หน้ า 1
เงือนไข ขันตอนและกําหนดการยืนขอวีซ่าเชงเก้ น
สํ าหรับผู้เดินทาง ไดมอนต์ ฟอรัม ประเทศ เยอรมัน-สาธารณรั ฐเช็ ก
(Diamond Forum Berlin, German – Prague)
ผูผ้ า่ นคุณสมบัติ สามารถพาผูต้ ิดตามไปกับท่านได้เพียง 1 ท่าน เท่านัน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ& ในการเปลี)ยนแปลงผูต้ ิดตาม (ภายหลังจากท่านได้ยนื) เอกสารมายังบริ ษทั แล้ว)
สิ ทธิ& การเดินทางไม่สามารถแลกเปลี)ยนเป็ นเงินสดได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆทังสิ น
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ& การเดินทาง เฉพาะผูผ้ า่ นคุณสมบัติ และผูต้ ิดตามที)มีความสัมพันธ์
เกี)ยวข้องเป็ น สามี-ภรรยา บุตร-ธิ ดา และ พี)-น้อง เท่านัน
***** ทุกท่านที)ร่วมเดินทาง และถือสัญชาติไทย จะต้องยืน) วีซ่าเชงเก้นเพื)อเข้าประเทศ

*
**
***
****

ขันตอนในการยืนขอวีซ่า

1.

เลือกวันที)ตอ้ งการไปรายงานตัว เพื)อไปสแกนนิวกับทางสถานทูตเยอรมัน โดยติดต่อมายังฝ่ ายการตลาด
คุณนพภรณ์ Tel. (098) 246 - 2923 (ทางสถานทูตเปิ ดรับกรุ๊ ปของคณะซู เลียน เป็ นกรณีพเิ ศษ วันละ 90
ท่ าน และใช้ เวลาให้ แล้ วเสร็จภายใน เทียงตรง เพราะฉะนัน ขอความร่ วมมือทุกท่ าน

**กรุ ณาตรงต่ อเวลา ** การพิจารณาวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทําการ (ไม่นบั วันเสาร์-อาทิตย์)
วันทีไปรายงานตัว
จันทร์ ที) 18 ก.ย.2560
อังคารที) 19 ก.ย.2560
พุธที) 20 ก.ย.2560
พฤหัสที) 21 ก.ย.60
ศุกร์ ที) 22 ก.ย.2560
-

เวลา
10.00 น. -12.30 น
10.00 น. -12.30 น
10.00 น. -12.30 น
10.00 น. -12.30 น
9.30น. – 12.00 น

กําหนดส่ งเอกสาร
ไม่เกินวันที) 27 ส.ค.60
ไม่เกินวันที) 28 ส.ค.60
ไม่เกินวันที) 29 ส.ค.60
ไม่เกินวันที) 30 ส.ค.60
ไม่เกินวันที) 31 ส.ค.60

ถ้ าเลือกวันแล้ ว กรุ ณาเตรียมเอกสารให้ ครบก่ อนวันทีจะยืน และส่ งเอกสารทังหมดมายังฝ่ ายการตลาด
ภายในวันทีกําหนดส่ งเอกสาร
- ระหว่ างวันทียืนเล่ มPassport ไปแล้ ว ท่ านจะไม่ สามารถขอเล่ มออกมาก่ อนได้ ผู้เดินทางจําเป็ นต้ องรอ
ให้ ทางสถานทูตพิจารณาวีซ่าให้ เรี ยบร้ อย
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2. เอกสารทีต้ องเตรียม และส่ งไปรษณีย์มายังฝ่ ายการตลาด !!!!
ส่ งถึง นพภรณ์ บุญยืนยงสกุล (ฟอรัมเยอรมัน-เชค)
บริษัท ซู เลียน (ประเทศไทย) จํากัด
88 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง-สุ พรรณบุรี
ตําบล ละหาร อําเภอ บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110
2.1 เล่มพาสปอร์ ตที)มีสภาพสมบูรณ์ และสําเนาพาสปอร์ ต 2 ชุด ที)มีอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
(29 MAY 2018) และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2.2 รู ปถ่ ายหน้ าตรง ฉากหลังสี ขาว จํานวน 2 นิว 2 ใบ
- โดยรูปจะต้ องไม่ สวมหมวก / ไม่ ใส่ แว่ น / ไม่ ยมิ2 / ไม่ ใส่ ผ้าพันคอ / ไม่ สวมเสื2 อสี ฉูดฉาด
2.3 สํ าเนาวีซ่าเชงเก้ น ที)ได้รับ คือ ประเทศเยอรมัน อิตาลี ฝรั)งเศส สเปน
2.4 หนังสื อรับรองการทํางาน หรือหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีท่ าน
ศึกษาอยู่ กรณี ที)ท่านระบุมาว่าเป็ นนักธุ รกิจซูเลียน ท่านไม่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองการทํางาน เพราะทาง
บริ ษทั ฯได้จดั เตรี ยมหนังสื อรับรองการเป็ นนักธุ รกิจซูเลียนไว้เรี ยบร้อยแล้ว
2.5 สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่า (ถ้ามี)
2.6 เอกสารทางการเงิน แบ่ งออกเป็ น 2 อย่ างคือ:
2.6.1 จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Certificate) ออกโดยธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ สกุลเงิน
ยูโร (EURO) ระบุถงึ GERMANY EMBASSY โดยนําสําเนาพาสปอร์ ตและ เล่มบัญชี ธนาคารที)เป็ นชื) อ
ท่าน ยืน) ขอเอกสารจากทางธนาคาร ใช้ประมาณ 1 – 3 วันทําการ และจะต้ องมีเงินคงค้ างอยู่ในบัญชี ใน
ขณะทีทําเรืองขอเอกสารการเงิน “ห้ ามมีสถานะการเงินเป็ น ศูนย์ หรือ หลักร้ อยบาท”
กรณีที ผู้ผ่านคุณสมบัติ มีความประสงค์ รับรองการเงินให้ กบั ผู้ติดตาม ท่ านจะต้ องขอจดหมายนี2 2 ชุด
คือ 1 ชุด สํ าหรั บตัวท่ าน และอีก 1 ชุด สํ าหรั บรั บรองผู้ติดตามท่ าน
2.6.2 สําเนารายการเคลื)อนไหว จากสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมเซ็นต์รับรองสําเนาทุก
หน้า หรื อ Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (อย่างใดอย่างหนึ)ง)
กรณีที ผู้ผ่านคุณสมบัติ มีความประสงค์ รับรองการเงินให้ กบั ผู้ติดตาม ท่ านจะต้ องขอ Bank Statement
2 ชุด หรื อ ถ่ ายสํ าเนาเล่ มบัญชี ย้อนหลัง 2 ชุดพร้ อมเจ้ าของบัญชี เซ็นต์ รับรองสํ าเนาทุกหน้ า
หมายเหตุ เอกสาร 2.6.1 และ 2.6.2 จะต้ องเป็ นเล่ มบัญชี ธนาคารเดียวกัน และเป็ นบัญชี ประเภทออม
ทรัพย์ เท่ านัน ***กระแสรายวันใช้ ไม่ ได้ ***
3. ในกรณี เด็กอายุต)าํ กว่า 18 ปี ต้องมีสาํ เนาใบสู ติบตั ร และสําเนาทะเบียนบ้าน โดยจะต้องมีหนังสื อยินยอม
ที)ออกมาจากอําเภอ ซึ) งให้ ระบุอย่างชัดเจนว่าผูป้ กครองยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางพร้อมกับใคร(บิดา / หรื อมารดา)
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4. การพิจารณาอนุมัติวซี ่ า ขึนอยู่กบั อํานาจการตัดสิ นใจของ สถานทูตเยอรมัน เท่ านัน มิได้ เกียวข้ องกับ
บริษัท ฯ แต่ ประการใด
ผู้เดินทางทุกท่ าน ทังผู้ผ่านคุณสมบัติ และผู้ติดตาม ทีถือสั ญชาติไทย
จะต้ องไปรายงานตัว พร้ อมสแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง
ณ : สถานทูตเยอรมัน (GERMANY EMBASSY)
เลขที 9 ถนนสาธรใต้ กรุ งเทพ 10120

การเดินทาง :
รถประจําทาง สาย 22,62,67,17
รถไฟใต้ ดิน MRT สงสถานีลุมพินี ทางออกประตู 2 (ถนนสาทร)
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง แล้วเดินมายังถนนสาทรใต้ โดยทะลุเข้าซอยศาลาแดง ข้ามถนนมาฝั)งถนน
สาทรเหนื อ
รถแท็กซี แจ้งคนขับรถว่าไปสถานทูตเยอรมัน อยูบ่ นถนนสาทรใต้ ตรงป้ ายรถประจําทางป้ ายแรก ถัดจาก
อาคาร คิว เฮ้าส์ ติดกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รถยนต์ ส่วนตัว นํารถไปจอดที)อาคาร คิว เฮ้าส์ สาทร หรื ออาคารกรุ งเทพประกันภัย (YWCA) ที)อยูใ่ กล้กบั
สถานทูตเยอรมัน บนถนนสาทรใต้ (มีค่าจอดรถ) แล้วเดินเลยอาคาร Q HOUSE (LH BANK) มาเรื) อยๆ
ประมาณ 200 เมตร สถานฑูตจะอยูต่ ิดถนนใหญ่ คือถนนสาทร จะเห็นรปภ.ยืนอยูห่ น้าสถานฑูต

