
เอกสารใช้ประกอบการขอวซ่ีาประเทศเยอรมนี ใช้เวลายืน่ประมาณ 10 วนัท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวซ่ีา ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมันเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง) 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน / หนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) / พร้อมส าเนาหนา้พาสปอร์ต 

2. รูปสีพื้นหลงัขาว 2 น้ิว / 2 รูป (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน และ รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแวน่) ใบหน้าต้องใหญ่ไม่

น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร 

 
3. จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมเขา้ท างาน (ฉบบัจริง) และ

ช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

4. กรณีเป็นเจา้ของบริษทั ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6 เดือน พร้อมวตัถุประสงค ์(แปลเป็น

ภาษาองักฤษ) และ หลกัฐานการเงินของบริษทั 

5. ส าเนาบตัรประชาชน 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น  

7. หลกัฐานการเงินใช ้Statement ยอ้นหลงั 6 เดือนของบญัชีออมทรัพยส่์วนตวั (เล่มจริงและส าเนา) และ หนงัสือ

รับรองจากธนาคาร Bank Guarantee (Bank Guarantee และ Statement  มีอาย ุ15 วนั หลงัจากวนัท่ีทางธนาคารออก

หนงัสือให ้แนะน าใหท้่านขอ Bank Guarantee และ Statement หลงัจากทราบคิวในการยืน่วซ่ีาแลว้)   ในกรณีท่ี

เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น 

sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้***สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั***  

8. กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด ทางบริษทัจะต้องออก

จดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทาง

และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมาย และตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุช่ือ

ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหทุ้กท่าน 

9. หนงัสือเชิญจากต่างประเทศ (วซ่ีาธุรกิจ) 



10.  ส าเนาใบสมรส / ใบหยา่ / ใบมรณะ (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

11.  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

12.  ส าเนาใบสูติบตัร (กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีท่ีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ี บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง (แปล

เป็นภาษาองักฤษ) 

13.  เอกสารการส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน 

14.  ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้อมรายช่ือทุกท่าน 

15.  ประกนัการเดินทาง หลกัฐานการประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ ระหวา่งการเดินทางตลอดระยะเวลาท่ีขอพ านกั 

วงเงินความคุม้ครองไม่ต ่ากวา่ 30,000.- เหรียญยโูร และตอ้งรวมบริการน าตวักลบัประเทศในกรณีเจบ็ป่วยดว้ย 

16.  รายละเอียดการเดินทาง Itinerary (ถา้มี) 

 

ขั้นตอนการยืน่วซ่ีา 

1. กรอกวซ่ีาในระบบ https://videx.diplo.de/videx/;jsessionid=-B155o9tAh-j4nYRLxMKUU05.undefined?0 
ตัวอย่างการกรอก Videx 

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

2. โทรจองคิวเพื่อยืน่วซ่ีาท่ีเบอร์ 1900 222 343 (นาทีละ 9 บาท) เม่ือจองคิว จะรับรหสันดัหมายใชเ้พื่อน าไปแสดง

แก่เจา้หนา้ท่ี ณ วนันดัหมาย 

3. ควรไปตามเวลานดัหมายก่อน 30 นาที 

4. จดัเรียงเอกสารตามท่ีสถานทูตก าหนด 

1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

2. แบบฟอร์มค า ร้องขอวซ่ีา 

3. หนงัสือจากผูเ้ชิญในเยอรมนีท่ีรับรองค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ/ หนงัสือเชิญจากบริษทัคู่

คา้ในประเทศเยอรมนี/ ใบจองโรงแรม 

4. ใบจองเท่ียวบิน (เฉพาะวซ่ีาท่องเท่ียว) 

5. หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือรับรองการท างาน, หลกัฐานทางการเงิน, สูติบตัร, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ 

6. หลกัฐานการประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ 

 5.   เตรียมเงินใหพ้อดี (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว) ควรเช็คราคาอพัเดทใหม่เสมอ 

 

 

https://videx.diplo.de/videx/;jsessionid=-B155o9tAh-j4nYRLxMKUU05.undefined?0
http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/4009396/Daten/3567955/VIDEXBeispiel.pdf


อตัราค่าท าเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศเยอรมนี 

60 ยูโร หรือ ประมาณ 2,300 บาท 

 

สถานทีต่ั้งสถานเอกอคัรราชทูตเยอรมนี 

สถานเอกอคัรราชทูตเยอรมนีประจ ากรุงเทพฯ 

เลขท่ี 9  ถนนสาทรใต ้ 

กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์(0066-2) 287 9000 

โทรสาร  (0066-2) 287 1776 

 

การเดินทาง 

การมายงัสถานทูตเยอรมนั โดยรถขนส่งสาธารณะ โดย  

1. รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ลงสถานีลุมพินี ทางออก 2 

2. รถประจ าทาง  

 
 

3. รถแท็กซ่ี ให้มาส่งท่ีสถานทูตเยอรมนั เลขท่ี 9 บนถนนสาทรใต ้ป้ายรถประจ าทางป้ายแรกตรงขา้มกบัธนาคาร

กสิกรไทย สาขาถนนสาทร 

4. ส่วนรถยนตส่์วนตวั 

เน่ืองจากทางสถานทูตฯ มีท่ีจอดรถจ ากดั กรุณาน ารถของท่านไปจอดท่ีอาคาร Q-House Sathorn ท่ีอยูติ่ดกบัสถานทูต

เยอรมนับนถนนสาทรใต ้โดยท่านตอ้งเป็นผูช้  าระค่าจอดรถให้กบัทางตึกดงักล่าวเองดว้ย (ไม่สามารถน ามาเบิกกบั

ทางสถานทูตได)้ 



 
Update : 28/08/2015 

 


