
Schengen Student Visa  

วีซ่าเชงเก้น - นักเรียน 

September 2019 
กันยายน 2562 

Applicant name: ช่ือผู้สมคัร: 
______________________________________ 

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. 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบบัจริง): 

 
ผู้สมคัรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงวันท่ี และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) กรณีท่ีผู้สมคัรเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์มค าร้องขอวี
ซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทัง้สองท่าน (บิดา-มารดา) 
 
ข้อมูลส าคญัในใบสมคัรวีซ่าเชงเก้น เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ฯลฯ เป็นข้อมูลจ าเป็น และข้อมูลท่ีระบุในใบสมคัรจะต้องถกูต้อง
ตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร   กรณีท่ีกรอกข้อมูลส าคญัไม่ครบถ้วน ใบสมคัรวีซ่าของท่านจะถูกปฏิเสธ  
 
คล๊ิกท่ีน่ีเพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 

      

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 พ้ืนหลังสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม x  4 ซม 
- รูปถ่ายหน้าตรงไมม่ีสิ่งกีดขวาง (เห็นใบหน้าชัดเจน) 
- เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน) 
- รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก) 

 
รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจนตัง้แต่ศีรษะจนถึงหัวไหล่ 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: 
 
ต้องเหลืออายุการใช้งานไมต่ ่ากว่า 3 เดือนหลังจากที่เดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลือ
อย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าน้ี(เล่มเก่า) กรุณาน ามาแสดงด้วย 
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Passport, copies: 
 
 - Two photocopies of the passport (personal data page) 
 - One photocopy of previous Schengen visas 
 
หนังสือเดินทางฉบบัส าเนา: 
 
 - ส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชดุ 
 - ส าเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยไดร้ับครัง้ก่อน 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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หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอ่ืน )ๆ หลังจากเดินทางออกจากประเทศ
กลุ่มเชงเก้น ท่านจะต้องท าการยื่นวีซ่าท่ีประเทศน้ันๆก่อนท่ีจะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น : 
-ส ำเนำวีซ่ำของประเทศ สหรำชอำณำจักร,สหรฐัอเมริกำ,แคนนำดำ และอื่นๆ 

6 

Change name and/or surname certificate, if applicable:  
 
Show original and submit photocopy 
 
หนังสือรบัรองการเปล่ียนแปลงช่ือ-นามสกุล:  
 
แสดงเอกสารฉบับจริงและย่ืนเอกสารตัวส าเนา 
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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 
 
ประกันการเดินทาง: 
 
- จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น 
- จะต้องมีผลบังคับใชก้ับพ้ืนที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น 
- ความคุ้มครองขัน้ต า่ 30,000 ยูโรส าหรับคา่รักษาพยาบาลแบบฉกุเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ 
- แสดงทัง้เอกสารฉบับจริงและส าเนา 
- ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร 

      

Click here for the list of accredited Travel Medical Insurance  
กรุณาคลิกท่ีน่ีส าหรบัรายช่ือบรษิัทประกันการเดินทางท่ีไดร้บัการรบัรอง 
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School/University documents: 
 
- Enrollment confirmation issued by the school/university in Switzerland 
- Confirmation of the payment of the school/university fees   
- If applicable, proof of already completed studies, show original, submit photocopy 
- CV (Curriculum Vitae) 
 
เอกสารจากทางโรงเรียน/มหาวิทยาลยั: 
 
- หนังสือรับรองจากโรงเรียน / มหาวิทยาลัยทีจ่ะเข้าร่วมในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
- เอกสารรับรองการช าระเงินค่าเล่าเรียนของทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรที่เคยไดร้ับ โดยแสดงฉบับจริงและย่ืนเอกสารตัวส าเนา (ถา้ม)ี 
- ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) 
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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, 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 trip is sponsored: 
sponsoring letter and bank statement of the sponsor for the last three months, original with 
bank stamp, copy of sponsor's passport or residence permit.  

      

 
หลกัฐานการจ้างงานและหลกัฐานทางการเงิน: 

 
กรณีลกูจา้ง: 
- หนังสือรับรองการท างานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกดัของผู้สมัคร ระบุวันลาพักร้อน ต าแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน 
 
กรณีนักเรียน/นักศกึษา:  
- หนังสือรับรองจากทางสถาบันทีศ่ึกษาอยู่ โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและย่ืนเอกสารตัวส าเนา 
 
กรณีเจา้ของกจิการ: 
- ใบอนุญาตประกอบธรุกิจ/ใบทะเบียนพาณชิย์ ทีร่ะบุชื่อของผู้สมคัร 

      

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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เอกสารท่ีผู้สมคัรทุกคนจะต้องย่ืน: หลกัฐานทางการเงินท่ีเพียงพอในการเดินทาง 
เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับจากทางธนาคาร 
กรณีทีม่ีผู้อุปถมัภท์างการเงินในการเดินทาง ให้ย่ืนจดหมายแสดงความประสงคท์ี่จะอุปถมัภ์การเงิน และย่ืนเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร 
(Bank statement) ของผู้อุปถัมภ์ โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และส าเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้อุปถัมภ์ ในบางกรณีทา่นอาจจะย่ืน ส าเนาของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดทีด่ิน) เพ่ิมเติม 
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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. 

      

 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องของผู้เยาว์ (เด็ก): 
 
- ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ย่ืนตัวส าเนา) 
 
- หนังสือยินยอมใหผู้้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดทา่นหน่ึง 
ก) ต้องยืน่หนังสือแสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีทีผู่้เยาว์เดินทางไปคนเดียวหรือ
เดินทางไปกับผู้ปกครองท่านใดทา่นหนึง่ โดยเอกสารจะต้องออกจากทางอ าเภอ แสดงเอกสารฉบับจริงและยืน่ตัวส าเนา 
ข) หรือหนังสือยินยอมทีเ่ซ็นโดยผู้ปกครองทา่นทีไ่ม่ได้เดินทาง (หรือทัง้สองท่านทีไ่ม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์ (เซ็นทีศู่นย์ยืน่วีซ่า วีเอฟเอส ด้วยตนเอง) 
แสดงเอกสารฉบับจริงและยืน่ตัวส าเนา 
 
- กรณทีีผู่้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ 
- ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนทีเ่ดก็เกดิ 
จะต้องย่ืนใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอ าเภอ (ฉบับส าเนา) 
 
ในกรณีทีผู่้ปกครองท่านใดทา่นหนึง่เสียชีวิตจะต้องยืน่ใบมรณะบัตรมาด้วย 
 
กรณีทีผู้่ปกครองท่านใดท่านหน่ึงหรือทัง้สองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมคัรวีซ่าด้วยตนเองในวนัทียื่น่เอกสารสมคัรวีซ่า ให้ท าหนังสือ
มอบอ านาจลงลายมือชือ่จากผู้ปกครองท่านทีไ่ม่สามารถมาได้ โดยยืน่พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมูลส่วนบุคคล) 
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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 าหรบัชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย:  
 
- ใบอนุญาตท างาน ฉบับจริง และส าเนา (ถา้มี) 
- ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุเหลืออยู่
หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น 

      

 
         

 Documents in Thai language must be translated into English or into one of the Swiss national languages (g, f, i) by a 
translation office. 

 
เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหน่ึงในภาษาประจ าชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
(ภาษาเยอรมนั, ภาษาฝร ัง่เศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลท่ีศูนย์รบัแปลเอกสารท่ีใดก็ได้  แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตังเอง 

 
         

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

 

 


