เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลายืน่ ประมาณ 15 วันทาการ
การขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าใน
กลุ่มประเทศเชงเก้นหรื อประเทศอื่น ต้องนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซ่า// สาเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ชุด
และถ่ายสาเนาหนังสื อเดินทางหน้าที่มีวซี ่าต่างๆ อีก 1 ชุด
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นหลังเป็ นสี ขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร (ขนาด
2 นิ้ว) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รู ป

3. สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า
/ สาเนาสู ติบตั ร ในกรณี อายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
4. หนังสื อรั บรองการทางานจากบริ ษทั (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุ
ตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดื อนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษทั นี้ และช่ วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิ นทางไป
ท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หนังสื อรับรองจากทางธนาคาร และแนบสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากย้อนหลัง 6 เดื อนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั
ควรเลื อกเล่ มที่มีการเข้าออกของเงิ นสม่ าเสมอ และมี จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็ นว่ามีฐานะการเงิ นเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชี
ใดบัญชี หนึ่ งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแส
รายวัน***

7. กรณี ที่บริ ษทั ของท่าน เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทั้งหมดนอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1 –
6 แล้ว ทางบริ ษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของ
ท่าน โดยระบุชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องมี หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้องไปยืน่ เรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. เอกสารการสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
11. ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้อมรายชื่อทุกท่าน (ภาษาอังกฤษ)
12. ประกันการเดินทาง หลักฐานการประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพานัก วงเงินความ
คุม้ ครองไม่ต่ากว่า 30,000.- เหรี ยญยูโร หรื อ 1,500,000 บาท และต้องรวมบริ การนาตัวกลับประเทศในกรณี เจ็บป่ วยด้วย
13. รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)
14. คาร้องขอวีซ่าเช็งเก้น ซึ่ งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่ าง ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด และต้ องเป็ นเอกสารทีอ่ อกมาล่ าสุ ดไม่ เกิน 1 เดือน
ท่านต้ องเตรี ยมทีอ่ ยู่ทตี่ ้ องการให้ สถานทูตจัดส่ งพาสปอร์ ตคืนให้ พร้ อม
ค่ าธรรมเนียมวีซ่า
ประเภทวีซ่า

ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเป็ นเงินยูโร

ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเป็ นเงินบาท

60

2,100

ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม

ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม

เด็ก (ระหว่าง 6 - 11 ขวบ)

35

1,200

วีซ่าแคริ บเบียนพานักระยะสั้น

35

1,200

วีซ่าเชงเก็น
เด็ก (ต่ากว่า 6 ขวบ)

- ค่าธรรมเนียมดาเนินการ 480 บาท

การนัดหมาย
ผูย้ ื่น ขอวีซ่ า เชงเก้นทุ ก ท่ า นที่ จะเดิ นทางไปยัง ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ จะต้อ งไปปรากฎตัวเพื่ อ ยื่น ค าขอที่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ โปรดดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อการนัดหมาย
1. ชาระค่าธรรมเนียม 480 บาทต่อคาขอ ณ สาขาใดสาขาหนึ่งของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
2. แสดงสาเนาหนังสื อเดินทางฉบับปั จจุบนั ของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
3. กรอกใบชาระเงินซึ่ งทางธนาคารจะคืนสาเนาให้แก่ท่าน โดยที่การชาระเงินนี้จะมีอายุใช้งาน 30 วันนับแต่วนั ที่
ชาระ เมื่อท่านได้ชาระเงินแล้ว โปรดรอ 1 วันทาการเพื่อให้ระบบของเราปรับบัญชีการชาระเงินของท่านรอ 1
วันทาการ และคลิกที่นี่ https://www.visaservices.firm.in/Netherlands-ThailandOnline/AppScheduling/AppWelcome.aspx?P=b+wElfCj%2fd7gXZ1BqesgbQ== เพื่อเลือกวันและเวลาสาหรับ
การนัดหมาย ณ สถานทูตฯ
4. เมื่อท่านได้ดาเนิ นการกาหนดวันนัดหมายเรี ยบร้ อยแล้ว ระบบจะส่ งไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิ คส์ โดยอัตโนมัติถึง
ท่านซึ่งจะมีหนังสื อนัดหมายแนบไปด้วย
5. โปรดพิมพ์หนังสื อนัดหมายโดยใช้กระดาษเปล่าและนาหนังสื อนัดหมายไปที่ สถานทูตฯ 15 นาทีก่อนเวลานัด
หมายพร้อมกับคาขอวีซ่าของท่านและเอกสารประกอบต่างๆ ตามบัญชีตรวจสอบเอกสาร
6. ในกรณี ที่ท่านไม่อาจเข้าระบบอินเทอร์ เน็ตและระบบไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิ คส์ ได้ หรื อท่านประสบปั ญหาใดๆ
ท่านอาจติดต่อเราได้ผา่ นศูนย์บริ การได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(02) 118 7003
การเลื่อนวันนัดหมาย: ท่านอาจเลื่อนวันนัดหมายของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การเลื่อนวันนัดหมายจะกระทาได้
ก็ต่อเมื่อท่านแจ้งการเลื่อนวันนัดหมาย 2 วันทาการก่อนวันนัดหมายในครั้งแรกภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน
การยกเลิ กวันนัดหมาย: ในกรณี ที่ท่านประสงค์จะยกเลิ กวันนัดหมายของท่าน ค่าธรรมเนี ยมการบริ การที่ ท่านได้
ช าระให้ แ ก่ วี เ อฟเอสจะไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ หากท่ า นต้อ งการด าเนิ น การนัด หมายใหม่ ท่ า นจะต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง
โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมการบริ การที่ได้ชาระให้แก่วเี อฟเอสนั้นจะไม่ได้รับคืนไม่วา่ ด้วยเหตุใด

เว็ปไซต์: http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/shorttermvisa.html
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai/pdf/business_VAF_220914.pdf
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชาระเงินได้ที่: http://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/Payment_form_270514.pdf
ทีอ่ ยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์ แลนด์ ประจาประเทศไทย
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร : 02-309-5200
เว็บไซต์ : thailand.nlembassy.org
เวลาทาการ : วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น
ศูนย์ รับคาร้ อง ขอวีซ่าเนเธอร์ แลนด์ (VFS)
โทร02-118-7003 Wesite : www.vfsglobal.com/netherlands
ติดต่อทางอีเมลล์ : info.nlth@vfshelpline.com
เวลาทาการ : 08:30 – 16:00 น.
เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และ เวลา 13:00 – 16:00 น ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดประจาปี

