เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศ "เนเธอร์ แลนด์ "
ทีอ่ ยู่: 15 ซอยต้ นสน ถ. เพลินจิต, ลุมพินี, กรุ งเทพฯ 10330
เวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. (ตามวันและเวลานัดหมายล่วงหน้ า)
INFO: BAN-VISA@MINBUZA.NL
 กรุณากรอกแบบฟอร์ มนี้โดยละเอียด เพือ่ ความสะดวกและเป็ นประโยชน์ ในการขอวีซ่า และส่ งคืนบริ ษทั ฯ

พร้ อมหลักฐานประกอบการขอวีซาดังรายละเอียดด้ านล่ าง
 ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือพาสปอร์ตและเอกสารต่างด้าว กรุ ณาติดต่อสอบถามแผนกวีซ่า โทร. 02 187 2713-4
 ใช้ เวลาในการพิจารณายืน่ และร้ องขอโดยสถานทูตเนเธอร์ แลนด์ประจาประเทศไทย ประมาณ 7-14 วันทาการ ขึ้ นอยูก่ บั ช่วง
ระยะเวลาทีม่ ผี ้ยู นื่ ขอวีซ่ามากน้ อยเพียงใด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั ………………………………………………………………………………………………………………………….
อาชีพ / ตาแหน่ ง……………………………………… ชื่อบริษทั / ห้างร้าน…………………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทางาน …………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)……………………………… โทรศัพท์ (ที่บา้ น)………………………… มือถือ……………………………
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
ม่าย
หย่า
แยกทางกัน
ชื่อคู่สมรส …………………………………………………………………….……………………………………………………...
วันเดือนปี เกิดคู่สมรส ………...……/…………….…/…………... สถานที่เกิดคู่สมรส ………………………………………..

กรุณาตรวจเช็คเอกสารให้ ครบถ้ วน โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ข้ างล่างนี้







1. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และต้องมีหน้าว่างที่ยงั
ไม่ได้ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่าย สี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปพื้นด้านไม่มนั พื้นหลังขาวเท่านั้น (หน้าตรง เน้ นใบหน้ า ไม่เน้นลาตัว) ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรุ ณาเขียนชื่อที่ดา้ นหลังรู ปด้วยปากกาลูกลื่น ห้ ามหมึกซึม)
3. หลักฐานการทางาน
3.1 เจ้าของกิจการ
- ใช้สาเนาทะเบียนการค้าหรื อหนังสื อรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่วน (ต้อง Update
ภายใน 3 เดือน) กรณี ไม่จดทะเบียนใช้เอกสารการเสี ยภาษีแทน
3.2 พนักงานบริ ษทั ฯ
- ใช้จดหมายรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่ มทางาน พร้อมทั้งระบุ
วันที่ลาหยุด (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)
3.3 ข้าราชการ
- ใช้จดหมายรับรองตาแหน่งจากหน่วยงานที่สงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้องระบุวา่ ไป
ต่างประเทศ) กรณี เกษียณอายุใช้สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4. หลักฐานการเงิน
-สมุดบัญชีธนาคารตัวจริ ง ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับข้อมูลเป็ นปัจจุบนั พร้อมสาเนา)
หรื อ หนังสื อรับรองบัญชีเงินฝาก จากทางธนาคารตัวจริ ง







5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณี ที่สมรสแล้ว) สาเนาใบสาคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี ที่หย่าแล้ว)
7. หลักฐานการเดินทาง
- สาเนาการจองตัว๋ เครื่ องบิน
- สาเนาการสารองที่พกั
- สาเนาประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท)
8. หนังสื อหรื อจดหมายเชิญจากบริ ษทั หรื อหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ (สาหรับวีซ่าธุรกิจ)
ผู้เยาว์ (อายุยงั ไม่ ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ) ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้ องยืน่ เอกสารดังต่ อไปนี:้



สูติบตั รตัวจริ งและสาเนา



หนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย (ต้องเป็ นเอกสารต้นฉบับที่ออก
โดยสานักงานเขตหรื อที่วา่ การอาเภอ)



หนังสื อรับรองสถานภาพจากทางโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)



ใช้เอกสารการเงินของบิดา หรื อ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง

*** หมายเหตุ *** ผู้ขอวีซ่าทุกท่ านต้ องมายืน่ คาร้ องขอวีซ่าด้ วยตนเอง
การนัดหมาย
ผูย้ นื่ ขอวีซ่าเชงเก้นทุกท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องไปปรากฎตัวเพื่อยืน่ คาขอที่สถานเอกอัครราชทูตแห่ง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โปรดดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อการนัดหมาย
ชาระค่าธรรมเนียม 480 บาทต่อคาขอ ณ สาขาใดสาขาหนึ่งของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
แสดงสาเนาหนังสื อเดินทางฉบับปั จจุบนั ของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
กรอกใบชาระเงินซึ่งทางธนาคารจะคืนสาเนาให้แก่ท่านโดยที่การชาระเงินนี้จะมีอายุใช้งาน 30 วันนับแต่วนั ที่ชาระ
เมื่อท่านได้ชาระเงินแล้ว โปรดรอ 1 วันทาการเพื่อให้ระบบของเราปรับบัญชีการชาระเงินของท่าน
รอ 1 วันทาการ และคลิกที่นี่ เพื่อเลือกวันและเวลาสาหรับการนัดหมาย ณ สถานทูตฯ
เมื่อท่านได้ดาเนินการกาหนดวันนัดหมายเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะส่งไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์โดยอัตโนมัติถึงท่านซึ่ง
จะมีหนังสื อนัดหมายแนบไปด้วย
โปรดพิมพ์หนังสื อนัดหมายโดยใช้กระดาษเปล่าและนาหนังสื อนัดหมายไปที่ สถานทูตฯ 15 นาทีก่อนเวลานัด
หมายพร้อมกับคาขอวีซ่าของท่านและเอกสารประกอบต่างๆ ตามบัญชีตรวจสอบเอกสาร
ในกรณี ที่ท่านไม่อาจเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไปรษณี ยอ์ ิเล็คทรอนิคส์ได้ หรื อท่านประสบปั ญหาใดๆ ท่าน
อาจติดต่อเราได้ผา่ นศูนย์บริ การของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ +66(02) 118 7003
การเลือ่ นวันนัดหมาย: ท่านอาจเลื่อนวันนัดหมายของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การเลื่อนวันนัดหมายจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อท่าน
แจ้งการเลื่อนวันนัดหมาย 2 วันทาการก่อนวันนัดหมายในครั้งแรกภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน
การยกเลิกวันนัดหมาย: ในกรณี ที่ท่านประสงค์จะยกเลิกวันนัดหมายของท่าน ค่าธรรมเนียมการบริ การที่ท่านได้ชาระให้แก

่่วเี อฟเอสจะไม่สามารถเรี ยกคืนได้ หากท่านต้องการดาเนินการนัดหมายใหม่ ท่านจะต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง
โปรดทราบว่า: ค่าธรรมเนียมการบริ การที่ได้ชาระให้แก่วเี อฟเอสนั้นจะไม่ได้รับคืนไม่วา่ ด้วยเหตุใด

