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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 ศูนย์
ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 

Please click here for further information and 

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

กรุณาคลิกที่น่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมและปรึกษาพนกังานของเราในศูนย์
หากคุณตอ้งการให้เราบริการเหล่าน้ี 

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) กรณีท่ีผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์ม
ค าร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองท้ังสองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมัครจะต้อง
ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคัญไม่ครบถ้วน ใบสมัครวีซ่าของท่านจะถูก
ปฏิเสธ 

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% ของพื้นท่ี 

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 

 X  

https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/Thai/additional-services.html
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Schengen Member State, at least two blank pages. Please present previous 
passports if available 
 

หนังสือเดินทางฉบับจริง: 
 
ตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 3 เดือนหลงัจากที่เดินทางกลบัจากประเทศสวติเซอร์แลนด์หรือประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่ม
เชงเกน้ 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)หมายเหต:ุ กรุณาอยา่ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินจนกวา่
จะไดรั้บวซ่ีา   สถานกงสุลประจ าภูมิภาคกรุงเทพฯ จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ 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 
- To be shown in original and photocopy  
- The stamp and the signature of the insurance company are mandatory 
 

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

X  

To be availed at our Travel 
and Health insurance 

representative counter. 

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

กรุณาคลิกท่ีน่ีส าหรับรายช่ือบริษัทประกันการเดินทางท่ีได้รับการรับรอง 

9 

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: 
จดหมายจากเจา้บา้นเป็นการยนืยนัวา่ผูเ้ชิญในสวสิเซอร์แลนดร์อคอยผูส้มคัร กรณีท่ีผูเ้ชิญไม่ไดเ้ป็นผูค้  ้าประกนักรุณา
แนบจดหมายช้ีแจง 
Please find according information regarding the invitation letter and the 
declaration of sponsorship here 

กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญและการช้ีแจงเร่ืองสปอนเซอร์ท่ีน่ี 

      

10 

Relationship: 
 
Applicant and host are related: 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: In case of non-official relationships 
(boyfriend/girlfriend), one photocopy of the passport (first page with biometric data), the 
travel history of the host and proof of correspondence must be proven (WhatsApp, Line 
etc.). If submitting documents to prove family relationships from countries other than 
Thailand, legalization from competent Embassy or Consulate is required. 

  
  

 
X 

  
  

 
ความสมัพนัธ ์
ผูส้มคัร กบั เจา้บา้น เป็นญาตกินั: ความเกีย่วขอ้งจะตอ้งใชเ้อกสารทางการ (เช่น ทะเบยีนสมรส, สตูบิตัร หนงัสอืทะเบยีนบา้น และอื่นๆ) ทีเ่ป็น
ส าเนาจากเอกสารฉบบัจรงิ, ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ฉบบั (หน้าทีม่ขีอ้มลูรายละเอยีดทางชวีภาพ), ส าเนาใบอนุญาตถิน่ทีอ่ยู ่ส าหรบักรณทีีเ่จา้
บา้นไม่ไดเ้ป็นชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์
ผูส้มคัร กบั เจา้บา้นไมไ่ดเ้ป็นญาตกินั: ในกรณีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอยา่งไม่เป็นทางการกนั (ไมไ่ดเ้ป็นสาม-ีภรรยา), ส าเนาหน้าพาสปอรต์ 1 ฉบบั 
(หน้าทีม่ขีอ้มลูรายละเอยีดทางชวีภาพ), บนัทกึขอ้มลูการเดนิทางของเจา้บา้น และ หลกัฐานการตอบโตก้นัทีส่ามารถพสิจูน์ได ้(เช่น Whatsapp, 
Line เป็นตน้) แต่ถ้าในกรณีตอ้งการทีจ่ะใชเ้อกสารพสิจูน์ความสมัพนัธข์องประเทศอื่นทีไ่ม่ใช่ประเทศไทย ตอ้งมตีราประทบัหรอืสิง่ยนืยนัจาก
สถานฑตูหรอืสถานกงศุลของประเทศนัน้ๆ 

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 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. 

  
  

 
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
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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หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน: 
 
กรณีลกูจ้าง: 
- หนงัสือรับรองการท างานท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษทัตน้สังกดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัร้อน ต าแหน่งในบริษทั 
และเงินเดือนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน 
กรณีนักเรียน/นักศึกษา:  
- หนงัสือรับรองจากทางสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่โดยแสดงเอกสารฉบบัจริงและยืน่เอกสารตวัส าเนา 
กรณีเจ้าของกิจการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย ์ท่ีระบุช่ือของผูส้มคัร 
 
เอกสารท่ีผู้สมัครทุกคนจะต้องย่ืน: หลักฐานทางการเงินที่เพยีงพอในการเดินทาง 
เอกสารแจง้ยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบญัชีอยา่งนอ้ย 3 เดือน เอกสารจะตอ้งเป็น
ฉบบัจริงท่ีมีตราประทบัจากทางธนาคาร   กรณีท่ีผูส้มคัรฯไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะแสดงหลกัฐานทางการเงิน ท่านจะไดรั้บ
แบบฟอร์มการให้ความสนบัสนุน(*) 

12 

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. 

  
  

 
X 
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เอกสารท่ีเกี่ยวข้องของผู้เยาว์ (เด็ก): 
 
- ใบสูติบตัร (แสดงฉบบัจริง+ยืน่ตวัส าเนา) 
 
- หนงัสือยนิยอมให้ผูเ้ยาวเ์ดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกบัผูป้กครองท่านใดท่านหน่ึง 
ก) ต้องย่ืนหนังสือแสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ี
ผู้เยาว์เดินทางไปคนเดยีวหรือเดินทางไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึง โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอ าเภอ แสดง
เอกสารฉบบัจริงและย่ืนตัวส าเนา 
ข) หรือหนังสือยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่านท่ีไม่ได้เดินทาง (หรือท้ังสองท่านท่ีไม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นท่ีศนูย์
ย่ืนวซ่ีา วเีอฟเอส ด้วยตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริงและย่ืนตัวส าเนา 
 
- กรณีท่ีผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ 
- ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนท่ีเดก็เกิด 
จะตอ้งยืน่ใบปกครองบุตรท่ีออกจากทางอ าเภอ (ฉบบัส าเนา) 
 
ในกรณีท่ีผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึงเสียชีวิตจะต้องย่ืนใบมรณะบตัรมาด้วย 
 

กรณีท่ีผู้ปกครองท่านใดท่านหน่ึงหรือท้ังสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันท่ียื่นเอกสารสมัครวี

ซ่า ให้ท าหนังสือมอบอ านาจลงลายมือช่ือจากผู้ปกครองท่านท่ีไม่สามารถมาได้ โดยยื่นพร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้า
ข้อมูลส่วนบุคคล) 
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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 าหรับชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย:  
 
- ใบอนุญาตท างาน ฉบบัจริง และส าเนา (ถา้มี) 
- ตราประทบัอนุญาตให้เดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry stamp) จากส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และ
จะตอ้งมีอายเุหลืออยูห่ลงัจากเดินทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้ 

  

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  แต่ไม่สามารถแปลเอกสาร
ด้วยตังเอง 

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. 

กรณีท่ีย่ืนเอกสารเพ่ือพสูิจน์ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการ
รับรอง (Legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 

 X  

          

 (*) 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: สถานกงสุลส่วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ อาจต้องขอให้ท าหนังสือให้การสนับสนุนจากสปอนเซอร์ในระหว่างการพิจารณาใบสมัครวีซ่า ในกรณีท่ีผู้สมัครมีหลักฐานทาง
การเงินไม่เพยีงพอส าหรับระยะเวลาท่ีจะไปอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือกรณีท่ีสถานกงสุลส่วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ มีเหตุผลท่ีจะสงสัยเกี่ยวกับการเงินท่ีเพยีงพอของผู้สมัคร 
สถานกงสุลส่วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารให้การสนับสนุนซ่ึงเป็นแบบฟอร์มท่ีไม่มีในระบบออนไลน์ 
ในกรณีที่ต้องท าเอกสารน้ี ระยะเวลาในการพจิารณาอาจจะล่าช้าจากก าหนดเดิมไม่ต ่ากว่า 15 วัน 
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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 

 


