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Requested documents/เอกสารประกอบการพจิารณา 

Option for requirement to be fulfilled directly 
at the visa application centre by using our 

optional services. 

บริการทางเลือกส าหรับการจดัเตรียมเอกสารให้ลุล่วงโดยตรง ณ 
ศูนยย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 

Please click here for further information and 

consult our staff in the centre if you would 
like us to render these services. 

กรุณาคลิกที่น่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมและปรึกษาพนกังานของเราใน
ศูนยห์ากคุณตอ้งการให้เราบริการเหล่าน้ี 

Yes/มี No/ไม่มี 

In case, yes: 
Service to avail 

หากต้องการ ท่านสามารถใช้บริการ
ทางเลือกเหล่าน้ี 

1 

Visa application form, original: 
 
Duly filled out, dated and signed by the applicant. The visa application form must be 
signed by both parents in case of minor child. 
 
It is mandatory that the mentioned data information on the Schengen visa application 
form such as addresses, phone numbers etc. has to be identical with the personal 
data of the applicant. If this requirement is not fulfilled the visa application will be 
refused. 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง): 
 
ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลให้ครบถว้น ลงวนัท่ี และลงนาม(ลายเซ็นตต์ามหนงัสือเดินทาง) กรณีท่ีผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์มค า
ร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองท้ังสองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมัครจะต้อง
ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคัญไม่ครบถ้วน ใบสมัครวีซ่าของท่านจะถูกปฏิเสธ 

X  

“Form Filling” 

บริการกรอกแบบฟอร์ม 
 

or included in 

หรือรวนอยูใ่น 
“Complete 

Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

2 

One passport-sized picture 3.5 cm x 4 cm: 
 
- Color photo on a white 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 1 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม: 
 
- รูปถ่ายสี พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม x  4 ซม 
- รูปถ่ายหนา้ตรงไม่มีส่ิงกีดขวาง (เห็นใบหนา้ชดัเจน) 
- เป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
- รูปถ่ายตอ้งเห็นใบหูและค้ิว (รูปถ่ายเปิดหนา้ผาก) 
 
รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเน้ือท่ีในรูปถ่าย 70-80% 
ของพืน้ท่ี 

X  

“Photograph Service” 

บริการถ่ายรูป 
 

or included in 

หรือรวมอยูใ่น 
“Premium Lounge 

Service” 

บริการห้องรับรองพิเศษส าหรับวไีอพี 
 

or included in 

หรือรวนอยูใ่น 
“Complete 

Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

3 

Passport, original: 
 
Valid for at least three months after the end of the planned stay in Switzerland or another 
Schengen Member State, at least two blank pages. Please present previous passports if 
available 

 X  

https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/Thai/additional-services.html
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หนังสือเดินทางฉบับจริง: 
 
ตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 3 เดือนหลงัจากที่เดินทางกลบัจากประเทศสวติเซอร์แลนด์หรือประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเชง
เกน้ ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าน้ี(เล่มเก่า) กรุณาน ามาแสดงด้วย 

4 

Passport, copies: 
 
 - Two photocopies of the passport (personal data page) 
 - One photocopy of previous Schengen visas 
 

หนังสือเดินทางฉบับส าเนา: 
 
 - ส าเนาหนงัสือเดินทาง(หนา้ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล) 2 ชุด 
 - ส าเนาวซ่ีาเชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บคร้ังก่อน 1 ชุด 

X  

“Photocopying Service” 

ถ่ายเอกสาร 
 

or included in 

หรือรวมอยูใ่น   
“Premium Lounge 

Service” 

บริการห้องรับรองพิเศษส าหรับวไีอพี 
 

or included in 

หรือรวนอยูใ่น  
“Complete 

Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

5 

If the applicant continues to travel to a third country (i.e. UK, USA, Canada etc.) after 
leaving the Schengen area, the visa of the next country has to be obtained first before 
the submission of the Schengen visa application: 
Photocopy of valid visa for UK, USA or CAN, etc. 
 
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจาก
ประเทศกลุ่มเชงเก้น ท่านจะต้องท าการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆก่อนท่ีจะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น : 
-ส ำเนำวีซ่ำของประเทศ สหรำชอำณำจกัร,สหรฐัอเมริกำ,แคนนำดำ และอ่ืนๆ 

 x  

6 

Change name and/or surname certificate, if applicable:  
 
Show original and submit photocopy 
 

หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกลุ:  
 
แสดงเอกสารฉบบัจริงและยืน่เอกสารตวัส าเนา 

 X  

7 

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 Regional Consular 
Center Bangkok will not take any responsibility related to the flight ticket. 
 
 

เอกสารการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังเที่ยวไปและเที่ยวกลับ: 
 
เอกสารการจองตัว๋เคร่ืองบินจะตอ้งระบุช่ือผูส้มคัร (ตรงตามหนังสือเดินทาง) 
หมายเหตุ: กรุณาอยา่ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจนกวา่จะไดรั้บวซ่ีา   สถานกงสุลประจ าภูมิภาคกรุงเทพฯ จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินทุกรณี 

X  

“Complete 
Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

8 

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 
 

ประกันการเดินทาง: 
 
- จะตอ้งครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
- จะตอ้งมีผลบงัคบัใชก้บัพื้นท่ีในกลุ่มประเทศเชงเกน้- ความคุม้ครองขั้นต ่า 30,000 ยโูรส าหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน

X  

To be availed at our Travel 
and Health insurance 

representative counter. 

สามารถจดัเตรียมไดผ้า่นตวัแทน
ประกนัภยัการเดินทาง ณ ศูนยย์ืน่ 
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ในโรงพยาบาลหรือการส่งกลบัประเทศ 
- แสดงทั้งเอกสารฉบบัจริงและส าเนา 
- ตอ้งมีตราประทบัของบริษทัประกนัภยัและลายเซ็นผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัประกนัภยัแสดงในเอกสาร 
Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance  

กรุณาคลิกท่ีน่ีส าหรับรายช่ือบริษัทประกันการเดินทางท่ีได้รับการรับรอง 

9 

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 booking/s. If the 
applicant intends to travel on as a tourist or visitor, following additional documents have to be 
submitted: relevant hotel reservation/s or signed invitation letter with photocopy of the 
passport or the resident permit of the host, if applicable.  
 

หลักฐานการจองที่พกั/โรงแรม: 
 
เอกสารการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาท่ีท่านพ านกัอยูใ่นกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
เอกสารการจองโรงแรมจะตอ้งระบุช่ือของผูส้มคัรทุกท่าน(และตรงกบัหนงัสือเดินทาง) 
กรณีท่ีผูส้มคัรตอ้งการเดินทางเพื่อท่องเท่ียวหรือเยีย่มเยยีนจะตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี: เอกสารการจองโรงแรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือหนงัสือเชิญท่ีลงลายมือช่ือและส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ชิญหรือส าเนาใบอนุญาตถ่ินท่ีอยูข่องผูเ้ชิญ(ถา้มี) 

X  

“Complete 
Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

10 

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
ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางขา้มขา้มพรหมแดนไปยงัพื้นท่ีประเทศเชงเกน้อ่ืน รวมถึงประเทศอ่ืนๆ ท่ีท่านจะตอ้งเดินทาง
ไปในระหวา่งทริปเดียวกนัน้ี 

X  

“Complete 
Documentation” 

บริการจดัเตรียมเอกสาร 

11 

Employment and financial proof: 
 
If employed: 
- Work certificate indicating the number of vacation days granted, the position in the 
company and the monthly salary 
 
If student: 
- Academic certificate such as an enrolment confirmation of the school or university, show 
original and submit photocopy. 
 
If self-employed: 
- Business registration stating the applicant’s name 
 
To be provided: proof of sufficient funds 
If the inviting company in Switzerland does not sponsor accommodation and financial 
support for the visa applicant, the Thai company (employer of the applicant) has to do so, by 
providing a sponsoring letter and bank statement for the last three months, original with bank 
stamp; if the trip is not sponsored: bank statement of the employee for the last three months, 
original with bank stamp 
 

      

หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน: 
 
กรณีลกูจ้าง: 
- หนงัสือรับรองการท างานท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษทัตน้สังกดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัร้อน ต าแหน่งในบริษทั และ
เงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 
 
กรณีนักเรียน/นักศึกษา:  
- หนงัสือรับรองจากทางสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่โดยแสดงเอกสารฉบบัจริงและยืน่เอกสารตวัส าเนา 
 

  

X 

  

https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/pdf/List-Of-Travel-Medical-Insurance-Tourist-Curent-Updated.pdf
https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/pdf/List-Of-Travel-Medical-Insurance-Tourist-Curent-Updated.pdf
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กรณีเจ้าของกิจการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย ์ท่ีระบุช่ือของผูส้มคัร 
 
เอกสารท่ีผู้สมัครทุกคนจะต้องย่ืน: หลักฐานทางการเงินที่เพยีงพอในการเดินทาง 
กรณีท่ีบริษัทท่ีเชิญจากทางประเทศสวิตเซอร์ไม่ได้สนับสนุนท่ีพกัและค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัคร บริษัทในประเทศไทย(นายจ้าง
ของผู้สมัคร)จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะต้องย่ืนจดหมายรับผดิชอบค่าใช้จ่ายและรายการเดินบัญชี
(Bank statement)ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ฉบับจริงพร้อมตราประทับจากทางธนาคาร 
กรณีที่ไม่มีจดหมายรับผดิชอบค่าใช้จ่ายจากทางบริษัท: ผู้สมัครจะต้องย่ืนรายการเดินบัญชี(Bank statement)อย่างน้อย 3 
เดือน ฉบับจริงพร้อมตราประทับจากทางธนาคาร 

12 

Signed invitation letter from the company, containing the following information:  
 
- Exact description of the nature of the business trip with detailed program 
- Full name, date of birth and passport number of the invited person 
- Duration of stay (date of entry and departure) 
- Indication of who is going to cover the costs of travel, food and accommodation during the 
visit in Switzerland 
- Company must take responsibility for the applicant’s departure from Switzerland or 
Schengen territory in accordance with the terms stated in the visa 
 

หนังสือเชิญพร้อมลายเซ็นจากบริษัท และระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี: 
 
-อธิบายวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อธุรกิจพร้อมรายละเอียดของโปรแกรม 
-ช่ือเตม็ วนัเดือนปีเกิด และหมายเลขหนงัสือเดินทางของผูเ้ชิญ 
-ระยะเวลาท่ีพ  านกั (วนัท่ีเดินทางเขา้และกลบัออกมา) 
-ระบุวา่ผูใ้ดเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
-บริษทัตอ้งรับผดิชอบต่อการเดินทางออกจากประเทศสวสิเซอร์แลนดห์รือประเทศเชงเกน้ของผูส้มคัรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น
วซ่ีา 

  

X 

  

13 

Participation to an exhibition or trade fair: 

 
Trade fair entry ticket or an invitation stating purpose and duration of the exhibition or trade 
fair stating the applicant's name 
 

เข้าร่วมในนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า: 

บตัรเขา้งานแสดงสินคา้หรือค าเชิญท่ีระบุวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการจดันิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้ท่ีระบุช่ือ
ผูส้มคัร 

  

X 

  

14 

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 าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย:  
 
- ใบอนุญาตท างาน ฉบบัจริง และส าเนา (ถา้มี) 
- ตราประทบัอนุญาตให้เดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry stamp) จากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และจะตอ้ง
มีอายเุหลืออยูห่ลงัจากเดินทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้ 

  

X 

  

00 

Documents in Thai language must be translated into English or into one of the Swiss 
national languages (g, f, i) by a translation office. 

เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหน่ึงในภาษาประจ าชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
(ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลท่ีศูนย์รับแปลเอกสารท่ีใดก็ได้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตัง
เอง 

X  
“Translation Service” 

บริการแปลเอกสาร 

00 
If submitting documents to prove family relationships from countries other than 
Thailand, legalization from competent Embassy or Consulate is required. 

 X  



Schengen Business visa 
Options to complete required documents directly at the Centre 

วซ่ีาเชงเก้น – ธุรกจิ 
บริการทางเลือกส าหรับเอกสารประกอบการพจิารณาวซ่ีาเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว ณ ศูนย์ย่ืน 

 

September 2019 
กนัยายน 2562 

กรณีท่ีย่ืนเอกสารเพ่ือพสูิจน์ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง 
(Legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 

          

 

Definition of business trips: Business meetings; theoretical education without internship; instruction courses; technical courses 
organized by a Swiss company for its own personnel or for its foreign customers in connection with the purchase or supply of technical 
installations; theoretical courses which a Swiss company organizes for its personnel working abroad; participation in scientific, 
economic, cultural, religious or sport events. 

นิยามขอการเดินทางเพ่ือธุรกิจ: การประชุมทางธุรกิจ, การเรียนภาคทฤษฎีโดยไม่ต้องฝึกงาน, หลักสูตรการเรียนการสอน, หลักสูตรทางเทคนิคท่ีจัดโดยบริษัทสวิสส าหรับบุคลากรของตัวเองหรือ
ส าหรับลูกค้าต่างชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือหรือจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิค; หลักสูตรทางทฤษฎีท่ีบริษัทสวิสจัดส าหรับบุคลากรท่ีท างานในต่างประเทศ; การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์, 
เศรษฐกิจ,วัฒนธรรมศาสนา หรือกีฬา 
 

 Important notice: If the Regional Consular Center Bangkok has doubts as to the true nature of the business trip, it will submit the 
application to the competent authority in Switzerland for decision. In such case further documents and/or information can be required. 
The processing of the visa application may then take up to several weeks. 

หมายเหตุ: กรณีท่ีสถานกงสุลภูมิภาคกรุงเทพฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะท่ีแท้จริงของการเดินทางธุรกิจจะส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานท่ีมีอ านาจในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อด าเนินการพจิารณา ในบาง
กรณีจ าเป็นต้องขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิม่เติม การด าเนินการย่ืนขอวีซ่าอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ 

  
 

For more information on our optional additional services, please visit our website at 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบับริการเสริมอ่ืนๆของเราโปรดไปท่ีเวบ็ไซตข์องเราท่ี   
https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/Thai/additional-services.html  

or contact our personnel at the centre. 

หรือติดต่อโดยตวัท่านเอง ณ ศูนยย์ืน่ 

 


