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Applicant name: ช่ือผูส้มคัร: 
______________________________________ 

Date of application: วนัท่ีใบสมคัร: 
____________________________ 

Requested documents/เอกสารประกอบการพิจารณา Yes/มี No/ไม่มี Notes/หมายเหตุ 
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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): 
 

ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน ลงวนัที ่และลงนาม(ลายเซน็ต์ตามหนังสอืเดนิทาง) กรณีท่ีผู้สมคัรเป็นผู้เยาวแ์บบฟอรม์ค าร้องขอ
วีซ่าจะต้องถกูเซน็ต์โดยผู้ปกครองทัง้สองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคญัในใบสมคัรวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมคัรจะต้อง
ถกูต้องตรงกนักบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคญัไม่ครบถ้วน 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: 

 
- รูปถ่ายส ีพืน้หลงัสขีาว 
- ขนาด 3.5 ซม x  4 ซม 
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่มสีิง่กดีขวาง (เหน็ใบหน้าชดัเจน) 

- เป็นรูปถ่ายปัจจุบนั (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) 

- รูปถ่ายต้องเหน็ใบหูและคิว้ (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) 
 
รปูถ่ายต้องแสดงองคป์ระกอบของใบหน้าชดัเจนตัง้แต่ศีรษะจนถึงหวัไหล ่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: 
 
ต้องเหลอือายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 3 เดอืนหลงัจากทีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศสวติเซอรแ์ลนด์หรอืประเทศอื่นๆ ในกลุม่เชงเก้น ต้องมีหน้าว่าง
เหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเลม่ก่อนหน้าน้ี(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 าเนาหนังสอืเดนิทาง(หน้าทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล) 2 ชุด 
 - ส าเนาวซี่าเชงเก้นทีเ่คยไดร้บัครัง้ก่อน 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://assets.ctfassets.net/xxg4p8gt3sg6/1QDYQUe7IuXruFG0eWpxun/e0ec3bc2a210d9f5ea9fb53c8c082345/visumantrag-schen-2020-en-de.pdf
https://assets.ctfassets.net/xxg4p8gt3sg6/1QDYQUe7IuXruFG0eWpxun/e0ec3bc2a210d9f5ea9fb53c8c082345/visumantrag-schen-2020-en-de.pdf
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หากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางยงัประเทศตา่งๆ (สหราชอาณาจกัร,สหรฐัอเมริกา,แคนนาดา และอ่ืนๆ) หลงัจากเดินทางออกจากประเทศกลุม่เชง
เกน้ ท่านจะตอ้งท าการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆก่อนท่ีจะมาย่ืนวีซ่ากลุม่ประเทศเชงเกน้ : 
-ส าเนาวีซ่าของประเทศ สหราชอาณาจกัร,สหรฐัอเมริกา,แคนนาดา และอ่ืนๆ 
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Change name and/or surname certificate, if applicable:  
 
Show original and submit photocopy 
 
หนังสือรบัรองการเปลี่ยนแปลงช่ือ-นามสกลุ:  

 
แสดงเอกสารฉบบัจรงิและยื่นเอกสารตวัส 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: 

 
เอกสารการจองตัว๋เครื่องบนิจะต้องระบุชื่อผูส้มคัร (ตรงตามหนังสอืเดนิทาง) 
หมายเหตุ: กรุณาอย่าซื้อตัว๋เครื่องบนิจนกว่าจะไดร้บัวซี่า   สถานกงสุลประจ าภูมภิาคกรุงเทพฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตัว๋
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 
- The stamp and the signature of the insurance company are mandatory 
- Show original and submit photocopy 
 
ประกนัการเดินทาง: 
 
- จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดนิทางในกลุม่ประเทศเชงเก้น 

- จะต้องมผีลบงัคบัใชก้บัพืน้ทีใ่นกลุ่มประเทศเชงเก้น 
- ความคุม้ครองขัน้ต ่า 30,000 ยูโรส าหรบัค่ารกัษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรอืการสง่กลบัประเทศ 
- แสดงทัง้เอกสารฉบบัจรงิและส าเนา 
- ต้องมตีราประทบัของบรษิทัประกนัภยัและลายเซน็ผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัประกนัภยัแสดงในเอกสาร 

      

Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance  
กรณุาคลิกท่ีน่ีส าหรบัรายช่ือบริษทัประกนัการเดินทางท่ีไดร้บัการรบัรอง 
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Proof of accommodation: 
 
Confirmed hotel reservation/s for the entire duration of stay in the Schengen countries. 
Applicant's name (same as on passport) must be mentioned on the hotel booking/s. If the 
applicant intends to travel on as a tourist or visitor, following additional documents have to 
be submitted: relevant hotel reservation/s or signed invitation letter with photocopy of the 
passport or the resident permit of the host, if applicable.  
 
หลกัฐานการจองท่ีพกั/โรงแรม: 

 
เอกสารการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาทีท่่านพ านักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเกน้ 

เอกสารการจองโรงแรมจะต้องระบุชื่อของผูส้มคัรทุกท่าน(และตรงกบัหนงัสอืเดนิทาง) 
กรณีทีผู่ส้มคัรต้องการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วหรอืเยีย่มเยยีนจะต้องยื่นเอกสารเพิม่เตมิดงันี้: เอกสารการจองโรงแรมทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืหนังสอืเชญิทีล่ง
ลายมอืชื่อและส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูเ้ชญิหรอืส าเนาใบอนุญาตถิน่ทีอ่ยู่ของผูเ้ชญิ(ถ้าม)ี 

      

10 

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: 

 
ในกรณีทีเ่ดนิทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ท่านจะต้องแสดงแผนการเดนิทางโดยจะต้องแสดงรายละเอยีดยานพาหนะทีใ่ชใ้นการ
เดนิทางขา้มขา้มพรหมแดนไปยงัพืน้ทีป่ระเทศเชงเกน้อื่น รวมถงึประเทศอื่นๆ ทีท่่านจะต้องเดนิทางไปในระหว่างทรปิเดยีวกนันี้ 
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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 
 

      

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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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: proof of sufficient funds 
If the inviting company in Switzerland does not sponsor accommodation and financial 
support for the visa applicant, the Thai company (employer of the applicant) has to do so, 
by providing a sponsoring letter and bank statement for the last three months, original with 
bank stamp; if the trip is not sponsored: bank statement of the employee for the last three 
months, original with bank stamp 

หลกัฐานการจ้างงานและหลกัฐานทางการเงิน: 

 
กรณีลูกจา้ง: 
- หนังสอืรบัรองการท างานทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษิทัต้นสงักดัของผูส้มคัร ระบุวนัลาพกัรอ้น ต าแหน่งในบรษิทั และเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในแต่ละ
เดอืน 

 
กรณีนักเรยีน/นักศกึษา:  
- หนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัทีศ่กึษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบบัจรงิและยื่นเอกสารตวัส าเนา 
 
กรณีเจา้ของกจิการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ/ใบทะเบยีนพาณิชย ์ทีร่ะบุชือ่ของผูส้มคัร 
 
เอกสารท่ีผู้สมคัรทุกคนจะต้องยื่น: หลกัฐานทางการเงินท่ีเพียงพอในการเดินทาง 
กรณีท่ีบริษทัท่ีเชิญจากทางประเทศสวิตเซอรไ์ม่ได้สนับสนุนท่ีพกัและค่าใช้จ่ายให้กบัผู้สมคัร บริษทัในประเทศไทย(นายจ้างของผู้สมคัร)
จะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะต้องยื่นจดหมายรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายและรายการเดินบญัชี(Bank 

statement)ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 เดือน ฉบบัจริงพร้อมตราประทบัจากทางธนาคาร 
กรณีท่ีไม่มีจดหมายรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายจากทางบริษทั: ผูส้มคัรจะต้องยื่นรายการเดินบญัชี(Bank statement)อย่างน้อย 3 

เดือน ฉบบัจริงพร้อมตราประทบัจากทางธนาคาร 
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Signed invitation letter from the company, containing the following information:  
 
- Exact description of the nature of the business trip with detailed program 
- Full name, date of birth and passport number of the invited person 
- Duration of stay (date of entry and departure) 
- Indication of who is going to cover the costs of travel, food and accommodation during the 
visit in Switzerland 
- Company must take responsibility for the applicant’s departure from Switzerland or 
Schengen territory in accordance with the terms stated in the visa 
 
หนังสือเชิญพร้อมลายเซน็จากบริษทั และระบุรายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

 
-อธบิายวตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อธุรกจิพรอ้มรายละเอยีดของโปรแกรม 
-ชื่อเตม็ วนัเดอืนปีเกดิ และหมายเลขหนังสอืเดนิทางของผูเ้ชญิ 

-ระยะเวลาทีพ่ านัก (วนัทีเ่ดนิทางเขา้และกลบัออกมา) 
-ระบุว่าผูใ้ดเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าอาหาร และค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทางในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
-บรษิทัต้องรบัผดิชอบต่อการเดนิทางออกจากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์หรอืประเทศเชงเก้นของผูส้มคัรตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นวซี่า 
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Participation to an exhibition or trade fair: 

 
Trade fair entry ticket or an invitation stating purpose and duration of the exhibition or trade 
fair stating the applicant's name 
 
เข้าร่วมในนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า: 
บตัรเขา้งานแสดงสนิคา้หรอืค าเชญิทีร่ะบุวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการจดันิทรรศการหรอืงานแสดงสนิคา้ทีร่ะบุชื่อผูส้มคัร 
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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 านักงานตรวจคนเขา้เมอืง และจะต้องมอีายุ
เหลอือยู่หลงัจากเดนิทางกลบัมาจากกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
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Definition of business trips: Business meetings; theoretical education without internship; instruction courses; technical 
courses organized by a Swiss company for its own personnel or for its foreign customers in connection with the purchase or 
supply of technical installations; theoretical courses which a Swiss company organizes for its personnel working abroad; 
participation in scientific, economic, cultural, religious or sport events. 
 
นิยามขอการเดินทางเพื่อธุรกิจ: การประชุมทางธุรกิจ, การเรียนภาคทฤษฎีโดยไม่ต้องฝึกงาน, หลกัสตูรการเรียนการสอน, หลกัสูตรทางเทคนิคท่ีจดัโดยบริษทัสวิสส าหรบับุคลากรของตวัเองหรือ
ส าหรบัลูกค้าต่างชาติท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือหรือจดัหาอุปกรณ์ทางเทคนิค; หลกัสูตรทางทฤษฎีท่ีบริษทัสวิสจดัส าหรบับุคลากรท่ีท างานในต่างประเทศ; การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร,์ 
เศรษฐกิจ,วฒันธรรมศาสนา หรือกีฬา 

 
         

 
Important notice: If the Regional Consular Center Bangkok has doubts as to the true nature of the business trip, it will submit 
the application to the competent authority in Switzerland for decision. In such case further documents and/or information 
can be required. The processing of the visa application may then take up to several weeks. 
 
หมายเหตุ: กรณีท่ีสถานกงสุลภมิูภาคกรงุเทพฯ มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัลกัษณะท่ีแท้จริงของการเดินทางธุรกิจจะส่งใบสมคัรไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในสวิตเซอรแ์ลนดเ์พื่อด าเนินการพิจารณา ในบางกรณี
จ าเป็นต้องขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพ่ิมเติม การด าเนินการยื่นขอวีซ่าอาจใช้เวลาหลายสปัดาห์ 

 
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, ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาอิตาล)ี โดยสามารถแปลท่ีศนูยร์บัแปลเอกสารท่ีใดกไ็ด้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตงัเอง 
          

 
If submitting documents to prove family relationships from countries other than Thailand, legalization from competent 
Embassy or Consulate is required.  
กรณีท่ียื่นเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสมัพนัธ์ในครอบครวัจากประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รบัการรบัรอง (Legalization) ความถกูต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 

 

 


