
 

เอกสารในการยืน่วซ่ีาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 
การขอวซ่ีาประเทศเนเธอร์แลนด ์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายน้ิวมือดว้ยตนเอง  

ณ ศนูยรั์บค าร้องขอวซ่ีาประเทศเนเธอร์แลนด ์

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากวา่ 3 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าใน

กลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า// ส าเนาหนา้พาสปอร์ต 2 ชุด 

และถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางหนา้ท่ีมีวซ่ีาต่างๆ อีก 1 ชุด 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ พื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร (ขนาด 

2 น้ิว) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป  

 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ 

/ ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) /สังกดัท่ีท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไป

ท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน 

พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั 

ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง

พอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชี

ใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส

รายวนั*** 



 

7. กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 

6 แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของ

ท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

9. กรณีท่ีเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือ

เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. เอกสารการส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน 

11.  ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้อมรายช่ือทุกท่าน (ภาษาองักฤษ)  

12.  ประกนัการเดินทาง หลกัฐานการประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาท่ีขอพ านกั วงเงินความ

คุม้ครองไม่ต ่ากวา่ 30,000.- เหรียญยโูร หรือ 1,500,000 บาท และตอ้งรวมบริการน าตวักลบัประเทศในกรณีเจบ็ป่วยดว้ย 

13.  รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)  

14. ค าร้องขอวีซ่าเช็งเกน้ ซ่ึงกรอกอยา่งสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น 

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด และต้องเป็นเอกสารทีอ่อกมาล่าสุดไม่เกนิ 1 เดือน 

ท่านต้องเตรียมทีอ่ยู่ทีต้่องการให้สถานทูตจัดส่งพาสปอร์ตคืนให้พร้อม 

 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ประเภทวซ่ีา ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเป็นเงนิยูโร ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเป็นเงนิบาท 

วซ่ีาเชงเก็น 60  2,100 

เด็ก (ต ่ากวา่ 6 ขวบ) ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

เด็ก (ระหวา่ง 6 - 11 ขวบ) 35  1,200 

วซ่ีาแคริบเบียนพ านกัระยะสั้น 35  1,200 
 

- ค่าธรรมเนียมด าเนินการ 480 บาท  

 

 



 

การนัดหมาย 

ผูย้ื่นขอวีซ่าเชงเก้นทุกท่านท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องไปปรากฎตวัเพื่อยื่นค าขอท่ีสถาน

เอกอคัรราชทูตแห่งราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์โปรดด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ีเพื่อการนดัหมาย 

 

1. ช าระค่าธรรมเนียม 480 บาทต่อค าขอ ณ สาขาใดสาขาหน่ึงของธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

2. แสดงส าเนาหนงัสือเดินทางฉบบัปัจจุบนัของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

3. กรอกใบช าระเงินซ่ึงทางธนาคารจะคืนส าเนาใหแ้ก่ท่าน โดยท่ีการช าระเงินน้ีจะมีอายใุชง้าน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

ช าระ เม่ือท่านไดช้ าระเงินแลว้ โปรดรอ 1 วนัท าการเพื่อใหร้ะบบของเราปรับบญัชีการช าระเงินของท่านรอ 1 

วนัท าการ และคลิกท่ีน่ี https://www.visaservices.firm.in/Netherlands-Thailand-

Online/AppScheduling/AppWelcome.aspx?P=b+wElfCj%2fd7gXZ1BqesgbQ==  เพื่อเลือกวนัและเวลาส าหรับ

การนดัหมาย ณ สถานทูตฯ 

4. เม่ือท่านได้ด าเนินการก าหนดวนันดัหมายเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่งไปรษณียอิ์เล็คทรอนิคส์โดยอตัโนมติัถึง

ท่านซ่ึงจะมีหนงัสือนดัหมายแนบไปดว้ย 

5. โปรดพิมพห์นงัสือนดัหมายโดยใชก้ระดาษเปล่าและน าหนงัสือนดัหมายไปท่ี สถานทูตฯ 15 นาทีก่อนเวลานดั

หมายพร้อมกบัค าขอวซ่ีาของท่านและเอกสารประกอบต่างๆ ตามบญัชีตรวจสอบเอกสาร 

6. ในกรณีท่ีท่านไม่อาจเขา้ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไปรษณียอิ์เล็คทรอนิคส์ได ้หรือท่านประสบปัญหาใดๆ 

ท่านอาจติดต่อเราไดผ้า่นศูนยบ์ริการไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์+66(02) 118 7003 

 

การเล่ือนวนันดัหมาย: ท่านอาจเล่ือนวนันดัหมายของท่านไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น การเล่ือนวนันดัหมายจะกระท าได้

ก็ต่อเม่ือท่านแจง้การเล่ือนวนันดัหมาย 2 วนัท าการก่อนวนันดัหมายในคร้ังแรกภายในช่วงระยะเวลา 30 วนั 

 

การยกเลิกวนันดัหมาย: ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะยกเลิกวนันัดหมายของท่าน ค่าธรรมเนียมการบริการท่ีท่านได้

ช าระให้แก่วีเอฟเอสจะไม่สามารถเรียกคืนได้ หากท่านต้องการด าเนินการนัดหมายใหม่ ท่านจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่อีกคร้ัง 

 

โปรดทราบวา่: ค่าธรรมเนียมการบริการท่ีไดช้ าระใหแ้ก่วเีอฟเอสนั้นจะไม่ไดรั้บคืนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

https://www.visaservices.firm.in/Netherlands-Thailand-Online/AppScheduling/AppWelcome.aspx?P=b+wElfCj%2fd7gXZ1BqesgbQ
https://www.visaservices.firm.in/Netherlands-Thailand-Online/AppScheduling/AppWelcome.aspx?P=b+wElfCj%2fd7gXZ1BqesgbQ


 

เวป็ไซต:์ http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/shorttermvisa.html 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้: http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/pdf/business_VAF_220914.pdf 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มช าระเงินไดท่ี้: http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/Payment_form_270514.pdf 

 

ทีอ่ยู่ แผนกวซ่ีา สถานเอกอคัรราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจ าประเทศไทย 

15 ซอยตน้สน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร : 02-309-5200 

เวบ็ไซต ์: thailand.nlembassy.org  

เวลาท าการ : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09.00-12.00น 

 

ศูนย์รับค าร้อง ขอวซ่ีาเนเธอร์แลนด์ (VFS) 

โทร02-118-7003 Wesite : www.vfsglobal.com/netherlands 

ติดต่อทางอีเมลล ์: info.nlth@vfshelpline.com 

เวลาท าการ : 08:30 – 16:00 น.  

 

เจา้หนา้ท่ีจะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และ เวลา 13:00 – 16:00 น ทุกวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ยกเวน้

วนัหยดุประจ าปี 

http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/shorttermvisa.html
http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/pdf/business_VAF_220914.pdf
http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/Payment_form_270514.pdf

