
 

ขัน้ตอนการท าวีซ่าเชงเกน็ (Schengen Visa) ส าหรบัเดินทางเข้ายโุรป 

อพัเดต 2022 

วีซ่าเชงเกน็ (Schengen Visa) คืออะไร? 

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) เป็น วีซ่าระยะสั้นท่ีอยูไ่ดสู้งสุดไม่เกิน 90 วนั ซ่ึง แชงเกน้ คือ กลุ่ม

ร่วมมือของโซนยโุรป คลา้ย ๆ กบั AEC ในโซนเอเชียบา้นเรา แต่วีซ่าแชงเกน้น้ีจะท าให้

นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไดต่้อเน่ืองไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ โดยท่ีไม่ตอ้งผา่นด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองระหวา่งประเทศท่ีอยูภ่ายในกลุ่มแชงเกน้ เพราะฉะนั้นถา้หากนกัท่องเท่ียวทุกคนท่ี

ไดวี้ซ่าแชงเกน้แลว้ จะผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแค่ 2 รอบ คือ ขาไป - ขากลบั เท่านั้น 

ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเกน็ มีดังต่อไปนี ้

• เนเธอร์แลนด์ 

• เบลเยีย่ม 

• สเปน 

• ไอซ์แลนด ์

• อิตาลี 

• ออสเตรีย 

• กรีซ 

• แลตเวีย 

• ลิกเตนสไตน์ 

• ลิธวัเนีย 

• ลกัเซมเบอร์ก 

• มอลตา 

• นอร์เวย ์



 

• โปรตุเกส 

• โปแลนด์ 

• ฝร่ังเศส 

• สวีเดน 

• เยอรมนั 

• สโลวกั 

• สโลวีเนีย 

• ฟินแลนด ์

• สวิตเซอร์แลนด์ 

• เดนมาร์ก 

• เชค 

• ฮงัการี 

• เอสโตเนีย 

ย่ืนวีซ่าเชงเกน็ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? และ จะเข้ายุโรปมีค่าใช้จ่ายการเดนิทาง 2022 

อะไรบ้าง? 

การยืน่วีซ่าเชงเก็นในประเภทวีซ่าท่องเท่ียว ทางสถานฑูตจะเนน้การพิจารณาทางดา้น

การเงินและการงานของผูย้ืน่เป็นหลกั โดยจะดูในเร่ืองของ Bank Statement อยา่งนอ้ย 3 

เดือน, Credit Card หรือ ใบแจง้หน้ีบตัรเครดิตต่างๆ, สลิปเงินเดือน (ถา้มีใหส่้งไปพร้อม

เอกสารยืน่วีซ่าดว้ย), ใบรับรองการท างาน, ใบจองโรงแรม (ยงัไม่ตอ้งจ่ายเงินจริง), ใบจอง

ตัว๋เคร่ืองบิน (ยงัไม่ตอ้งจ่ายจริง) 

ซ่ึงทุกคนจะตอ้งมีเงินในบญัชีประมาณ 4,000 บาท/วนั ของการท่องเท่ียวในประเทศท่ีเรา

ตอ้งการไป เพื่อเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใหวี้ซ่าเชงเก็นของเรานั้นผา่นง่ายยิง่ข้ึน เช่น ถา้หาก



 

เราจะไปสวิสเซอร์แลนด ์10 วนั ฝร่ังเศส 5 วนั เราควรมีเงินในบญัชีอยา่งนอ้ย 60,000 บาท 

ซ่ึงค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะตอ้งครอบคลุมการท่องเท่ียว ดงัต่อไปน้ี 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั 

• ค่าท่ีพกั 

• ค่ารถโดยสารภายในประเทศ 

• ค่าอาหาร/วนั 

• ค่าชอ้ปป้ิง 

• และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีอยูใ่นประเทศนั้น 

เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าเชงเก็น 

1.เอกสารใบค าร้องขอวีซ่า หรือ แบบฟอร์มค าขอวีซ่าเชงเก็น 

2.พาสปอร์ต 

3.รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป 

4.หนงัสือรับรองการท างาน 

5.หนงัสือรับรองจากธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6.เอกสารการจองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกั 

7.แผนการเดินทาง 

8.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 

9.ผลตรวจโควิด-19 RT-PCR (ท่ีมีผลเป็นลบ) 

10.หลกัฐานการฉีดวคัซีนท่ีประเทศนั้น ๆ รองรับ 

11.ฯลฯ 



 

สถานที่รับค าร้องวีซ่าเชงเกน็ มีที่ไหนบ้าง? 

1. ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า VFS Global 

จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 หอ้ง 404-405 ถ.พญาไท ปทุมวนั กทม. 10330 

(Monday-Friday 08:30–16:00) Tel. (66) 2118-7015 

2. ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า TLS Contact 

สาทรซิต้ีทาวเวอร์ 175 ชั้นท่ี 12 ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120 

(Monday-Friday 08:00 – 16:30) Tel. (66) 2838-6688 

3. ศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า BLS International 

399 อาคารอินเตอร์เชนจช์ั้น B2 หอ้ง A/1 ถ.สุขมุวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กทม. 10110 

(Monday-Friday 08:30 – 16:00) Tel. (66) 2258-3524 

4. หรือยืน่โดยตรงท่ีสถานทูตของประเทศนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2022 

1. ตรวจสอบวา่ตอ้งการยื่นวีซ่าประเภทใด โดยประเภทของวีซ่าแบ่งออกเป็น ดงัต่อไปน้ี 

• วีซ่าเดินทางผา่น (Transit visa) 

• วีซ่าท่องเท่ียว (Tourism visa) 

• วีซ่าเยีย่มเยอืนครอบครัวหรือเพื่อน (Visa for Visiting Family or Friends) 

• วีซ่าธุรกิจ (Business visa) 

• วีซ่าแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรมและกีฬา (Visa for Culture and Sport activities) 

• วีซ่าส าหรับเจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการ (Visa for Official Visits) 

• วีซ่านกัเรียน (Study visa) 

• วีซ่าเขา้มารักษาพยาบาล (Visa for Medical Reasons) 

2. ตรวจสอบเอกสารท่ีขอยืน่วีซ่าเชงเก็นใหค้รบถว้น 

3. จองวนันดัหมายเพื่อยื่นเอกสารวีซ่าเชงเก็นซ่ึงประเทศส่วนใหญ่เปิดใหจ้องผา่นออนไลน์ได ้

4. ยืน่วีซ่าเชงเก็นท่ีสถานทูต (Embassies), สถานกงสุล (Consulates) หรือศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่า
เชงเกน้ แต่งตั้งโดยสถานทูตของประเทศนั้น (Visa application center) 

5. เขา้รับการสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก็นตามท่ีนดัหมาย 

6. ช าระค่าธรรมเนียมขอเอกสารวีซ่าเชงเก็น  

7. รอฟังผลการยืน่ขอวีซ่าเชงเก็น ประมาณ 15 - 45 วนั 


