Schengen Visitor Visa
Options to complete required documents directly at the Centre

วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
Option for requirement to be fulfilled directly
at the visa application centre by using our
optional services.

บริ การทางเลือกสาหรับการจัดเตรี ยมเอกสารให้ลุล่วงโดยตรง ณ ศูนย์
ยืน่ คาร้องขอวีซ่า
Requested documents/เอกสารประกอบการพิจารณา

Please click here for further information and
consult our staff in the centre if you would like
us to render these services.

กรุ ณาคลิกที่นี่เพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติมและปรึ กษาพนักงานของเราในศูนย์
หากคุณต้องการให้เราบริ การเหล่านี้
Yes/มี

No/ไม่มี

In case, yes:
Service to avail

หากต้ องการ ท่ านสามารถใช้ บริการ
ทางเลือกเหล่ านี้

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.
1

แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง):

“Form Filling”

บริ การกรอกแบบฟอร์ม
or included in

X

หรื อรวนอยูใ่ น
“Complete Documentation”

ผูส้ มัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงวันที่ และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสื อเดินทาง) กรณีที่ผู้สมัครเป็ นผู้เยาว์ แบบฟอร์ ม
คาร้ องขอวีซ่าจะต้ องถูกเซ็นต์ โดยผู้ปกครองทั้งสองท่ าน (บิดา-มารดา)

บริ การจัดเตรี ยมเอกสาร

ข้ อมูลสาคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้ น เช่ น ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ฯลฯ เป็ นข้ อมูลจาเป็ น และข้ อมูลที่ระบุในใบสมัครจะต้ อง
ถูกต้ องตรงกันกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สมัคร กรณีที่กรอกข้ อมูลสาคัญไม่ ครบถ้ วน ใบสมัครวีซ่าของท่ านจะถูก
ปฏิเสธ
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

“Photograph Service”

บริการถ่ ายรู ป

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.

or included in

หรื อรวมอยูใ่ น

รู ปถ่ าย 1 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม:
2

“Premium Lounge Service”

X

บริ การห้องรับรองพิเศษสาหรับวีไอพี

- รู ปถ่ายสี พื้นหลังสี ขาว
- ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม
- รู ปถ่ายหน้าตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง (เห็นใบหน้าชัดเจน)
- เป็ นรู ปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- รู ปถ่ายต้องเห็นใบหู และคิ้ว (รู ปถ่ายเปิ ดหน้าผาก)

or included in

หรื อรวนอยูใ่ น
“Complete Documentation”

บริ การจัดเตรี ยมเอกสาร

รู ปถ่ ายต้ องแสดงองค์ ประกอบของใบหน้ าชัดเจนตั้งแต่ ศีรษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้ าต้ องมีเนื้อที่ในรู ปถ่ าย 7080% ของพื้นที่
Passport, original:
3

X
Valid for at least three months after the end of the planned stay in Switzerland or another
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Schengen Visitor Visa
Options to complete required documents directly at the Centre

วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
Schengen Member State, at least two blank pages. Please present previous
passports if available

หนังสื อเดินทางฉบับจริง:
ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 3 เดือนหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์หรื อประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
เชงเก้น ต้ องมีหน้ าว่ างเหลืออย่ างน้ อย 2 หน้ า ถ้ าท่ านมีหนังสื อเดินทางเล่ มก่ อนหน้ านี้(เล่ มเก่ า ) กรุณานามาแสดงด้ วย
“Photocopying Service”

Passport, copies:

ถ่ ายเอกสาร

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

or included in

หรื อรวมอยูใ่ น

หนังสื อเดินทางฉบับสาเนา:
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“Premium Lounge Service”
X

บริ การห้องรับรองพิเศษสาหรับวีไอพี

- สาเนาหนังสื อเดินทาง(หน้าที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล) 2 ชุด
- สาเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

or included in

หรื อรวนอยูใ่ น
“Complete Documentation”

บริ การจัดเตรี ยมเอกสาร

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.

x

หากท่ านมีความประสงค์ จะเดินทางยังประเทศต่ างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจาก
ประเทศกลุ่มเชงเก้ น ท่ านจะต้ องทาการยื่นวีซ่าที่ประเทศนัน้ ๆก่ อนที่จะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้ น :
-สำเนำวีซ่ำของประเทศ สหรำชอำณำจักร,สหรัฐอเมริกำ,แคนนำดำ และอื่นๆ
Change name and/or surname certificate, if applicable:
Show original and submit photocopy
6

X

หนังสื อรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่ อ-นามสกุล:
แสดงเอกสารฉบับจริ งและยืน่ เอกสารตัวสาเนา
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.

7

เอกสารการจองตั๋วเครื่ องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ:

X

“Complete Documentation”

บริ การจัดเตรี ยมเอกสาร

เอกสารการจองตัว๋ เครื่ องบินจะต้องระบุชื่อผูส้ มัคร (ตรงตามหนังสื อเดินทาง)หมายเหตุ: กรุ ณาอย่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินจนกว่า
จะได้รับวีซ่า สถานกงสุ ลประจาภูมิภาคกรุ งเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินทุกรณี
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
8

ประกันการเดินทาง:
- จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
- จะต้องมีผลบังคับใช้กบั พื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
- ความคุม้ ครองขั้นต่า 30,000 ยูโรสาหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุ กเฉิ นในโรงพยาบาลหรื อการส่ งกลับประเทศ
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X

To be availed at our Travel
and Health insurance
representative counter.

สามารถจัดเตรี ยมได้ผา่ นตัวแทน
ประกันภัยการเดินทาง ณ ศูนย์ยนื่

Schengen Visitor Visa
Options to complete required documents directly at the Centre

วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
- แสดงทั้งเอกสารฉบับจริ งและสาเนา
- ต้องมีตราประทับของบริ ษทั ประกันภัยและลายเซ็นผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ประกันภัยแสดงในเอกสาร
Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance

กรุณาคลิกที่นี่สาหรับรายชื่ อบริษัทประกันการเดินทางที่ได้ รับการรับรอง
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.
9

จดหมายเชิ ญที่ลงลายมือชื่ อ:
จดหมายจากเจ้าบ้านเป็ นการยืนยันว่าผูเ้ ชิญในสวิสเซอร์แลนด์รอคอยผูส้ มัคร กรณี ที่ผเู ้ ชิญไม่ได้เป็ นผูค้ ้ าประกันกรุ ณา
แนบจดหมายชี้ แจง
Please find according information regarding the invitation letter and the
declaration of sponsorship here

กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับหนังสื อเชิญและการชี้แจงเรื่ องสปอนเซอร์ ที่นี่
Relationship:

10

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

ความสัมพันธ์
ผูส้ มัคร กับ เจ้าบ้าน เป็ นญาติกนั : ความเกีย่ วข้องจะต้องใช้เอกสารทางการ (เช่น ทะเบียนสมรส, สูตบิ ตั ร หนังสือทะเบียนบ้าน และอื่นๆ) ทีเ่ ป็ น
สาเนาจากเอกสารฉบับจริง, สาเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ฉบับ (หน้าทีม่ ขี อ้ มูลรายละเอียดทางชีวภาพ), สาเนาใบอนุญาตถิน่ ทีอ่ ยู่ สาหรับกรณีทเ่ี จ้า
บ้านไม่ได้เป็ นชาวสวิสเซอร์แลนด์
ผูส้ มัคร กับ เจ้าบ้านไม่ได้เป็ นญาติกนั : ในกรณีทม่ี คี วามเกีย่ วข้องอย่างไม่เป็ นทางการกัน (ไม่ได้เป็ นสามี-ภรรยา), สาเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ฉบับ
(หน้าทีม่ ขี อ้ มูลรายละเอียดทางชีวภาพ), บันทึกข้อมูลการเดินทางของเจ้าบ้าน และ หลักฐานการตอบโต้กนั ทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ (เช่น Whatsapp,
Line เป็ นต้น) แต่ถ้าในกรณีตอ้ งการทีจ่ ะใช้เอกสารพิสจู น์ความสัมพันธ์ของประเทศอื่นทีไ่ ม่ใช่ประเทศไทย ต้องมีตราประทับหรือสิง่ ยืนยันจาก
สถานฑูตหรือสถานกงศุลของประเทศนัน้ ๆ
Employment and financial proof:

11

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.
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Schengen Visitor Visa
Options to complete required documents directly at the Centre

วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
หลักฐานการจ้ างงานและหลักฐานทางการเงิน:
กรณีลกู จ้ าง:
- หนังสื อรับรองการทางานที่ออกโดยหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ต้นสังกัดของผูส้ มัคร ระบุวนั ลาพักร้อน ตาแหน่ งในบริ ษทั
และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
กรณีนักเรี ยน/นักศึกษา:
- หนังสื อรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริ งและยืน่ เอกสารตัวสาเนา
กรณีเจ้ าของกิ จการ:
- ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อของผูส้ มัคร
เอกสารที่ผ้สู มัครทุกคนจะต้ องยื่น: หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง
เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน เอกสารจะต้องเป็ น
ฉบับจริ งที่มีตราประทับจากทางธนาคาร กรณีที่ผสู ้ มัครฯไม่อยูใ่ นฐานะที่จะแสดงหลักฐานทางการเงิน ท่านจะได้รับ
แบบฟอร์มการให้ความสนับสนุน(*)
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.
12
- 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.
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วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
เอกสารที่เกี่ยวข้ องของผู้เยาว์ (เด็ก):
- ใบสู ติบตั ร (แสดงฉบับจริ ง+ยืน่ ตัวสาเนา)
- หนังสื อยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรื อไปกับผูป้ กครองท่านใดท่านหนึ่ง
ก) ต้ องยื่นหนังสื อแสดงความยินยอมอย่างเป็ นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ ผ้ เู ยาว์ เดินทางไปต่ างประเทศ ในกรณีที่
ผู้เยาว์ เดินทางไปคนเดียวหรื อเดินทางไปกับผู้ปกครองท่ านใดท่ านหนึ่ ง โดยเอกสารจะต้ องออกจากทางอาเภอ แสดง
เอกสารฉบับจริ งและยื่นตัวสาเนา
ข) หรื อหนังสื อยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่ านที่ไม่ ได้ เดินทาง (หรื อทั้งสองท่ านที่ไม่ ได้ เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นที่ศนู ย์
ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้ วยตนเอง) แสดงเอกสารฉบับจริ งและยื่นตัวสาเนา
- กรณี ที่ผ้ ปู กครองหย่าร้ างกัน หรื อ
- ผู้ปกครองไม่ ได้ สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด
จะต้องยืน่ ใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอาเภอ (ฉบับสาเนา)
ในกรณีที่ผ้ ปู กครองท่ านใดท่ านหนึ่ งเสี ยชีวิตจะต้ องยื่นใบมรณะบัตรมาด้ วย
กรณีที่ผ้ ปู กครองท่ านใดท่ านหนึ่งหรื อทั้งสองท่ านไม่ สามารถพาผู้เยาว์ มาสมัครวีซ่าด้ วยตนเองในวันที่ยื่นเอกสารสมัครวี
ซ่ า ให้ ทาหนังสือมอบอานาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองท่ านที่ไม่ สามารถมาได้ โดยยื่นพร้ อมสาเนาหนังสือเดินทาง(หน้ า
ข้ อมูลส่ วนบุคคล)
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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สาหรับชาวต่ างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย:

X

- ใบอนุ ญาตทางาน ฉบับจริ ง และสาเนา (ถ้ามี)
- ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
จะต้องมีอายุเหลืออยูห่ ลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น
Documents in Thai language must be translated into English or into one of the
Swiss national languages (g, f, i) by a translation office.
00

เอกสารที่เป็ นภาษาไทยจะต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อแปลเป็ นหนึ่งในภาษาประจาชาติของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์ รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้ แต่ ไม่ สามารถแปลเอกสาร
ด้ วยตังเอง

“Translation Service”

X

บริ การแปลเอกสาร

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

กรณีที่ยื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ ความสั มพันธ์ ในครอบครัวจากประเทศอื่นที่ไม่ ใช่ ประเทศไทย เอกสารจะต้ องได้ รับการ
รับรอง (Legalization) ความถูกต้ องตามกฎหมายจากสถานทูตหรื อสถานกงสุ ล

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.

(*)เอกสารให้ การสนับสนุน: สถานกงสุ ลส่ วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ อาจต้ องขอให้ ทาหนังสื อให้ การสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ในระหว่ างการพิจารณาใบสมัครวีซ่า ในกรณีที่ผ้สู มัครมีหลักฐานทาง
การเงินไม่ เพียงพอสาหรับระยะเวลาที่จะไปอยู่ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หรื อกรณีที่สถานกงสุ ลส่ วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ มีเหตุผลที่จะสงสั ยเกี่ยวกับการเงินที่เพียงพอของผู้สมัคร
สถานกงสุ ลส่ วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ จะเป็ นผู้จัดเตรียมแบบฟอร์ มเอกสารให้ การสนับสนุนซึ่ งเป็ นแบบฟอร์ มที่ไม่ มีในระบบออนไลน์
ในกรณีที่ต้องทาเอกสารนี้ ระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะล่าช้ าจากกาหนดเดิมไม่ ต่ากว่ า 15 วัน
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Schengen Visitor Visa
Options to complete required documents directly at the Centre

วีซ่าเชงเก้น – เยีย่ มเยียน
บริการทางเลือกสาหรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าเชงเก้นประเภทท่ องเที่ยว ณ ศูนย์ ยื่น
For more information on our optional additional services, please visit our website at

สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริ การเสริ มอื่นๆของเราโปรดไปที่เว็บไซต์ของเราที่
https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Thailand/Thai/additional-services.html
or contact our personnel at the centre.

หรื อติดต่อโดยตัวท่านเอง ณ ศูนย์ยนื่
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