
 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าฮังการี 
 

*** ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 15 วนัทาํการ *** 
 

กรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 
 
1.  หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน (โดยนับวนัเริ�มเดินทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ 6 เดือนหนังสอืเดินทางนี% 
 สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคํารอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ที�กองหนังสอื 
 เดนิทาง) และจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี�ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณา 
 เตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า  (ท่านที�มปีก
 หนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปก 
 หนงัสอืเดนิทางนั %นๆ)  
2.    รปูถ่ายส ี2 นิ%ว จาํนวน 2 รปู พื%นหลงัสขีาวเทา่นั %น ** รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 (ขนาดรปูวดัจากศรีษะจรดคางได ้3 เซนตเิมตร) 
3.  สาํเนาบญัชเีงนิฝากปจัจุบนั ยอ้นหลงั 6 เดอืน บญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชเีงนิฝาก ประจาํเทา่นั %น  
  *** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** 
  * ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากทางธนาคาร (ภาษาองักฤษ) 
  * กรณีที�ไมม่หีนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ตอ้งใชส้มดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยฉ์บบัจรงิ (กรณีไมไ่ดย้ื�นพรอ้มกรุ๊ป) 
  * กรณีที�เป็นคูส่มรส สามารถใชบ้ญัชขีองสาม ีหรอืภรรยาได ้แต่ตอ้งมสีาํเนาทะเบยีนสมรสยนืยนั  
  * กรณีที�ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งมจีดหมายรบัรองเป็นภาษาองักฤษว่า สมรสแต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และเซน็ชื�อรบัรอง 
   ทั %ง 2 ทา่น 
  * กรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ไดท้าํงาน และคูส่มรสไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน, ทะเบยีนบา้น และหลกัฐาน 
   การทาํงานของคูส่มรสดว้ย 
  * กรณีรบัรองญาตพิี�น้อง ตอ้งแนบจดหมายรบัรองที�แสดงความเกี�ยวขอ้งกนั ซึ�งสามารถพมิพไ์ดเ้องและเซน็รบัรองโดย    
   เจา้ของบญัชมีา พรอ้มแนบสาํเนาบญัชเีงนิฝากที�ใชร้บัรองมาดว้ย 
 * กรณีที�บรษิทัของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทั %งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้1– 6  
 แลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน  
 โดยระบุชื�อผูเ้ดนิทางและเหตุผลที�จดัการเดนิทางนี%ในจดหมายดว้ย  
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ  
5. สาํเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ  
6.  สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ, นามสกลุ, ทะเบยีนสมรส, ทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
7.  ใบ Medical Insurance วงเงนิเอาประกนั 2,000,000 บาท มรีะยะเวลาการคุม้ครองครอบคลุมชว่งที�เดนิทาง 
8. แบบฟอรม์วซี่ากรอกขอ้มลูครบถว้นและเซน็ชื�อแลว้ 1 ชดุ  
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9. ตั Yวเครื�องบนิที�มกีารออกตั Yวเรยีบรอ้ยแลว้  
10. ใบยนืยนัการจองหอ้งพกั จากโรงแรมหรอืที�พกั ที�ทา่นเขา้พกัตามจรงิ ตลอดการเดนิทางในกลุ่มประเทศ Schengen หรอื  
  เอกสารเชญิ ฉบบัจรงิ จากเจา้บา้น 
11.  ขา้ราชการจะตอ้งสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชดุ 
12.  จดหมายรบัรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุ ตาํแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบั 
  บรษิทันี% และชว่งเวลาที�ขอลางานเพื�อเดนิทาง หลงัจากนั %นจะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา 
 
กรณีประกอบธรุกิจส่วนตวั 
1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 10  
2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อตัราเงนิเดือนใน 
 ปจัจุบนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบับรษิทั หรอื สาํเนาทะเบยีนการคา้กรณีเป็นเจา้ของกจิการที�คดัมาไม่ตํ�ากว่า 3 เดอืน  
 (เอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ)  
 
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 10 
2. หนงัสอืรบัรองสถานภาพจากสถานศกึษา เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) 
3.  หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ของผู ้
 อปุการะ เป็นภาษาองักฤษ (บดิา, มารดา หรอืผูป้กครอง)  
4.  กรณีที7เดก็อายตุํ7ากว่า 15 ปีบรบิรูณ์ ใชส้าํเนาสตูบิตัร แทนสาํเนาบตัรประชาชน  
5.    กรณีที7เดก็อายตุํ7ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา ทา่นใดทา่นหนึ7ง   
  จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอมจากอาํเภอ โดยที7บดิา, มารดาจะต้องไปยื7นแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป 
  ต่างประเทศกบัอกีทา่นหนึ7งได ้ณ ที7ว่าการอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชื7อ    และตรา
  ประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทั ?งกบับดิาและมารดา จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
  ไปต่างประเทศกบัผูอ้ื7นโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที7อาจจะเกดิขึ?นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้ 
   สงักดั พรอ้มทั ?งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื7อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 
6.   กรณีเดก็ที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูลบุตร  
 
ข้อควรทราบเพิ(มเติม 
1.  เอกสาร และเวลาที�ใชใ้นการยื�นวซี่า อาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัดุลพนิิจของ
 สถานทตู 
2.  โปรดระบุเบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรที�ทาํงาน  เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น มอืถอื ที�ตดิต่อไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้งในแบบฟอรม์ขอ  
  วซี่า 
 



หน้า 3 
 

 

 

 

 

***  การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศนั %นๆ เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครั %ง 
 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทั %งนี%ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
 
***  กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของ
ทา่น เนื�องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 
***  เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทั %งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั %งหมด 
 
***  ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวยงัประเทศตามที�
ระบุเทา่นั %น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซี่าทอ่งเที�ยว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ _ในการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ%นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั %งนี%จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


