
 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น วซ่ีาสวิตเซอร์แลนด์ 
ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต  

และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

1.  หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่า
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  ตอ้งมีอายเุหลืออีกอยางนอ้ย  3
เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยท่ีท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ แและหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด 
(ส าเนาหนงัสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าท่ีเคยไดรั้บจากประเทศในกล่มเชงเกน้ (หากมี)  ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต 
สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการ
เพิม่เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ต
ต่างชาติด้วย*** 

2. ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง จ านวน 2 ใบ 
3.  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิม้ (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูป

ถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้ าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์ และต้องไม่ซ ้ากบัรูปวีซ่าท่ีมีในเล่ม 

4. หลักฐานส่วนตัว – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร 
(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 
 ( พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ ) ยกเว้นส าเนาบัตรประชาชน 

5. หลักฐานการท างาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อัตรา
เงินเดือน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
(คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษทัฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 
และตอ้งตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6. หลกัฐานการเงิน  



6.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง 
ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ตอ้งเป็น STATEMENT ตวัเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ 
อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียืน่วีซ่า (ก่อน ย่ืนวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอพัเดทอกีคร้ัง) 
** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า **  
6.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่) 
6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ตอ้งมีเอกสารการเงินของผูเ้ดินทางเอง และ เพิ่ม หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ใช้ส าเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีออก
จากทางธนาคารเท่านั้ น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต 
โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ กรุณายืน่ขอจากธนาคาร  

7. ใบจองตั๋วเคร่ืองบิน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้นรวมถึงตอ้งระบุช่ือของผูส้มคัรทุกท่าน(ไม่แนะน าให้ผส้มคัรซ้ือหรือ
ออกตัว๋ก่อน แต่ใหร้อจนกวา่วีซ่าไดรั้บการอนุมติั) 

8. เอกสารเกี่ยวกับท่ีพัก (HOTEL BOOKING ) จ าเป็นตอ้งครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเน่ืองกบั
ตัว๋เคร่ืองบินของผูส้มคัรและจะตอ้งเป็นภาษาองักฤษหรือ ภาษาเยอรมนัเท่านั้นรวมถึงตอ้งระบุช่ือของผูส้มคัรท่ี
อยูข่องท่ีพกัใหช้ดัเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ 

9. ในกรณี มีการเชิญจากเพื่อนท่ีเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ ให้ผู ้สมัคร แสดง CODE เชิญจากสถานีต ารวจท่ี 
สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบดว้ย ( ในกรณีไปพกักบัเพื่อน ญาติ 
หรือ คุ่สมรส ) 

10. กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของ
สามี หรือผูเ้ดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

11. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20  ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทาง
ไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตของมารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตของบิดามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใครโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพรอมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) พร้อมทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดามาดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดามารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรดว้ย  



- กรณีเด็กท่ีบิดา – มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) 

12. ประกนัการเดินทางในต่างประเทศ: ระยะเวลาครอบคลุมวนัเดินทางตั้งแต่วนัท่ีเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึง
วนัท่ีเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย  วงเงินรวมค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลการคา้งคืนในโรงพยาบาล และการส่ง
ตวักลบัประเทศไทยอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทยอ่ื์นๆ  ไม่น้อยกว่า 30,000 EUR  หรือ 
1,500,000 บาทพร้อมตราประทบัจากบริษทัประกนัและลายเซ็นของผูมี้อ านาจ 

13. เอกสารแพลนการท่องเท่ียว  
14. หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางยงัประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจกัร ,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดาและอ่ืนๆ)
 หลงัจากเดินทางออกจากประเทศ กลุ่มเชงเกน้ ท่านจะตอ้งยื่นวีซ่าท่ีประเทศนั้นๆก่อนท่ีจะมายืน่วีซ่ากลุ่มประเทศ
 เชงเกน้ : -ส าเนาวีซ่าของประเทศ สหราชอาณาจกัร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดาและอ่ืนๆ 

 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับย่ืนวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 
 

ระยะเวลาก่อนย่ืนวซ่ีา 

ลุกคา้จะตอ้งมีระเยะเวลาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารและกรอกขอ้มูลก่อนการยืน่วีซ่า อยา่งนอ้ย 10วนั ท าการ นบัตั้งแต่

วนัท่ีไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

ระยะเวลาพจิารณาของเจ้าหน้าที่สถานฑูต 

15  วนั ท าการนบัตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ยืน่เอกสารกบัหนา้ท่ีสถานฑูต (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 

ที่ตั้งศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล 

เดอะพลาซ่า, ช้ัน 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กทม 10330 
 

ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาสวติเซอร์แลนด์) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัติวซ่ีา 

 



ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………..... 

2. นามสกุลตอนเกิด (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………………. 

4. วนั / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด...........................................................................................................................................  

5. สถานท่ีเกิด...............................................................................................................................................................  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบนั ........................................................สัญชาติโดยก านิด หากต่างจากปัจจุบนั.................................. 

8. เพศ                       ชาย                                 หญิง 
 

9. สถานภาพ                                   โสด                             แต่งงาน                   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)     
                                                       หยา่                              แยกกนัอยู ่               หมา้ย  
                                                          อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................       
10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(ห่างต่างจากผูข้อ) และสัญชาติของผูมี้อ านาจปกครอง / ดูแล
ผูเ้ยาว…์……………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................................................... 

11. ทีอยู ่/ อีเมลข์องผูข้อ ……………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจุบนั....................................................................................................................................................... 

13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์/ ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

14. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา  

                                 ไม่เคย  

                                 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ............................................... ถึงวนัท่ี ................................................ 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี  

                                 ไม่เคย                               เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ) ....................................................... 

  16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 



                                ไม่เคย                               เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .............................................................. 

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

                                      ตวัผูข้อวีซ่าเอง                                                    มีผูอ่ื้นออกให ้(เจา้บา้น / บริษทั / องคก์ร) 
                                                                                                                  ตามท่ีระบุในช่อง 31 และ 32  
                                     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
                                                      เงินสด                                                  ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ 
                                                     เช็คเดินทาง    เงินสด 
    บตัรเครดิต    ท่ีพกัท่ีมีผุจ้ดัหาให้ 
    ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให้ 
               ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทวซ่ีา ค่าวซ่ีาช าระแก่สถานทูต ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย 

วีซ่าท่องเที่ยว  2,765 บาท 1,500 บาท 4,265 บาท 

 (อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน) 
 

หมายเหตุ  
1. เน่ืองจากทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ได้เปลี่ยนระบบการย่ืนวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซ่ึง

ทางลูกค้าจะต้องไปโชว์ตัวเพ่ือแสกนรายนิว้มือและถ่ายรูป 
2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. ค่าบริการขา้งตน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได ้ในกรณีท่ีท่านไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
6. เอกสาร และเวลาท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจ

ของสถานทูต 
7. เอกสารท่ีเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหน่ึงในภาษาประจ าชาติของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์  (ภาษาเยอรมนั, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลท่ีศูนยรั์บแปลเอกสารท่ีใดก็ได้  แต่ไม่
สามารถแปลเอกสารดว้ยตงัเอง 

8. ในกรณีใหท้างบริษทัท าบุค้ก้ิงตัว๋เคร่ืองบิน ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ่้ายบุค้ก้ิงละ 300 บาท 
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการ และค่าบริการพิเศษเพิ่มเติมต่างๆนั้น จะรับช าระเป็นเงินสดเท่านั้นท่ีเคาน์เตอร์รับค า

ร้องขอวีซ่า 
10. ค่าบริการไม่รวมค่าประกนัเดินทาง 
 

 


