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Applicant name:  
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Visa application form, original: 

 
Duly filled out in German or English language. The application form is to be filled out through e-
application 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. 

 

แบบฟอร์มค าร้องขอวซ่ีา (เอกสารฉบบัจริง):  
 

ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น ผ่านระบบ  e-application VIDEX https://videx.diplo.de ลงวนัท่ี และลงนาม(ลายเซ็นต์
ตามหนังสือเดินทาง) กรณีท่ีผูส้มคัรเป็นผูเ้ยาวแ์บบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าจะตอ้งถูกเซ็นตโ์ดยผูป้กครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)  
ขอ้มูลเก ีย่วกบัท่ีตั้ง (ช่ือเมือง ถนน อ่ืนๆ) ในประทเศเยอรมณี ตอ้งกรอกเป็นภาษาเยอรมนี 
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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. 

 

ฟอร์มข้อมูล: 
 

ในแต่ละประเภทใหป้ร้ินและลงนามโดยผูส้มคัร  
1. ขอ้กฎหมายท่ีตอ้งทราบในการยื่นวีซ่าตามมาตรา 54 วรรค 2  ขอ้ 8  และมาตรา 53 : คลิกที่น่ีเพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
2. ขอ้มูลเก ีย่วกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูล: คลิกที่น่ีเพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
3. ใบเสร็จท่ีลงนาม: ขอ้มูลเก ีย่วกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูล: คลิกที่น่ีเพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
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Two biometric passport-sized photographs 3.5 cm x 4 cm: 
 
- One photograph to be fixed in the upper right corner of the application form 

- One photograph loosely added to the application 
- Color photo on a white or light background 
- Format 3.5 cm x 4 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. 

 

รูปถ่าย 2 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม: 
 

 - รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาว  
- ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม - รูปถ่ายหนา้ตรงไม่มีส่ิงกดีขวาง (เห็นใบหนา้ชดัเจน)  
- เป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน)  
- รูปถ่ายตอ้งเห็นใบหูและค้ิว (รูปถ่ายเปิดหนา้ผาก)  
รูปถ่ายตอ้งแสดงองคป์ระกอบของใบหนา้ชดัเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหวัไหล่ และความยาวใบหนา้ตอ้งมีเน้ือท่ีในรูปถ่าย 70-80% 

ของพ้ืนท่ี 
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Passport, original: 
 
- 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. 
 

หนังสือเดินทางฉบบัจริง:  
 

      

https://videx.diplo.de/
https://videx.diplo.de/
https://bangkok.diplo.de/blob/1366740/7ce507409f7ed68f525b82476daa376a/belehrung-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/2118742/5ff04c9c1ae5e803a204e01cedeed0c0/datenschutz-grundverordnung-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/2160200/2d8b7c09aad5fdac79eb19e067416563/empfangsbestaetigung-datenschutz-grundverordnung-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/1366740/7ce507409f7ed68f525b82476daa376a/belehrung-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/2118742/5ff04c9c1ae5e803a204e01cedeed0c0/datenschutz-grundverordnung-data.pdf
https://bangkok.diplo.de/blob/2160200/2d8b7c09aad5fdac79eb19e067416563/empfangsbestaetigung-datenschutz-grundverordnung-data.pdf
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-ตอ้งเหลืออายุการใชง้านไม่ต่ากว่า 3 เดือน 
-ลงนามโดยผูถื้อ 
-อายุหนงัสือเดินทางไม่เกนิ 10 ปี 
- ตอ้งมีหนา้ว่างเหลืออย่างนอ้ย 2 หนา้ ถา้ท่านมีหนงัสือเดินทางเล่มกอ่นหนา้น้ี(เล่มเกา่) กรุณานามาแสดงดว้ย 
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Passport, copies: 

 
- Two photocopies of the passport (personal data page) 
- One photocopy of previous Schengen visas and previous passport/s (personal data page) 

 

หนังสือเดินทางฉบบัส าเนา:  
 

- ส าเนาหนงัสือเดินทาง(หนา้ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล) 2 ชุด  
- ส าเนาวีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บคร้ังกอ่น 1 ชุด 
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Change name and/or surname certificate, if applicable:  
Show original and submit photocopy 

 

หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกุลถ้ามี:  
 

แสดงเอกสารฉบบัจริงและยื่นเอกสารตวัส าเนา 
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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. 

 

เอกสารการจองตัว๋เคร่ืองบนิทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ: 
 

เอกสารการจองตัว๋เคร่ืองบินจะตอ้งระบุช่ือผูส้มคัร (ตรงตามหนังสือเดินทาง) หมายเหตุ: กรุณาอย่าซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจนกว่าจะ
ไดรั้บวีซ่า สถานกงสุลประจาภูมิภาคกรุงเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินทุกรณี 
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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. 
 

แผนการเดินทางโดยละเอียด:  
 

ในกรณีท่ีเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเกน้หลายประเทศ ท่านจะตอ้งแสดงแผนการเดินทางโดยจะตอ้งแสดงรายละเอียด
ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางขา้มขา้มพรหมแดนไปยงัพ้ืนท่ีประเทศเชงเกน้อ่ืน รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ท่ีท่านจะตอ้งเดินทางไป
ในระหว่างทริปเดียวกนัน้ี 
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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. 
 

หลักฐานการจองที่พกั/โรงแรม:  
 

เอกสารการจองโรงแรม/ท่ีพกั ตลอดระยะเวลาท่ีท่านพานกัอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้ เอกสารการจองโรงแรม/ท่ีพกัจะตอ้งระบุ
ช่ือของผูส้มคัรทุกท่าน(และตรงกบัหนงัสือเดินทาง)  
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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). 
 

เอกสารจากบริษทันาเที่ยว:  
 

จดหมายจากบริษทันาเท่ียว (ท่ีมีหวัจดหมายเป็นช่ือบริษทั) มีรายละเอียดการเดินทาง (กาหนดมการเดินทาง, โปรแกรม, โรงแรม
, ฯลฯ) รวมถึงรายช่ือทั้งหมดของผูท่ี้จะเดินทางไปกบักรุ๊ป เรียงลาดบัตามตวัอกัษร และยืนยนัการชาระเงินเตม็จานวน  
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Employment and financial proof: 
 
If employed: 

   



Schengen Tourist Visa 

วีซ่าเชงเก้น - ท่องเที่ยว 

July 2019 

กรกฎาคม 2562 

- 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) 
 

หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน:  
 

กรณีลูกจ้าง:  
- หนงัสือรับรองการทางานท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษทัตน้สังกดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัร้อน ต าแหน่งในบริษทั และ
เงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน  
- ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ 
 

กรณีนักเรียน/นักศึกษา:  
- หนงัสือรับรองจากทางสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบบัจริงและยื่นเอกสารตวัส าเนา  
 

กรณีเจ้าของกิจการ:  
- ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ/ใบทะเบียนพาณิชย ์ท่ีระบุช่ือของผูส้มคัร  
 

เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนจะต้องย่ืน: หลกัฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง  
เอกสารแจง้ยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบญัชีอย่างนอ้ย 3 เดือน และมีตราประทบัจาก
ทางธนาคาร กรณีท่ีมีผูอุ้ปถมัภท์างการเงินในการเดินทาง ใหย้ื่นจดหมายแสดงความประสงคท่ี์จะอุปถมัภก์ารเงิน และยื่น
เอกสารแจง้ยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) ของผูอุ้ปถมัภ ์โดยแสดงรายการเดินบญัชีอย่างนอ้ย 3 เดือน มีตรา
ประทบัจากทางธนาคาร และส าเนาหนงัสือเดินทางของผูอุ้ปถมัภ ์ในบางกรณีท่านอาจจะยื่น ส าเนาของอสังหาริมทรัพย ์(โฉนด
ท่ีดิน) เพ่ิมเติม 
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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) 
 

หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีช่ือเป็นเจ้าของ) สมุดบญัชีเงินฝาก ทะเบยีนสมรส สูตบิตัรของบุตร 

หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถงึภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย (ถ้ามี) 
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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 
 

ประกันการเดินทาง: 
 

- จะตอ้งครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกน้  
- จะตอ้งมีผลบงัคบัใชก้บัพ้ืนท่ีในกลุ่มประเทศเชงเกน้  
- ความคุม้ครองขั้นต่า 30,000 ยูโรสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลบัประเทศ – แสดงทั้ง
เอกสารฉบบัจริงและส าเนา  
- ตอ้งมีตราประทบัของบริษทัประกนัภยัและลายเซ็นผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัประกนัภยัแสดงในเอกสาร 
กรุณาคลกิที่น่ีสาหรับรายช่ือบริษทัประกันการเดินทางที่ได้รับการรับรอง 

https://www.vfsglobal.com/Germany/Thailand/pdf/Common-list-of-recognized-Travel-Medical-Insurance.pdf
https://www.vfsglobal.com/Germany/Thailand/pdf/Common-list-of-recognized-Travel-Medical-Insurance.pdf
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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. 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์ (เดก็):  
 

- ใบสูติบตัร (แสดงฉบบัจริง+ยื่นตวัส าเนา)  
- หนงัสือยินยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกบัผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึง ก) ต้องย่ืนหนังสือแสดงความ
ยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้ เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีผู้ เยาว์เดินทางไปคนเดียวหรือเดินทาง
ไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึง โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอ าเภอ แสดงเอกสารฉบับจริงและย่ืนตัวส าเนา ข) หรือหนังสือ
ยินยอมท่ีเซ็นโดยผู้ปกครองท่านท่ีไม่ได้เดินทาง (หรือท้ังสองท่านท่ีไม่ได้เดินทาง) กับผู้ เยาว์ (เซ็นท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า วีเอฟเอส ด้วย
ตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริงและย่ืนตัวส าเนา  
- กรณีท่ีผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ  
- ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนท่ีเดก็เกิด จะตอ้งยื่นใบปกครองบุตรท่ีออกจากทางอ าเภอ (ฉบบัส าเนา) ในกรณีท่ี
ผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึงเสียชีวิตจะต้องย่ืนใบมรณะบัตรมาด้วย กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึงหรือทั้งสองท่านไม่สามารถ
พาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ย่ืนเอกสารสมัครวีซ่า ให้ทาหนังสือมอบอ านาจลงลายมือช่ือจากผู้ปกครองท่านที่ไม่
สามารถมาได้ โดยยื่นพร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)  

      

15 

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 
 

ส าหรับชาวต่างชาตทิีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทย:  
 

- ใบอนุญาตทางาน ฉบบัจริง และส าเนา (ถา้มี)  
- ตราประทบัอนุญาตใหเ้ดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry stamp) จากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และจะตอ้งมีอายุ
เหลืออยู่หลงัจากเดินทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้  

      

       

       

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

กรณีที่ย่ืนเอกสารเพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถาน
กงสุล  
 

    

 


