เอกสารใช้ ประกอบการขอวีซ่าประเทศเยอรมนี ใช้ เวลายืน่ ประมาณ 10 วันทาการ
(ในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า ขอความกรุ ณาทุกท่ านแสดงตนทีส่ ถานทูตเยอรมันเพือ่ ทาการสแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง)
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ งและมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน / หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) / พร้อมสาเนาหน้าพาสปอร์ ต
2. รู ปสี พ้น
ื หลังขาว 2 นิ้ว / 2 รู ป (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน และ รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) ใบหน้ าต้ องใหญ่ไม่

น้ อยกว่า 3.5 เซนติเมตร

3. จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่ มเข้าทางาน (ฉบับจริ ง) และ

ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
4. กรณี เป็ นเจ้าของบริ ษทั สาเนาหนังสื อรับรองของบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ (แปลเป็ น

ภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริ ษทั
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. สาเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบัญชี ออมทรัพย์ส่วนตัว (เล่มจริ งและสาเนา) และ หนังสื อ

รับรองจากธนาคาร Bank Guarantee (Bank Guarantee และ Statement มีอายุ 15 วัน หลังจากวันที่ทางธนาคารออก
หนังสื อให้ แนะนาให้ท่านขอ Bank Guarantee และ Statement หลังจากทราบคิวในการยืน่ วีซ่าแล้ว) ในกรณี ที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชี หนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น
sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
ั ผูเ้ ดิ นทางทั้งหมด ทางบริ ษ ทั จะต้องออก
8. กรณี ที่บ ริ ษทั ของท่ าน เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ ายในการเดิ นทางให้กบ
จดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมาย และต้องออกหนังสื อรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุชื่อ
ของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้ทุกท่าน
9. หนังสื อเชิ ญจากต่างประเทศ (วีซ่าธุ รกิจ)

10. สาเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
11. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
12. สาเนาใบสู ติบตั ร (กรณี เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)

กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่ อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง (แปล
เป็ นภาษาอังกฤษ)
13. เอกสารการสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
14. ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้อมรายชื่อทุกท่าน
15. ประกันการเดินทาง หลักฐานการประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพานัก

วงเงินความคุม้ ครองไม่ต่ากว่า 30,000.- เหรี ยญยูโร และต้องรวมบริ การนาตัวกลับประเทศในกรณี เจ็บป่ วยด้วย
16. รายละเอียดการเดินทาง Itinerary (ถ้ามี)

ขั้นตอนการยืน่ วีซ่า
1. กรอกวีซ่าในระบบ https://videx.diplo.de/videx/;jsessionid=-B155o9tAh-j4nYRLxMKUU05.undefined?0
ตัวอย่ างการกรอก Videx

http://www.bangkok.diplo.de/contentblob/4009396/Daten/3567955/VIDEXBeispiel.pdf
2. โทรจองคิวเพื่อยืน่ วีซ่าที่เบอร์ 1900 222 343 (นาทีละ 9 บาท) เมื่อจองคิว จะรับรหัสนัดหมายใช้เพื่อนาไปแสดง
แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันนัดหมาย
3. ควรไปตามเวลานัดหมายก่อน 30 นาที
4. จัดเรี ยงเอกสารตามที่สถานทูตกาหนด
1. สาเนาหนังสื อเดินทาง
2. แบบฟอร์ มคา ร้องขอวีซ่า
3. หนังสื อจากผูเ้ ชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็ นทางการ หรื อ จดหมายเชิ ญ/ หนังสื อเชิ ญจากบริ ษทั คู่
ค้าในประเทศเยอรมนี/ ใบจองโรงแรม
4. ใบจองเที่ยวบิน (เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว)
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสื อรับรองการทางาน, หลักฐานทางการเงิน, สู ติบตั ร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
6. หลักฐานการประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ
5. เตรี ยมเงินให้พอดี (เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว) ควรเช็คราคาอัพเดทใหม่เสมอ

อัตราค่ าทาเนียมการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศเยอรมนี

60 ยูโร หรือ ประมาณ 2,300 บาท
สถานทีต่ ้งั สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจากรุ งเทพฯ
เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้
กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (0066-2) 287 9000
โทรสาร (0066-2) 287 1776
การเดินทาง
การมายังสถานทูตเยอรมัน โดยรถขนส่ งสาธารณะ โดย
1. รถไฟฟ้ าใต้ดิน MRT ลงสถานีลุมพินี ทางออก 2
2. รถประจาทาง

3. รถแท็กซี่ ให้มาส่ งที่สถานทูตเยอรมัน เลขที่ 9 บนถนนสาทรใต้ ป้ ายรถประจาทางป้ ายแรกตรงข้ามกับธนาคาร
กสิ กรไทย สาขาถนนสาทร
4. ส่ วนรถยนต์ส่วนตัว
เนื่องจากทางสถานทูตฯ มีที่จอดรถจากัด กรุ ณานารถของท่านไปจอดที่อาคาร Q-House Sathorn ที่อยูต่ ิดกับสถานทูต
เยอรมันบนถนนสาทรใต้ โดยท่านต้องเป็ นผูช้ าระค่าจอดรถให้กบั ทางตึกดังกล่าวเองด้วย (ไม่สามารถนามาเบิกกับ
ทางสถานทูตได้)
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