
Schengen Tourist Visa วซ่ีาเชงเก้น - ท่องเที่ยว 

(for the exclusive use of Incentives) (ส าหรับกรุ๊ป Incentive) 

September 2019 
กนัยายน 2562  

Applicant name: ช่ือผูส้มคัร: 
______________________________________ 

Date of application: วนัท่ีใบสมคัร: 
____________________________ 

Requested documents/เอกสารประกอบการพิจารณา Yes/มี No/ไม่มี Notes/หมายเหต ุ

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. 
 
Click here to fill out the online application form. 
 

แบบฟอรม์ค าร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบบัจริง): 
 

ผูส้มคัรกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น ลงวนัที ่และลงนาม(ลายเซน็ต์ตามหนงัสอืเดนิทาง) กรณีท่ีผู้สมคัรเป็นผูเ้ยาวแ์บบฟอรม์ค าร้องขอวี
ซ่าจะต้องถกูเซน็ต์โดยผูป้กครองทัง้สองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคญัในใบสมคัรวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมคัรจะต้อง
ถกูต้องตรงกนักบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคญัไมค่รบถว้น ใบสมคัรวีซ่าของท่านจะถกูปฏิเสธ 
 
คล๊ิกท่ีน่ีเพื่อกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์ 
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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. 
 
รปูถ่าย 1 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม: 

 
- รปูถ่ายส ีพืน้หลงัสขีาว 
- ขนาด 3.5 ซม x  4 ซม 
- รปูถ่ายหน้าตรงไม่มสีิง่กดีขวาง (เหน็ใบหน้าชดัเจน) 

- เป็นรปูถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) 

- รปูถ่ายตอ้งเหน็ใบหแูละคิว้ (รปูถ่ายเปิดหน้าผาก) 
 

รปูถ่ายต้องแสดงองคป์ระกอบของใบหน้าชดัเจนตัง้แต่ศีรษะจนถึงหวัไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเน้ือท่ีในรปูถ่าย 70-80% ของ
พื้นท่ี 
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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 
 
หนังสือเดินทางฉบบัจริง: 
 
ตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 3 เดอืนหลงัจากทีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศสวติเซอรแ์ลนดห์รอืประเทศอื่นๆ ในกลุม่เชงเกน้ ต้องมีหน้าว่างเหลือ
อย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าน้ี(เล่มเก่า) กรณุาน ามาแสดงด้วย 
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Passport, copies: 
 
 - Two photocopies of the passport (personal data page) 
 - One photocopy of previous Schengen visas 
 
หนังสือเดินทางฉบบัส าเนา: 
 
 - ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(หน้าทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคล) 2 ชุด 
 - ส าเนาวซี่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัครัง้ก่อน 1 ชุด 

      

https://online.vfsglobal.com/OnlineVAF-Swiss?Country=W9GMc6cNYzijP4s1d8Px/vdYtfy8+TT7m/phaUlYmSs=&_ga=2.28082559.2122299514.1549851026-1208222330.1543199591
https://online.vfsglobal.com/OnlineVAF-Swiss/Applicant/Page1
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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 
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Change name and/or surname certificate, if applicable:  
 
Show original and submit photocopy 
 
หนังสือรบัรองการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกลุ:  
 
แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่เอกสารตวัส 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 Regional Consular 
Center Bangkok will not take any responsibility related to the flight ticket. 
 
 
เอกสารการจองตัว๋เครื่องบินทัง้เท่ียวไปและเท่ียวกลบั: 

 
เอกสารการจองตัว๋เครื่องบนิจะตอ้งระบุชื่อผูส้มคัร (ตรงตามหนงัสอืเดนิทาง) 
หมายเหตุ: กรุณาอยา่ซือ้ตัว๋เครื่องบนิจนกวา่จะไดร้บัวซี่า   สถานกงสุลประจ าภมูภิาคกรุงเทพฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋
เครื่องบนิทุกรณ ี
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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 
- To be shown in original and photocopy  
- The stamp and the signature of the insurance company are mandatory 
 
ประกนัการเดินทาง: 
 
- จะตอ้งครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดนิทางในกลุม่ประเทศเชงเกน้ 

- จะตอ้งมผีลบงัคบัใชก้บัพืน้ทีใ่นกลุ่มประเทศเชงเกน้ 

- ความคุม้ครองขัน้ต ่า 30,000 ยโูรส าหรบัค่ารกัษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรอืการสง่กลบัประเทศ 
- แสดงทัง้เอกสารฉบบัจรงิและส าเนา 
- ตอ้งมตีราประทบัของบรษิทัประกนัภยัและลายเซน็ผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัประกนัภยัแสดงในเอกสาร 

      

Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance  
กรณุาคลิกท่ีน่ีส าหรบัรายช่ือบริษทัประกนัการเดินทางท่ีได้รบัการรบัรอง 
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Proof of accommodation: 
 
Hotel bookings for the entire trip confirmed by each hotel within the Schengen area with a 
list containing the applicants' names. 
 
หลกัฐานการจองท่ีพกั/โรงแรม: 

 
เอกสารการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาทีท่่านพ านกัอยูใ่นกลุ่มประเทศเชงเกน้และจะตอ้งมรีายชื่อของผูส้มคัรทุกคน 
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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: 

 
ในกรณีทีเ่ดนิทางไปในกลุ่มประเทศเชงเกน้หลายประเทศ ท่านจะตอ้งแสดงแผนการเดนิทางโดยจะตอ้งแสดงรายละเอยีดยานพาหนะทีใ่ชใ้นการ
เดนิทางขา้มขา้มพรหมแดนไปยงัพืน้ทีป่ระเทศเชงเกน้อื่น รวมถงึประเทศอื่นๆ ทีท่่านจะตอ้งเดนิทางไปในระหวา่งทรปิเดยีวกนันี้ 
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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:  

  
  

  
  

  
  

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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- 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 by all applicants: Proof of sufficient funds 
Bank Statement for the last 3 months, original with bank stamp; if the trip is sponsored: 
sponsoring letter and bank statement of the sponsor for the last 3 months, original with bank 
stamp, copy of sponsor's passport. If relevant: copy of real estate property (title deed) 
 
หลกัฐานการจ้างงานและหลกัฐานทางการเงิน: 

กรณีลกูจา้ง: 
- หนงัสอืรบัรองการท างานทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษิทัตน้สงักดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัรอ้น ต าแหน่งในบรษิทั และเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในแต่ละ
เดอืน 

กรณีนกัเรยีน/นกัศกึษา:  
- หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัทีศ่กึษาอยู ่โดยแสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่เอกสารตวัส าเนา 
กรณีเจา้ของกจิการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ/ใบทะเบยีนพาณิชย ์ทีร่ะบุชือ่ของผูส้มคัร 
 
เอกสารท่ีผู้สมคัรทุกคนจะต้องย่ืน: หลกัฐานทางการเงินท่ีเพียงพอในการเดินทาง 
เอกสารแจง้ยอดเงนิฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดนิบญัชอียา่งน้อย 3 เดอืน และมตีราประทบัจากทางธนาคาร 
กรณีทีม่ผีูอุ้ปถมัภท์างการเงนิในการเดนิทาง ใหย้ืน่จดหมายแสดงความประสงคท์ีจ่ะอุปถมัภก์ารเงนิ และยืน่เอกสารแจง้ยอดเงนิฝากจากธนาคาร 
(Bank statement) ของผูอุ้ปถมัภ ์โดยแสดงรายการเดนิบญัชอียา่งน้อย 3 เดอืน มตีราประทบัจากทางธนาคาร และส าเนาหนงัสอืเดนิทาง
ของผูอุ้ปถมัภ ์ในบางกรณที่านอาจจะยืน่ ส าเนาของอสงัหารมิทรพัย ์(โฉนดทีด่นิ) เพิม่เตมิ 
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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. 

      

 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องของผู้เยาว ์(เดก็): 

 
- ใบสตูบิตัร (แสดงฉบบัจรงิ+ยืน่ตวัส าเนา) 
 
- หนงัสอืยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศคนเดยีวหรอืไปกบัผูป้กครองท่านใดท่านหนึ่ง 
ก) ตอ้งยืน่หนงัสอืแสดงความยนิยอมอยา่งเป็นทางการจากผูป้กครองอนุญาตใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณีทีผู่เ้ยาวเ์ดนิทางไปคนเดยีวหรอื
เดนิทางไปกบัผูป้กครองท่านใดท่านหนึง่ โดยเอกสารจะตอ้งออกจากทางอ าเภอ แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่ตวัส าเนา 
ข) หรอืหนงัสอืยนิยอมทีเ่ซน็โดยผูป้กครองท่านทีไ่ม่ไดเ้ดนิทาง (หรอืทัง้สองท่านทีไ่มไ่ดเ้ดนิทาง) กบัผูเ้ยาว ์(เซน็ทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า วเีอฟเอส ดว้ย
ตนเอง) แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่ตวัส าเนา 
 
- กรณีทีผู่ป้กครองหยา่รา้งกนั หรอื 
- ผูป้กครองไม่ไดส้มรสจดทะเบยีนในตอนทีเ่ดก็เกดิ 
จะตอ้งยืน่ใบปกครองบุตรทีอ่อกจากทางอ าเภอ (ฉบบัส าเนา) 
 
ในกรณีทีผู่ป้กครองท่านใดท่านหนึง่เสยีชวีติจะตอ้งยืน่ใบมรณะบตัรมาดว้ย 
 
กรณีทีผู่้ปกครองท่านใดท่านหนึง่หรือทัง้สองท่านไม่สามารถพาผู้เยาวม์าสมคัรวีซ่าด้วยตนเองในวนัทียื่น่เอกสารสมคัรวีซ่า ให้ท าหนังสือ
มอบอ านาจลงลายมือชือ่จากผู้ปกครองท่านทีไ่ม่สามารถมาได้ โดยยืน่พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมลูส่วนบคุคล) 
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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 
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ส าหรบัชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย:  
 
- ใบอนุญาตท างาน ฉบบัจรงิ และส าเนา (ถ้าม)ี 
- ตราประทบัอนุญาตใหเ้ดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry stamp) จากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และจะตอ้งมอีายุ
เหลอือยูห่ลงัจากเดนิทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
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Documents from sponsoring company and travel agency: 
 
- Certificate or voucher from the Travel Agency / Tour Operator confirming the booking of 
the organized tour. 
- Introduction letter on company’s letterhead, giving details concerning the trip (route, 
program, hotels, etc.) with complete name list of the group in alphabetical order and 
confirmation that the trip has been fully paid. 
- Confirmation letter from the company bearing the costs with name list of the participants; 
bank statements for the last three months, original with bank stamp, or bank book, show 
original and submit photocopy 
 
เอกสารจากบริษทัท่ีออกค่าใช้จ่าย และเอกสารจากบริษทัน าเท่ียว: 
 
- หนงัสอืรบัรองหรอืบตัรก านลัจากบรษิทัน าเทีย่ว/ผูป้ระกอบการทวัร ์(Travel Agency/Tour Operator) เพื่อยนืยนัการจองทวัรท์ีจ่ดั
ไว ้
- หนงัสอืแนะน าทีใ่ชห้วัจดหมายของบรษิทัมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการเดนิทาง (เสน้ทางทีไ่ป, โปรแกรมทวัร,์ โรงแรม, ฯลฯ) รวมทัง้รายชื่อผูท้ ี่
เดนิทางทุกคนในกรุ๊ปโดยเรยีงล าดบัตามตวัอกัษรและยนืยนัการช าระเงนิเตม็จ านวน 

-หนงัสอืยนืยนัจากทางบรษิทัทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายโดยระบุรายชื่อของผูท้ ีเ่ดนิทางทุกคน พรอ้มยืน่เอกสารการเดนิบญัช(ีBank statement) 

อยา่งน้อย 3 เดอืน มตีราประทบัจากทางธนาคาร หรอืสมุดบญัช(ีแสดงตวัจรงิพรอ้มส าเนา) 

      

          

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

 
เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ หรือแปลเป็นหน่ึงในภาษาประจ าชาติของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

(ภาษาเยอรมนั, ภาษาฝร ัง่เศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลท่ีศนูยร์บัแปลเอกสารท่ีใดกไ็ด้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตงัเอง 

          

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

 กรณีท่ีย่ืนเอกสารเพ่ือพิสจูน์ความสมัพนัธใ์นครอบครวัจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รบัการรบัรอง (Legalization) ความถกูต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสลุ 

 

 


