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1. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ ลงวันทีแ่ละลายเซ็นด้วยตนเองให้

เหมือนลายเซ็นในหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้เยาวใ์ห้ลงลายเซ็นโดยผู้ถือสิทธปิกครองเท่านั้น) 

2. รปูถา่ยส2ี ใบ  ขนาดรูปถา่ย 5 ซม x 4 ซม, พ้ืนหลังสีขาว, อายุไม่เกิน 6 เดือน, 

และสามารถเห็นใบหน้าเต็ม ได้ภายในกรอบรูป (ห้ามตกแต่งรูปภาพ)  ที่สามารถ

ท าให้มองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน โฟกัสที่ใบหน้าและมีความคมชัดสูงมองเห็น

ใบหน้าทั้งหมด 

3. หนงัสอืเดนิทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างเหลืออย่าง

น้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย) 

4. ส าเนาการจองตัว๋เครือ่งบนิ 

5. หลกัฐานการจองทีพ่กั/โรงแรม ระบุช่ือผู้เข้าพักทุกท่าน, ช่ือและที่อยู่โรงแรม ที่พัก, และวันที่เข้าพัก 

6. ตารางการเดนิทางโดยละเอยีด (ภาษาอังกฤษ) 

7. หลกัฐานทางการเงนิ เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดิน

บัญชีอย่างน้อย  3เดือน และมีตราประทับจากทางธนาคาร 

8. หลกัฐานการท างาน 

o กรณลีกูจา้ง (ตวัจรงิ อายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่) หนังสือรับรองการท างานที่ออกโดย

หน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครโดยระบุชือ่และนามสกุลของผู้สมัคร,ต าแหน่ง, เงินเดือน

, จ านวนวันหยุดที่ได้รบัอนุมัติ, ตราประทับจากบริษทั, ลายเซ็นผู้อนุมัติจากหน่วยงานหรือบริษัท 

และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

o กรณเีจา้ของกจิการ หนังสือรับรองบริษัท(DBD) (มีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันยื่น), ใบจด

ทะเบียนการค้า(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

o อาชพีอสิระ ผู้สมัครสามารถเขียนช้ีแจง และสามารถแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย 

o กรณนีกัเรยีน นกัศกึษา (ตัวจรงิ มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่) หนังสือรับรองออกจาก

สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร,ที่อยู่และเบอร์โทรศัพย์ของ

สถานศึกษา และลายเซ็นผู้อนุมัติจากสถานศึกษา 

9. กรณมีผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ย กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่

จะอุปถัมภก์ารเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์โดย

แสดงรายการเดินบัญชีอยา่งนอ้ย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และส าเนาหนังสือเดินทางของผู้

อุปถัมภ์ในบางกรณีทา่นอาจจะยื่น ส าเนาของอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) เพ่ิมเติม 

10. ใบเปลีย่นชือ่ (ถ้ามี) ตัวจรงิ และถ่ายเอกสาร 1 ชุด พร้อมแปลเอกสาร (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว

ประเทศเยอรมน ี(VISA GERMANY) 

 

http://www.goholidaynow.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99/
http://www.goholidaynow.com/private-tour/
http://www.goholidaynow.com/private-tour/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExrLl1ZPhAhXLto8KHW5DBGcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%3AFlag_of_Germany_(3-2_aspect_ratio).svg&psig=AOvVaw0Cpw2r8Jf4hYJyUXTl2AVL&ust=1553272676491502
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExrLl1ZPhAhXLto8KHW5DBGcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%3AFlag_of_Germany_(3-2_aspect_ratio).svg&psig=AOvVaw0Cpw2r8Jf4hYJyUXTl2AVL&ust=1553272676491502
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExrLl1ZPhAhXLto8KHW5DBGcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%3AFlag_of_Germany_(3-2_aspect_ratio).svg&psig=AOvVaw0Cpw2r8Jf4hYJyUXTl2AVL&ust=1553272676491502
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiExrLl1ZPhAhXLto8KHW5DBGcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C%3AFlag_of_Germany_(3-2_aspect_ratio).svg&psig=AOvVaw0Cpw2r8Jf4hYJyUXTl2AVL&ust=1553272676491502
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11. ประกนัการเดนิทาง ประกนัการเดินทางจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพ านักอยู่ในกลุ่มประเทศ

เชงเก้นโดยระบุชื่อ นามสกุล ที่ถกูต้องตามหนังสือเดินทาง ระบุวงเงินคุ้มครองขั้นต่ า 30,000 ยูโร            

(1,500,000 บาท ) และขอ้ตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่ยนย้ายกลับประเทศ 

พร้อมทั้งมีตราปั้มและลายเซ็นจากบริษัทตัวแทนประกัน 

12. หนงัสอืเดนิทางเล่มปจับุนั พรอ้มส าเนาหนา้แรก 2 ฉบบั ส าเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยได้รับวีซ่าจาก

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 5 ปี (ถ้ามี) ส าเนาวซี่าที่เคยได้รับจากประเทศ อังกฤษ, แคนนาดา และ

สหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) พร้อมลงลายเซ็น 

13. กรณทีีผู่ส้มคัรอายตุ่ ากวา่ 18 ป ี

o หากผูส้มคัรเดนิทางดว้ยกนักบั พอ่และแม่ ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 

o กรณถีา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแม ่หรอืทา่นใดทา่นหนึง่ ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครและส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทาง

ไปตา่งประเทศ จากทาง อ าเภอ/เขต(ตวัจรงิเทา่นัน้) โดยเอกสารควรระบุวา่อนญุาตให้เดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอยา่งชัดเจน *** พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 

o หากผูส้มคัรเดนิทางคนเดยีว หรอืบคุคลทีส่าม ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครและส าเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้สมัคร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไป

ต่างประเทศ จากทางอ าเภอ/เขต(ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร *** พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสารประทบัตราจากกระทรวง

การต่างประเทศเท่านั้น 

o กรณบีดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีิต: ใบมรณะบัตร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) 

o กรณอี านาจการปกครองบตุรฝา่ยใดฝา่ยนึง ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครและส าเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้สมัคร (ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) 

- ใบส าเนาบันทึกการอยา่โดยระบุว่าบุตรอยูใ่นอ านาจการปกครองของใคร 

- ใบปกครองบุตร (ปค. 14) จากทาง อ าเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อ านาจจากศาล 

พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น 

o กรณบีตุรบญุธรรม: ส าเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร                

(ส าเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปล) ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทาง อ าเภอ/เขต 

*** พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ

เท่านั้น *** 

ถ้าเอกสารมิใช้เอกสารออกจากประเทศไทย จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของ

ประเทศน้ันๆ ประจ าการในประเทศไทย 

เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทยจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถแปลทีศ่นูยร์บัแปลเอกสารทีใ่ดก็ได ้  

แตไ่มส่ามารถแปลเอกสารดว้ยตงัเอง 

http://www.goholidaynow.com/travel-insurance/
http://www.goholidaynow.com/wp-content/uploads/2020/03/กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า-18-ปี-กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้.pdf

