Schengen Tourist Visa

วีซ่าเชงเก้น - ท่ องเที่ยว
Applicant name:

Date of application:

ชื่ อผู้สมัคร:

วันทีใ่ บสมัคร:

Requested documents

Yes

No

Notes

เอกสารประกอบการพิจารณา

มี

ไม่ มี

หมายเหตุ

Visa application form, original:
Duly filled out in German or English language. The application form is to be filled out through eapplication VIDEX https://videx.diplo.de, printed out and signed by the applicant. The visa application
form must be signed by both parents in case of minor child.
Address details (names of cities, streets, etc.) in Germany are to be filled out in German language only.
1

แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง):
ผูส้ มัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ผ่านระบบ e-application VIDEX https://videx.diplo.de ลงวันที่ และลงนาม(ลายเซ็นต์
ตามหนังสื อเดินทาง) กรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นผูเ้ ยาว์แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผูป้ กครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ต้ งั (ชื่อเมือง ถนน อื่นๆ) ในประทเศเยอรมณี ต้องกรอกเป็ นภาษาเยอรมนี
Information forms:
Each form printed out, dated and signed by the applicant.
1. Information form on § 54 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 53 AufenthG: Click here to download the form.
2. Information on data protection law: Click here to download the form.
3. Signed receipt: Information on data protection law: Click here to download the form.
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ฟอร์ มข้ อมูล:
ในแต่ละประเภทให้ปริ้ นและลงนามโดยผูส้ มัคร
1. ข้อกฎหมายที่ตอ้ งทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 54 วรรค 2 ข้อ 8 และมาตรา 53 : คลิกทีน
่ ี่เพื่อดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูล: คลิกทีน่ ี่เพื่อดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม
3. ใบเสร็ จที่ลงนาม: ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูล: คลิกทีน่ ี่เพื่อดาวน์ โหลดแบบฟอร์ ม
Two biometric passport-sized photographs 3.5 cm x 4.5 cm:
- One photograph to be fixed in the upper right corner of the application form
- One photograph loosely added to the application
- Colour photo on a white background
- Format 3.5 cm x 4.5 cm
- Taken from the front; without obstruction
- Recent (less than 6 months old)
- Ears and eyebrows must appear on the picture
The photo must be a close-up of your head and the top of your shoulders so that your face
takes up 70-80% of the photograph.
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รูปถ่ าย 2 ใบขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม:
- รู ปถ่ายสี พื้นหลังสี ขาว
- ขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม - รู ปถ่ายหน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง (เห็นใบหน้าชัดเจน)
- เป็ นรู ปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- รู ปถ่ายต้องเห็นใบหู และคิ้ว (รู ปถ่ายเปิ ดหน้าผาก)
รู ปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรู ปถ่าย 70-80%
ของพื้นที่
Passport, original:
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- Valid for at least three months from the date of expiry of the requested visa
- Signed by bearer
- Not older than 10 years
- At least two blank pages
Please present previous passports, if available.

หนังสื อเดินทางฉบับจริง:
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-ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 3 เดือน
-ลงนามโดยผูถ้ ือ
-อายุหนังสื อเดินทางไม่เกิน 10 ปี
- ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสื อเดินทางเล่มก่อนหน้านี้(เล่มเก่า) กรุ ณานามาแสดงด้วย
Passport, copies:
- Two photocopies of the passport (personal data page)
- One photocopy of previous Schengen visas and previous passport/s (personal data page)
5

หนังสื อเดินทางฉบับสาเนา:
- สาเนาหนังสื อเดินทาง(หน้าที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
- สาเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด
Change name and/or surname certificate, if applicable:
Show original and submit photocopy
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หนังสื อรับรองการเปลีย่ นแปลงชื่ อ-นามสกุลถ้ ามี:
แสดงเอกสารฉบับจริ งและยื่นเอกสารตัวสาเนา
Confirmed reservation of the round-trip flight ticket:
Applicant's name (same as on passport) must be mentioned on the flight reservation.
Remark: Please do not buy the ticket before the visa is issued. The German Embassy in Thailand will
not take any responsibility related to the flight ticket.
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เอกสารการจองตัว๋ เครื่ องบินทั้งเทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ:
เอกสารการจองตัว๋ เครื่ องบินจะต้องระบุชื่อผูส้ มัคร (ตรงตามหนังสื อเดินทาง) หมายเหตุ: กรุ ณาอย่าซื้อตัว๋ เครื่ องบินจนกว่าจะ
ได้รับวีซ่า สถานกงสุ ลประจาภูมิภาคกรุ งเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินทุกรณี
Detailed itinerary:
Itinerary of the planned trip if several countries are visited, providing details on the transport used to
move across the Schengen area and any other countries to be visited during this trip.
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แผนการเดินทางโดยละเอียด:
ในกรณี ที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ท่านจะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียด
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไป
ในระหว่างทริ ปเดียวกันนี้
Proof of accommodation:
Confirmed hotel reservation/s for the entire duration of stay in the Schengen countries. Applicant's
name (same as on passport) must be mentioned on the hotel reservation/s.
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หลักฐานการจองทีพ่ กั /โรงแรม:
เอกสารการจองโรงแรม/ที่พกั ตลอดระยะเวลาที่ท่านพานักอยูใ่ นกลุ่มประเทศเชงเก้น เอกสารการจองโรงแรม/ที่พกั จะต้องระบุ
ชื่อของผูส้ มัครทุกท่าน(และตรงกับหนังสื อเดินทาง)
Organized trip:
Letter of the travel agency (on company’s letterhead) giving details regarding the trip (itinerary,
program, hotels, etc.) with complete name list of the group in alphabetical order and confirmation that
the trip has been fully paid (certificate or original voucher).
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เอกสารจากบริษัทนาเทีย่ ว:
จดหมายจากบริ ษทั นาเที่ยว (ที่มีหวั จดหมายเป็ นชื่อบริ ษทั ) มีรายละเอียดการเดินทาง (กาหนดมการเดินทาง, โปรแกรม, โรงแรม
, ฯลฯ) รวมถึงรายชื่อทั้งหมดของผูท้ ี่จะเดินทางไปกับกรุ๊ ป เรี ยงลาดับตามตัวอักษร และยืนยันการชาระเงินเต็มจานวน
Employment and financial proof:
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- Original certificate of employment or equivalent, indicating the position in the company, length of
employment, monthly salary, the number of vacation days granted, and the purpose and duration of the
trip
- Company registration
If student:
- Academic certificate such as an enrolment confirmation of the school or university, show original and
submit photocopy
If self-employed:
- Evidence of business ownership (company registration, DBD certificate) stating the applicant’s name
To be provided: proof of sufficient funds
Bank Statement for the last three months including bank account movements of the applicant, original
with bank stamp; if the trip is sponsored: sponsoring letter and bank statement of the sponsor for the
last three months including bank account movements of the sponsor, original with bank stamp, copy of
sponsor's passport. If relevant: copy of real estate property (title deed)

หลักฐานการจ้ างงานและหลักฐานทางการเงิน:
กรณี ลกู จ้ าง:
- หนังสื อรับรองการทางานที่ออกโดยหน่วยงานหรื อบริ ษทั ต้นสังกัดของผูส้ มัคร ระบุวนั ลาพักร้อน ตาแหน่งในบริ ษทั และ
เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
- ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ
กรณี นักเรี ยน/นักศึกษา:
- หนังสื อรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริ งและยื่นเอกสารตัวสาเนา
กรณี เจ้ าของกิจการ:
- ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ/ใบทะเบียนพาณิ ชย์ ที่ระบุชื่อของผูส้ มัคร
เอกสารทีผ่ ้ สู มัครทุกคนจะต้ องยื่น: หลักฐานทางการเงินทีเ่ พียงพอในการเดินทาง
เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับจาก
ทางธนาคาร กรณี ที่มีผอู ้ ุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่น
เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผูอ้ ุปถัมภ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตรา
ประทับจากทางธนาคาร และสาเนาหนังสื อเดินทางของผูอ้ ุปถัมภ์ ในบางกรณี ท่านอาจจะยื่น สาเนาของอสังหาริ มทรัพย์ (โฉนด
ที่ดิน) เพิ่มเติม
If applicable: Copy of real estate property (title deed), bank account, marriage certificate, birth
certificate of children (if relevant, or other proof of social or financial ties in Thailand)
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หลักฐานการถือครองอสั งหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็ นเจ้ าของ) สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สู ตบิ ัตรของบุตร
หรื อหลักฐานอื่นๆ ทีแ่ สดงถึงภาระผูกพันหรื อความสั มพันธ์ ของท่ านในประเทศไทย (ถ้ ามี)
Travel and health insurance:
- Must cover all period of stay
- Must be valid for Schengen area
- Minimum coverage of Euro 30,000 for urgent hospitalization or repatriation expenses
- The stamp and the signature of the insurance company are mandatory
- Show original and submit photocopy
Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance
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ประกันการเดินทาง:
- จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
- จะต้องมีผลบังคับใช้กบั พื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
- ความคุม้ ครองขั้นต่า 30,000 ยูโรสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุ กเฉิ นในโรงพยาบาลหรื อการส่งกลับประเทศ – แสดงทั้ง
เอกสารฉบับจริ งและสาเนา
- ต้องมีตราประทับของบริ ษทั ประกันภัยและลายเซ็นผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ประกันภัยแสดงในเอกสาร
กรุณาคลิกทีน่ ี่สาหรับรายชื่ อบริษัทประกันการเดินทางทีไ่ ด้ รับการรับรอง
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Documents related to minor child:
- Birth certificate, show original and submit photocopy
- Parental consent for the minor child that is either travelling abroad alone or with only one parent:
a) An official parental consent for the planned travel abroad must be submitted, in case that one of the
parents or both of them are not going to travel together with the minor child. This document must be
issued by Amphoe. Show original and submit photocopy
b) Or the declaration of consent letter signed by the parent/s who is/are not traveling with the minor
child (sign at VFS Global Visa Center in person). Show original and submit photocopy.
- If the parents are divorced, or
- if the parents were not married at the time the child was born,
a proof of child custody, issued by the Amphoe, must be submitted (copy).
In case that one parent has passed away, a death certificate must be submitted.
Signed authorization letter from the parents in case that both parents cannot appear in person
during the submission of the visa application. Photocopies of the parents’ passports (personal
data page) must also be submitted.
14

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องของผู้เยาว์ (เด็ก):
- ใบสู ติบตั ร (แสดงฉบับจริ ง+ยื่นตัวสาเนา)
- หนังสื อยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรื อไปกับผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่ง ก) ต้ องยื่นหนังสื อแสดงความ
ยินยอมอย่ างเป็ นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ ผ้ เู ยาว์ เดินทางไปต่ างประเทศ ในกรณี ที่ผ้ เู ยาว์ เดินทางไปคนเดียวหรื อเดินทาง
ไปกับผู้ปกครองท่ านใดท่ านหนึ่ง โดยเอกสารจะต้ องออกจากทางอาเภอ แสดงเอกสารฉบับจริ งและยื่นตัวสาเนา ข) หรื อหนังสื อ
ยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่ านที่ไม่ ได้ เดินทาง (หรื อทั้งสองท่ านที่ไม่ ได้ เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นที่ศูนย์ ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้ วย
ตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริ งและยื่นตัวสาเนา
- กรณี ที่ผ้ ปู กครองหย่ าร้ างกัน หรื อ
- ผู้ปกครองไม่ ได้ สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด จะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอาเภอ (ฉบับสาเนา) ในกรณี ที่
ผู้ปกครองท่ านใดท่ านหนึ่งเสียชีวิตจะต้ องยื่นใบมรณะบัตรมาด้ วย กรณีทผี่ ้ ปู กครองท่ านใดท่ านหนึ่งหรือทัง้ สองท่ านไม่ สามารถ
พาผู้เยาว์ มาสมัครวีซ่าด้ วยตนเองในวันทีย่ นื่ เอกสารสมัครวีซ่า ให้ ทาหนังสือมอบอานาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองท่ านทีไ่ ม่
สามารถมาได้ โดยยืน่ พร้ อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หน้ าข้ อมูลส่ วนบุคคล)
Foreign national residing in Thailand:
- Original and copy of work permit (if applicable)
- Re-entry stamp from Thai Immigration, valid after coming back from the Schengen states
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สาหรับชาวต่ างชาติทอี่ าศัยอยู่ในประเทศไทย:
- ใบอนุญาตทางาน ฉบับจริ ง และสาเนา (ถ้ามี)
- ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุ
เหลืออยูห่ ลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

If submitting documents to prove family relationships from countries other than Thailand, legalization from competent Embassy or
Consulate is required.

กรณีทยี่ ื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ ความสั มพันธ์ ในครอบครัวจากประเทศอื่นทีไ่ ม่ ใช่ ประเทศไทย เอกสารจะต้ องได้ รับการรับรอง ความถูกต้ องตามกฎหมายจากสถานทูตหรื อสถาน
กงสุ ล
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