้รับอนุมตั ิ
ตาแหน่ง และเงินเดือนที่ได้รับ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
กรณีเจ้ าของกิจการ
หลักฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ (หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั )(มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
กรณีนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริง)
หนังสื อรับรองจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
(มีอายุไม่เกิน 30 วัน)
อาชีพอิสระ
ผูส้ มัครสามารถเขียนชี้ แจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ
10. หลักฐานทางการเงินทีเ่ พียงพอสาหรับค่ าใช้ จ่ายตลอดช่ วงเวลาเดินทาง
บัญชีธนาคาร Bank Statement หรือ Statement online หรือสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์ ไม่
ติดลบ และมีรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือนและ มีรายการเดินบัญชีล่าสุ ดไม่เกิน 7 วัน นับจาก วันยืน่
กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่าย ต้ องเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่ านั้น
ต้ องมีจดหมายรับรองค่าใช้ จ่าย( Sponsor letter )เป็ นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่ าใช้ จ่าย
เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ อกค่าใช้จ่าย เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรสม สาเนาใบเกิด
11. กรณีทผี่ ้ ูสมัครอายุต่ากว่า 18 ปื
สาเนาสู ติบตั รของผูส้ มัคร
ถ้ าเดินทางไปกับพ่ อหรือแม่ หรือท่ านใดท่ านหนึ่ง
หนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อาเภอ/เขต ตัวจริงเท่ านั้น ระบุวา่ อนุญาตให้เดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์วา่ เป็ นอะไรกัน
ใบบันทึกทะเบียนการหย่า หรื อใบปกครองบุตร กรณี บิดามารดา เกิดการหย่าร่ าง
ใบมรณะบัตร กรณี บิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสี ยชีวิต
ถ้ าเดินทางกับบุคคลทีส่ าม
หนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากทาง อาเภอ/เขต ตัวจริ งเท่านั้น ระบุวา่ อนุญาตให้เดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์วา่ เป็ นอะไรกัน
ใบบันทึกทะเบียนการหย่า หรื อใบปกครองบุตร กรณี บิดามารดา เกิดการหย่าร่ าง
ใบมรณะบัตร กรณี บิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสี ยชีวิต

