
Schengen Visitor Visa  

วซ่ีาเชงเก้น - เยีย่มเยยีน 

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. 
 
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 าร้องขอวีซ่า
จะต้องถกูเซน็ต์โดยผูป้กครองทัง้สองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคญัในใบสมคัรวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมคัรจะต้องถกูต้อง
ตรงกนักบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคญัไม่ครบถว้น 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% 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 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 
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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. 
 

   

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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หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจากประเทศ
กลุ่มเชงเก้น 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   สถานกงสุล
ประจ าภมูภิาคกรุงเทพฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิทุกรณ ี
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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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A signed invitation letter:  
 
Letter from the host as a confirmation that the host in Switzerland awaits the applicant. If the 
host is not the guarantor, please provide an explaination. 
 
จดหมายเชิญท่ีลงลายมือช่ือ: 
จดหมายจากเจา้บา้นเป็นการยนืยนัวา่ผูเ้ชญิในสวสิเซอรแ์ลนดร์อคอยผูส้มคัร กรณทีีผู่เ้ชญิไม่ไดเ้ป็นผูค้ ้าประกนักรุณาแนบจดหมายชีแ้จง 
Please find according information regarding the invitation letter and the declaration of 
sponsorship here 
กรณุาดขู้อมลูเก่ียวกบัหนังสือเชิญและการช้ีแจงเรื่องสปอนเซอรท่ี์น่ี 
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Relationship: 
 
Host lives in Switzerland:  
Applicant and host are related (family member): 
The relationship must be proven through official documents (such as marriage certificate, birth 
certificate, house registration book/Tabienban, etc.), show original submit photocopy. One 
photocopy of the passport (first page with biometric data). Photocopy of the residence permit, 
if host is not a Swiss citizen. 
 
Applicant and host are not related (i.e. friendly or loving relationship): 
In case of non-official relationship, one photocopy of the host’s passport (first page with 
biometric data) with a copy of entry/exit stamps to Thailand. The relationship must be 
described comprehensively in the invitation letter and, if necessary, supplemented by further 
documents. 

  
  

  
  

  
  

ความสมัพนัธ ์
ผูส้มคัร กบั เจา้บา้น เป็นญาตกินั: ความเกีย่วขอ้งจะตอ้งใชเ้อกสารทางการ (เช่น ทะเบยีนสมรส, สตูบิตัร หนงัสอืทะเบยีนบา้น และอื่นๆ) ทีเ่ป็นส าเนาจาก
เอกสารฉบบัจรงิ, ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ฉบบั (หน้าทีม่ขีอ้มลูรายละเอยีดทางชวีภาพ), ส าเนาใบอนุญาตถิน่ทีอ่ยู ่ส าหรบักรณทีีเ่จา้บา้นไมไ่ดเ้ป็นชาว
สวสิเซอรแ์ลนด ์
ผูส้มคัร กบั เจา้บา้นไมไ่ดเ้ป็นญาตกินั: ในกรณีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไม่เป็นทางการกนั (ไมไ่ดเ้ป็นสาม-ีภรรยา), ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ฉบบั (หน้าทีม่ี
ขอ้มลูรายละเอยีดทางชวีภาพ), บนัทกึขอ้มลูการเดนิทางของเจา้บา้น และ หลกัฐานการตอบโตก้นัทีส่ามารถพสิจูน์ได ้(เช่น Whatsapp, Line เป็นตน้) แต่
ถ้าในกรณีตอ้งการทีจ่ะใชเ้อกสารพสิจูน์ความสมัพนัธข์องประเทศอื่นทีไ่มใ่ช่ประเทศไทย ตอ้งมตีราประทบัหรอืสิง่ยนืยนัจากสถานฑตูหรอืสถานกงศุลของ
ประเทศนัน้ๆ 

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
https://www.ch.ch/en/letter-invitation-and-declaration-sponsorship/
https://www.ch.ch/en/letter-invitation-and-declaration-sponsorship/
https://www.ch.ch/en/letter-invitation-and-declaration-sponsorship/
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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:  
- 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 three months, original with bank stamp; if the applicant is not in 
the position to provide proof of financial means, a declaration of sponsorship (*) will be 
handed out. 

  
  

  
  

  
  

 
หลกัฐานการจ้างงานและหลกัฐานทางการเงิน: 

 
กรณีลกูจา้ง: 
- หนงัสอืรบัรองการท างานทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษิทัตน้สงักดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัรอ้น ต าแหน่งในบรษิทั และเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน 

กรณีนกัเรยีน/นกัศกึษา:  
- หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัทีศ่กึษาอยู ่โดยแสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่เอกสารตวัส าเนา 
กรณีเจา้ของกจิการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ/ใบทะเบยีนพาณิชย ์ทีร่ะบุชือ่ของผูส้มคัร 
 
เอกสารท่ีผู้สมคัรทุกคนจะต้องย่ืน: หลกัฐานทางการเงินท่ีเพียงพอในการเดินทาง 
เอกสารแจง้ยอดเงนิฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดนิบญัชอียา่งน้อย 3 เดอืน เอกสารจะตอ้งเป็นฉบบัจรงิทีม่ตีรา
ประทบัจากทางธนาคาร   กรณทีีผู่ส้มคัรฯไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะแสดงหลกัฐานทางการเงนิ ท่านจะไดร้บัแบบฟอรม์การใหค้วามสนบัสนุน(*) 
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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 ดว้ยตนเอง) 
แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยืน่ตวัส าเนา 
 
- กรณีทีผู่ป้กครองหยา่รา้งกนั หรอื 
- ผูป้กครองไม่ไดส้มรสจดทะเบยีนในตอนทีเ่ดก็เกดิ 
จะตอ้งยืน่ใบปกครองบุตรทีอ่อกจากทางอ าเภอ (ฉบบัส าเนา) 
 
ในกรณีทีผู่ป้กครองท่านใดท่านหนึง่เสยีชวีติจะตอ้งยืน่ใบมรณะบตัรมาดว้ย 
 
กรณีทีผู่้ปกครองท่านใดท่านหนึง่หรือทัง้สองท่านไม่สามารถพาผู้เยาวม์าสมคัรวีซ่าด้วยตนเองในวนัทียื่น่เอกสารสมคัรวีซ่า ให้ท าหนังสือมอบ
อ 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 
 
ส าหรบัชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย:  
 
- ใบอนุญาตท างาน ฉบบัจรงิ และส าเนา (ถ้าม)ี 
- ตราประทบัอนุญาตใหเ้ดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry stamp) จากส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง และจะตอ้งมอีายเุหลอือยู่
หลงัจากเดนิทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้ 

      

          

 (*) Declaration of sponsorship: The Regional Consular Center in Bangkok may require the issuance of a declaration of 
sponsorship during the verification of a visa application if the applicant does not have sufficient financial means to support 
himself in Switzerland, or if the Regional Consular Center in Bangkok has reason to doubt sufficient financial funds exits. The 
declaration of sponsorship will be provided by the Regional Consular Center's own motion. It is not available online. By 
handing out a declaration of sponsorship the process can be delayed (slowed down) up to a minimum of 15 days.  
 

(*)เอกสารให้การสนับสนุน: สถานกงสลุส่วนภมิูภาคในกรงุเทพฯ อาจต้องขอให้ท าหนังสือให้การสนับสนุนจากสปอนเซอรใ์นระหว่างการพิจารณาใบสมคัรวีซ่า ในกรณีท่ีผูส้มคัรมีหลกัฐานทางการเงิน
ไม่เพียงพอส าหรบัระยะเวลาท่ีจะไปอยู่ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หรือกรณีท่ีสถานกงสลุส่วนภมิูภาคในกรงุเทพฯ มีเหตผุลท่ีจะสงสยัเก่ียวกบัการเงินท่ีเพียงพอของผู้สมคัร 
สถานกงสลุส่วนภมิูภาคในกรงุเทพฯ จะเป็นผู้จดัเตรียมแบบฟอรม์เอกสารให้การสนับสนุนซ่ึงเป็นแบบฟอรม์ท่ีไม่มีในระบบออนไลน์ 

ในกรณีท่ีต้องท าเอกสารน้ี ระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะล่าช้าจากก าหนดเดิมไม่ต า่กว่า 15 วนั 

 

          

 
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 

 

 


