
Schengen visa for foreign children of the spouse of a Swiss or EU/EEA 
citizen 

วซ่ีาเชงเก้นส าหรับเดก็ต่างชาตขิองคู่สมรสของพลเมืองชาวสวสิ หรือ พลเมืองเขตเศรษฐกจิยุโรป 

September 2019 
กนัยายน 2562 

Applicant name: ช่ือผูส้มคัร: 
______________________________________ 

Date of application: วนัท่ีใบสมคัร: 
_________________________ 

Requested documents/เอกสารประกอบการพิจารณา Yes/มี No/ไม่มี Notes/หมายเหต ุ
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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. 
 
Click here to download the Schengen visa application form. 
 
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. 
 

แบบฟอรม์ค าร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบบัจริง): 
 

ผูส้มคัรกรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน ลงวนัที ่และลงนาม(ลายเซน็ตต์ามหนงัสอืเดนิทาง) กรณีท่ีผู้สมคัรเป็นผู้เยาวแ์บบฟอรม์ค าร้องขอวีซ่าจะต้องถกูเซน็ตโ์ดย
ผู้ปกครองทัง้สองท่าน (บิดา-มารดา) 
 

คลิก ที่นี ่เพือ่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืน่ค าร้องขอวีซ่า 
 
ข้อมลูส าคญัในใบสมคัรวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ฯลฯ เป็นข้อมลูจ าเป็น และข้อมลูท่ีระบใุนใบสมคัรจะต้องถกูต้องตรงกนักบัข้อมลูส่วน
บคุคลของผู้สมคัร   กรณีท่ีกรอกข้อมลูส าคญัไม่ครบถ้วน ใบสมคัรวีซ่าของท่านจะถกูปฏิเสธ 
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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% ของพื้นท่ี 
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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 ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 
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 
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Change name and/or surname certificate, if applicable:  
 
Show original and submit photocopy 
 
หนังสือรบัรองการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกลุ:  

      

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
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แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่เอกสารตวัส าเนา 

6 

Proof of relationship:  
 
The relationship must be proven through official documents such as, birth certificate, house 
registration book/Tabienban, show original submit photocopy. 
 
เอกสารแสดงความสมัพนัธ:์ 
 
ความสมัพนัธจ์ะตอ้งไดร้บัการพสิจูน์ผ่านเอกสารอยา่งเป็นทางการ ยกตวัอยา่งเช่น ใบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น - แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่เอกสารตวัส าเนา 
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Proof of marriage registration of the marriage between the mother of the child and the Swiss 
citizen (Familienschein/Certificat de famille) from the Swiss civil register office: 
 
- Not older than six months. 
- Not required if the mother is registered in the Swiss living abroad Register. 
 
ส าเนาทะเบียนสมรสจากส านักงานทะเบียนสวิตเซอรแ์ลนด:์ 

 
- เอกสารตอ้งมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 

- ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารนี้ กรณทีีม่ารดาของเดก็ไดล้งทะเบยีนไวใ้นทะเบยีนชาวสวสิทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ 

  
  

  
  

  
  

Click here for more information on ordering civil status certificates 
กรุณาคลกิทีน่ี่เพื่อดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนงัสอืรบัรองค าส ัง่สถานะพลเรอืน  
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For EU/EEA citizens: Inscription of the marriage in the National Civil Status Register of the 
EU/EEA citizen: 
 
- Not older than six months. 
 
ส าเนาทะเบียนสมรสจากส านักงานทะเบียนตามแต่ละประเทศของพลเมืองเขตเศรษฐกิจยโุรป 
 
- เอกสารตอ้งมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน 
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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 ในกรณีทีผู่เ้ยาวเ์ดนิทางไปคนเดยีวหรอืเดนิทางไป
กบัผูป้กครองท่านใดท่านหนึง่ โดยเอกสารจะตอ้งออกจากทางอ าเภอ แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่ตวัส าเนา 
ข) หรอืหนงัสอืยนิยอมทีเ่ซน็โดยผูป้กครองท่านทีไ่ม่ไดเ้ดนิทาง (หรอืทัง้สองท่านทีไ่มไ่ดเ้ดนิทาง) กบัผูเ้ยาว ์(เซน็ทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า วเีอฟเอส ดว้ยตนเอง) แสดง
เอกสารฉบบัจรงิและยืน่ตวัส าเนา 
 
- กรณีทีผู่ป้กครองหยา่รา้งกนั หรอื 
- ผูป้กครองไม่ไดส้มรสจดทะเบยีนในตอนทีเ่ดก็เกดิ 
จะตอ้งยืน่ใบปกครองบุตรทีอ่อกจากทางอ าเภอ (ฉบบัส าเนา) 
 
ในกรณีทีผู่ป้กครองท่านใดท่านหนึง่เสยีชวีติจะตอ้งยืน่ใบมรณะบตัรมาดว้ย 
 

      

https://www.ch.ch/en/ordering-civil-status-certificates/
https://www.ch.ch/en/ordering-civil-status-certificates/
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กรณีทีผู่้ปกครองท่านใดท่านหนึง่หรือทัง้สองท่านไม่สามารถพาผู้เยาวม์าสมคัรวีซ่าด้วยตนเองในวนัทียื่น่เอกสารสมคัรวีซ่า ให้ท าหนังสือมอบอ านาจ
ลงลายมือชือ่จากผู้ปกครองท่านทีไ่ม่สามารถมาได้ โดยยืน่พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมลูส่วนบคุคล) 

          

 

The visa application procedure is facilitated for children of foreign spouses of Swiss or EU/EEA citizen who are under the age of 
21. The appearance in person is required for the registration of the biometric date of the applicant. The appearance in person is 
required for the registration of the biometric data of children aged 12 and above. Children of foreign spouse of Swiss or EU/EEA 
citizen can submit their application for a Schengen visa during the opening hours at the Regional Consular Center in Bangkok 
without prior appointment, accompanied by their parental authority/legal guardian. 

 

ขัน้ตอนการย่ืนขอวีซ่าประเภทน้ีเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรบัเดก็ต่างชาติของคู่สมรสของพลเมืองชาวสวิตหรือพลเมืองเขตเศรษฐกิจยโุรปท่ีมีอายตุ า่กว่า 21 ปี ผู้สมคัรวีซ่าจะต้องมาด้วยตนเองเพ่ือ
เกบ็ข้อมลูลายน้ิวมือ (ไบโอแมทริกซ)์  โดยผู้สมคัรท่ีจะต้องมาแสดงตวัเพ่ือเกบ็ข้อมลูลายน้ิวมือ (ไบโอแมทริกซ)์ จะต้องมีอายตุัง้แต่ 12 ปีขึ้นไป   

เดก็ต่างชาติของคู่สมรสของพลเมืองชาวสวิสหรือพลเมืองเขตเศรษฐกิจยโุรปสามารถย่ืนเอกสารการสมคัรวีซ่าเชงเก้นได้ในช่วงเวลาท าการท่ีสถานกงสลุส่วนภมิูภาคในกรงุเทพฯ โดยไม่ต้องท านัดหมาย
ล่วงหน้า 

 

 
The application for a Schengen visa can be submitted to the Regional Consular Center Bangkok by courier only, if a previous 
visa has been issued within the past 59 months. In order to return the passport, please provide a self-addressed envelope. 
กรณีท่ีท่านเคยได้รบัวีซ่าเชงเก้น ภายใน 59 เดือน หลงัจากท่ีท่านได้รบัอนุมติัวีซ่าเช้งเก้น ท่านสามารถส่งเอกสารการสมคัรวีซ่าเชงเก้นมาท่ีสถานกงสลุส่วนภมิูภาคในกรงุเทพฯ โดยทางไปรษณียเ์ท่านัน้  

กรณุาเตรียมซองไปรษณียเ์ปล่าท่ีระบท่ีุอยู่ของท่านเพ่ือส่งหนังสือเดินทางคืน 

 

 
Fees: the visa application is free of charge 

ค่าธรรมเนียม: การย่ืนขอวีซ่าประเภทน้ีไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 

 
 
Further information: The submission of a travel and health insurance and a flight reservation is not required. The passport can 
be picked up the next working day without appointment. 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติม: การย่ืนสมคัรวีซ่าประเภทน้ีไม่จ าเป็นต้องย่ืนประกนัการเดินทางหรือการส ารองเท่ียวบิน สามารถขอรบัหนังสือเดินทางคืนได้ในวนัท าการถดัไปโดยไม่ต้องท านัดหมายล่วงหน้า 
 

 
 
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 

 

 


