วีซ่าเพื่อการศึกษาต่ อ

การยื่นคาร้ องขอวีซ่าระยะยาวเพื่อไปศึกษาต่ อ ผู้ยื่นคาร้ องต้ องยื่นเอกสารดังต่ อไปนีท้ ี่ศูนย์ รับคาร้ อง
VFS Global (ฉบับจริง พร้ อมสาเนา 2 ชุ ด):
- หนังสื อเดินทางฉบับจริงทีย่ งั มีอายุการใช้ งาน พร้อมสำเนำ 2 ชุด (เฉพำะหน้ำที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล)
ในบำงกรณี อำจต้องใช้หนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำ
- รู ปถ่ ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
Fotomustertafel
- แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่าประเภท National Visa ทีก่ รอกข้ อความครบถ้ วน 2 ฉบับ
Videx - elektronisches Formular
ข้อมูลตำมมำตรำ 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภำพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูล)
ใบยืนยันรับทรำบระเบียบข้อบังคับพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองข้อมูล
- หนังสื อตอบรับให้ เข้ าศึกษา/ใบตอบรับการจองทีเ่ รียนล่วงหน้ าจำกมหำวิทยำลัยหรื อสถำบันเตรี ยม
ควำมพร้อมเพื่อเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำของนักศึกษำต่ำงชำติ (Studienkollegs)
- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับทีผ่ ่ านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคาแปล
ภาษาเยอรมัน
- หลักฐานการเงิน อย่ำงน้อยเดือนละ 861,- ยูโร ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ (ดูรำยละเอียดแนบท้ำย)
- หลักฐานแสดงความรู้ ภาษาเยอรมันระดับ B1 ตำมกรอบอ้ำงอิงร่ วมของยุโรปว่ำด้วยมำตรฐำน
ภำษำต่ำงประเทศหรื อ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) (ดูรำยละเอียดแนบ
ท้ำย)

ยกเว้ นค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้รับทุนการศึกษา:
ผูท้ ี่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกองค์กรหรื อหน่วยงำนรัฐของเยอรมันจะได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน:
เงื่อนไข ประกำรหนึ่งในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวซี ่ำเพื่อกำรศึกษำคือหลักฐำนกำรเงินที่แสดงว่ำ นักศึกษำมีเงิน
เพียงพอเป็ นค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกำรพำนักและศึกษำในเยอรมนี สำหรับผูท้ ี่ใช้เวลำศึกษำเป็ นระยะเวลำนำน
ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับกำรศึกษำในปี แรกเต็มจำนวน หรื อต้องมีเงินขั้นต่ำ 10,332 – ยูโร และใช้กำรรับรอง
หลักฐำนกำรเงินให้ทำงกำรเยอรมันเชื่อมัน่ สำหรับปี กำรศึกษำ ถัดไป แต่ตอ้ งมีเงินสำหรับกำรใช้จ่ำยที่จำเป็ น
ในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลำที่ศึกษำใน เยอรมนี จริ ง
สถานะทางการเงินสามารถแสดงได้ โดย:
- ในขั้นตอนกำรยืน่ คำร้องขอวีซ่ำ ท่ำนสำมำรถแสดงหลักฐำนว่ำมีเงินเพียงพอเป็ นค่ำใช้จ่ำยได้ โดย
กำรเปิ ดบัญชีประเภท Blocked Account ท่ำนสำมำรถเลือกธนำคำรหรื อผูใ้ ห้บริ กำรได้ดว้ ยตนเอง
โดยอ่ำนข้อมูลธนำคำร/ผูใ้ ห้บริ กำรได้ในเว็บไซด์กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
- และ หลักฐำนที่ทำให้ทำงกำรเยอรมันเชื่อมัน่ ในสถำนะว่ำมีกำรเงินเพียงพอสำหรับปี กำรศึกษำอื่นๆ
(เช่น หลักฐำนแสดงรำยได้ของบิดำมำรดำ เป็ นต้น)
- หนังสื อรับรองค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็ นทำงกำรตำมมำตรำ 66, 68 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพำนัก ออกโดย
ผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยซึ่ งอำศัยในเยอรมนี ปกติแล้วสำมำรถขอทำหนังสื อดังกล่ำวได้ที่สำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมืองหรื อสำนักทะเบียนในประเทศเยอรมนี กำรรับรองค่ำใช้จ่ำยนี้ตอ้ งครอบคลุมตลอด
ระยะเวลำกำรศึกษำ Merkblatt zur Verpflichtungserklärung
หรื อ
- หลักฐำนแสดงกำรได้รับทุนจำกองค์กรหรื อสถำบันของรัฐ
หลักฐานความรู้ ทางภาษา
ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวซี ่ำเพื่อกำรศึกษำ ผูย้ นื่ คำร้องต้องมีควำมรู ้ในภำษำที่ใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนใน
หลักสู ตรที่ตนจะไปศึกษำ โดยปกติ ผูย้ นื่ ต้องแสดงหลักฐำนควำมรู ้ภำษำเยอรมันระดับ B1ตำมกรอบอ้ำงอิง
ร่ วมกันของยุโรปว่ำด้วยระดับมำตรฐำนด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ท่ำนสำมำรถสอบ GER-Prüfung
(Gemeinsamer-Europäischer-Referenzrahmen) ได้ที่สถำบันวัฒนธรรมเยอรมันหรื อสถำบันเกอเธ่ (Goethe
Institut)

หลักฐานความรู้ ทางภาษาอื่นๆ ทีไ่ ด้ รับการยอมรับ:ประกำศนียบัตร DSH หรื อควำมรู ้ภำษำเยอรมันสำหรับ
นักศึกษำต่ำงชำติที่จะสมัครเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำของเยอรมัน; ประกำศนียบัตร TestDaF หรื อควำมรู ้
ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ; deutsches Abitur หรื อประกำศนียบัตรชั้นมัธยมปลำยของเยอรมัน;
ประกำศนียบัตร DSD-II หรื อควำมรู ้ภำษำเยอรมันระดับ 2 ตำมมติที่ประชุมรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
วัฒนธรรม (KMK); ประกำศนียบัตร ZOP หรื อกำรสอบมำตรฐำนควำมรู ้ภำษำเยอรมันขั้นสู ง,
ประกำศนียบัตร KDS หรื อ GDS หรื อควำมรู ้ดำ้ นภำษำ วัฒนธรรมและวรรณคดีเยอรมันของสถำบันเกอเธ่
ติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรี ยนภำษำและกำรสอบวัดควำมรู ้ได้ที่สถำบันเกอเธ่ หรื อที่เว็บไซต์:
www.goethe.de/thailand
หำกไม่ได้เรี ยนภำษำที่สถำบันเกอเธ่ ท่ำนต้องสอบวัดระดับที่สถำบันเกอเธ่ โดยจะต้องสอบผ่ำนอย่ำงน้อย
ระดับ B1 ตำมกรอบอ้ำงอิงร่ วมกันของยุโรปว่ำด้วยมำตรฐำนภำษำต่ำงประเทศหรื อ GER-Prüfung ถ้ำ
ภำษำอังกฤษเป็ นภำษำที่ใช้ในกำรเรี ยนกำรสอนที่ประเทศเยอรมนี ท่ำนต้องแสดงหลักฐำนควำมรู ้
ภำษำอังกฤษเช่น IELTS หรื อ TOEFL ต่อสถำนทูต
คาแนะนา:
สถำนทูตฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ผูย้ นื่ คำร้องไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องให้สถำนทูตฯ ออกวีซ่ำให้ แม้วำ่ จะได้ยนื่
เอกสำรครบถ้วนแล้วก็ตำม ในบำงกรณี อำจจำเป็ นต้องเรี ยกเอกสำรอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ด้วย เมื่อแผนกวีซ่ำของสถำนทูตฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเยอรมนี ตรวจสอบคำร้องและเอกสำรต่ำงๆ
เรี ยบร้อยแล้ว สถำนทูตฯจะแจ้งผลกำรอนุมตั ิวซี ่ำให้ท่ำนทรำบ
อนึ่ง วีซ่ำเชงเกนไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็ นวีซ่ำเพื่อกำรศึกษำในประเทศเยอรมนีได้
--

กำรสงวนสิ ทธิ์
รำยละเอียดในเอกสำรฉบับนี้ มำจำกข้อมูลที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ มีอยู่ ณ วันที่ออกเอกสำร
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธควำมรับผิดชอบและกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใดๆ จำกเอกสำรฉบับนี้

