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เอกสารใช้ประกอบการขอวซ่ีาประเทศเยอรมนี ใช้เวลายนืประมาณ  วนัทาํการ 

(ในการยนืคาํร้องขอวซ่ีา ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนทสีถานทูตเยอรมนัเพอืทําการสแกนลายนวิมอืด้วยตนเอง) 

 

 เอกสารทีใช้ยนื VISA 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงและมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือน / หนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) / พร้อมสาํเนาหนา้พาสปอร์ต 

2. รูปสีพืนหลงัขาว 2 นิว / 2 รูป (ไม่ใช่รูปขาวดาํและหา้มสแกน และ รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแว่น) ใบหน้าต้องใหญ่ไม่

น้อยกว่า .  เซนตเิมตร 

 

3. จดหมายรับรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษ) ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนั เดือน ปี ทีเริมเขา้ทาํงาน (ฉบบัจริง) และ

ช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลงัจากนนัจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา (โดยระบุถึง 

To Whom It May Concern,ประเทศทีจะเดินทาง) 

4. กรณีเป็นเจ้าของบริษัท สําเนาหนังสือรับรองของบริษทัทีคดัไวไ้ม่เกิน   เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ (แปลเป็น

ภาษาองักฤษ) และ หลกัฐานการเงินของบริษทั 

5. สาํเนาบตัรประชาชน 
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6. สาํเนาทะเบียนบา้น  

7. หลกัฐานการเงินใช ้Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบญัชีออมทรัพยส่์วนตวัตวัจริง (พร้อมทงันาํเล่มจริงมาแสดงใน

วนัยืนวีซ่า) และ หนังสือรับรองจากธนาคาร Bank Guarantee (Bank Guarantee และ Statement  มีอายุ 15 วนั 

หลงัจากวนัทีทางธนาคารออกหนังสือให้ แนะนาํให้ท่านขอ Bank Guarantee และ Statement หลงัจากทราบคิวใน

การยนืวีซ่าแลว้ แจง้เจา้หนา้ทีใหร้ะบุถึง To Whom It May Concern)   ในกรณีทีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชี

ใดบญัชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชือของผูที้ออก

ค่าใชจ่้ายให ้ทังนีควรเลอืกเล่มทีมกีารเข้าออกของเงินสมาํเสมอ และมจีาํนวนไม่ตาํกว่า  หลกั/ท่าน เพือให้เห็นว่ามี

ฐานะการเงินเพยีงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมอืกลับสู่ภูมิลําเนา ***สถานทูตไม่รับบญัชี

กระแสรายวนั***  

8. กรณีทีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทังหมด ทางบริษัทจะต้องออก

จดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุชือผูเ้ดินทาง

และเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมาย และตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชือ

ของผูที้ออกค่าใชจ่้ายใหทุ้กท่าน 

9. สาํเนาใบสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

10.  สาํเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

11. กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งนาํใบรับรองการศึกษา (ฉบบัจริง/ ภาษาองักฤษ) ทีออกโดยสถาบนัการศึกษา

อยา่งถกูตอ้ง 

12.  สาํเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีทีเด็กอายตุาํกว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอม โดยที บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือ

เขต โดยมีนายอาํเภอ หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง (แปล

เป็นภาษาองักฤษ) 

13. ในกรณีทีท่านไม่ไดเ้ดินทางไปกลบัพร้อมคณะ กรุณาเตรียมเอกสารเพิมเติม ดงันี 

- ตวัเครืองบิน 

- Hotel Booking โดยมีชือของผูเ้ดินทางระบุในเอกสาร (ภาษาองัฤษ) 
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- ประกนัภยัการเดินทาง (ถา้มี) 

          หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องเป็นเอกสารทีออกมาล่าสุดไม่เกนิ 1 เดือน และเอกสารการเงินออกล่าสุดไม่เกนิ  วนั 

 ขันตอนการยนื VISA 

1. แบบฟอร์มคาํร้องขอวีซ่าเชงเกน กรอกวซ่ีาในระบบ  

https://videx.diplo.de/videx/?6 

ตวัอยา่งการกรอก http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/4009396/Daten/3567955/VIDEXBeispiel.pdf2.  

.โทรจองคิวเพือยนืวีซ่า ทีเบอร์ 1900 222 343 (นาทีละ9 บาท) เมือจองคิว จะรับรหสันดัหมายใชเ้พือนาํไปแสดง 

แก่เจา้หนา้ที ณ วนันดัหมาย หรือ ท่านสามารถนดัหมาย(จองคิว)ออนไลน์เพือยนืคาํร้องวีซ่าเชงเกน ไดที้นี 

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/appointment_showMonth.do?locationCode=bangk&realmId=635&categoryId

=1060&dateStr= 

3. ควรไปตามเวลานดัหมายก่อน 30 นาที 

4. จดัเรียงเอกสารตามทีสถานทูตกาํหนด 

1. สาํเนาหนงัสือเดินทาง 

2. แบบฟอร์มคาํร้องขอวซ่ีา 

3. หนงัสือจากผูเ้ชิญในเยอรมนีทีรับรองค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นทางการ หรือจดหมายเชิญ/ หนงัสือเชิญจากบริษทัคู ่

คา้ในประเทศเยอรมนี/ ใบจองโรงแรม 

4. ใบจองเทียวบิน (เฉพาะวีซ่าท่องเทียว) 

5. หลกัฐานอืน ๆ เช่น หนงัสือรับรองการทาํงาน, หลกัฐานทางการเงิน, สูติบตัร, โฉนดทีดิน ฯลฯ 

6. หลกัฐานการประกนั สุขภาพและอุบติัเหตุ 
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     5. เตรียมเงินใหพ้อดี (เพือความสะดวกรวดเร็ว) ควรเช็คราคาอพัเดทใหม่เสมอ 

 สถานทียนื VISA  

สถานเอกอคัรราชทูตเยอรมนีประจาํกรุงเทพฯเลขที   ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ    

โทรศพัท ์( - )      

โทรสาร:สถานทูต: ( - )   แผนกกงสุล: ( - )   

เวลาเปิดทาํการของสถานทูต: จนัทร์ –ศุกร์ ระหว่าง 8.30 –11.30 น. 

 ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั 2,400 บาท,  

เด็ก อาย ุ6 -12 ปี 1,400 บาท  และ เด็กอายตุาํกว่า 6 ขวบไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน 

 การเดินทาง 

การมายงัสถานทูตเยอรมนั โดย  

.รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ลงสถานีลุมพินี ทางออก  

.รถแท็กซีใหม้าส่งทีสถานทูตเยอรมนั เลขที  บนถนนสาทรใต ้ป้ายรถประจาํทางป้ายแรกตรงขา้มกบัธนาคารกสิกร

ไทย สาขาถนนสาทร 
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