
 

 

 

เอกสารประกอบยืน่วีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์

**ผู้เดินทางต้องมาโชวต์ัวในวันสัมภาษณด์้วยตนเอง ทีต่ึกจามจุรีสแควร ์ชั้น 4** 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายอุย่างต ่า ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่ท่านตัง้ใจ ที่จะเดินทางกลบั จาก

สวิสเซอรแ์ลนด ์หรือ ประเทศ ในกลุม่เชงเกน้ และส าเนาหนา้แรก รวมถึง หนา้ที่มี การต่ออายุ หรือแกไ้ขชื่อ/นามสกลุ 

2. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดา้นหลงัเป็นสีอ่อน ขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4 ซม. พืน้หลงัสีขาว  

3.หลักฐานการท างาน 

- จดหมายรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษ)  

- หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนงัสือจดทะเบียน พาณิชย ์(แปลเป็นภาษาองักฤษ) คดัส าเนาลา่สดุจาก DBD ไม่เกิน 3 

เดือน หรือ  

- จดหมายรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) 

(เอกสารขา้งตน้ตอ้งระบวุนัเริ่มงาน, ต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัที่ลางาน, จ านวนวนั ใหเ้รียบรอ้ยและครบถว้น) 

4.หลักฐานการเงนิ รายการเดินบญัชียอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดือน (statement) พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร 

ภาษาองักฤษ (อพัเดตลา่สดุ ไม่เกิน 30 วนันบัจากวนัยื่นขอวีซ่า) และสมดุบญัชีเลม่จริง ณ วนัสมัภาษณ ์ 

กรณีมีสปอนเซอร ์: แนบรายการเดินบญัชียอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดือน (statement) พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร พรอ้ม

หนา้พาสปอรต์ปัจจบุนัของผูเ้ป็นสปอนเซอร ์

5.ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น (ส าหรบักรอกขอ้มลู อาจตอ้งมีการแปลหากตอ้งใชใ้นการสปอนเซอร)์ 
6.ส าเนาเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี), ส าเนาใบทะเบียนมสมรส/หย่า (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

7. กรณีที่ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ กรุณาส าเนาเลม่พาสปอรต์ (เก่า) พรอ้มหนา้วีซ่าเชงเกน้ ที่ท่านเคยไดร้บัทกุครัง้  

8. ใบจองโรงแรมทุกคืน มีชื่อครบทกุท่านเป็นภาษาองักฤษตรงตามพาสปอรต์ 

9. ประกันการเดินทาง วงเงนิอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และปลายทาง (destination to) จะตอ้ง

ระบขุอ้ความว่า Schengen หรือ Worldwide เท่านัน้ (หากระบชุื่อประเทศจะไม่สามารถใชย้ื่นได)้ 

10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลบั (ชื่อตรงตามพาสปอรต์ทกุท่าน) 

11. แผนการเดินทาง (กรณีเดินทาง 7 วนัขึน้ไป หรือ เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ) 

12. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ วคัซีนพาสปอรต์ เลม่เหลือง 

 

 



 

 

 
กรณีทีเ่ป็นนักเรียน, นักศึกษา, เด็กอนุบาล และผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลีย้งดู 

-  ส าเนาสูติบัตร และหนงัสือรบัรองจากผูป้กครอง หรือ บิดาและมารดา อนญุาตใหเ้ดินทาง ซึ่งหนงัสือรบัรองนีต้อ้ง ออก

โดยอ าเภอ (ส าหรบัผูเ้ดินทาง ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางล าพงั) / ถือฉบบัจรงิมา ณ วนัสมัภาษณ ์

- หนงัสือรบัรองการท างาน หรือ หนงัสือจดทะเบียนพาณิชย ์(ภาษาองักฤษ) ของผูอ้ปุการะ (บิดา/มารดา หรือผูป้กครอง) 

- รายการเดินบญัชียอ้นหลงัอย่างนอ้ย 3 เดือน (statement) พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร ภาษาองักฤษ (อพัเดตลา่สดุ 

ไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยื่นขอวีซ่า) 

 
ศูนยย่ื์นค าร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล 
ที่อยู่ : เลขที่ 317 ยนูิต 404 อาคารเดอะพลาซ่า ชัน้ 4 อาคารจามจรุีสแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
รถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) > สถานีสามย่าน ทางออกประตทูี่ 2 
 

**ใชเ้วลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 15 วนัท าการนบัจากวนัยื่นขอวีซ่า 

**การแปลเอกสารส าหรบัย่ืนวีซ่าเชงเกน้ จ าเป็นตอ้งแปลจากศนูยแ์ปลที่ไดร้บัการรบัรอง ไม่รบัการแปลเอกสารเอง กรณี

ใหท้างบรษิัทแปลเอกสาร มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม ส าหรบัเอกสารทั่วไป อาทิ บตัรประชาชน, ทะเบียนบา้น,ใบหย่า,ใบสมรส 

ฉบบัละ 300 บาท // หนงัสือรบัรองบรษิัท,ใบจดทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัละ 400 บาท // อ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี ้ขออนญุาต

แจง้ใหท้ราบเพิ่มเติมอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คุณสมบัตรูิปถ่าย 
รูปถ่ายที่ยื่นพรอ้มเอกสารสมคัรวีซ่าจะตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี:้ 

 
• ตอ้งเป็นภาพถ่ายปัจจบุนั (เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
• ตอ้งเป็นภาพสีที่พิมพล์งบนกระดาษถ่ายภาพปกติ (กระดาษคณุภาพสงู และมีความคมชดั) 
• รูปถ่ายตอ้งมีขนาด 3.5 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร 
• รูปถ่ายตอ้งแสดงองคป์ระกอบของใบหนา้ตัง้แต่ศีรษะจนถึงหวัไหล ่และความยาวใบหนา้ตอ้งมีเนือ้ที่ 70-80% 
• รูปถ่ายหนา้ตรงเต็มใบหนา้ โดยวดัจากปลายคางถึงโคนผมตอ้งมีขนาด  30 – 36 มิลลิเมตร 
• พืน้หลงัรูปถ่ายสีขาว 
• รูปถ่ายไม่สวมแว่นกนัแดด, ไม่สวมเครื่องประดบั 
• ไม่สวมหมวกหรือสิ่งที่ปกคลมุศีรษะอ่ืนๆ เวน้เสียแต่ว่าผูส้มคัรวีซ่าสวมสิ่งของเหลา่นัน้เนื่องจากเป็นขอ้ก าหนดทางศาสนา 
• รูปถ่ายที่สวนแว่นสายตาตอ้งไม่มีเงา หรือแสงสะทอ้นบนเลนสก์ระจก 
• กรอบแว่นตาจะตอ้งไม่บดบงัสายตา 
• รูปถ่ายจะตอ้งเป็นรูปที่ปิดปาก (ไม่เห็นฟัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลส าหรับกรอกวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษโดยละเอียดมากทีสุ่ด และตรงกับความเป็นจริง  

เพราะบริษัทฯจะต้องกรอกเสมือนตัวท่านกรอกเอง กรณีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

1.ชื่อ-สกลุ(ภาษาไทย).............................................................................................................................................. 
2.ชื่อ-สกลุ(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................................... 
3.สญัชาติ.......................เชือ้ชาติ................... 
สถานภาพ          โสด         สมรส            หมา้ย           แยกทางกนั            แต่งงานไม่จดทะเบียน 
4.วนัเดือนปีเกิด.........................................................สถานที่เกิด............................................................................... 
5.นามสกลุตอนเกิด................................................................................................................................................... 
6.ชื่อ-นามสกลุเดิม (กรณีเคยเปลี่ยน) .....................................................................ว/ด/ป ที่เปลี่ยน............................. 
7.ที่อยู่ปัจจุบนั.......................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรมือถือ....................................อีเมลล.์.............................................................. 
8.ชื่อสถานที่ท างาน..............................................................................อาชีพ/ต าแหน่ง............................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน............................................................................................................................................................ 
....................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทร.................................................. 
9.ในหา้ปีเคยมีวีซ่าแชงเกน้หรือไม่...........................................(ถา้มีโปรดระบ)ุ 
9.1 วนัที่ออกวีซ่า....................................Visa sticker no.................................วนัหมดอาย.ุ....................................... 
9.2 วนัที่ออกวีซ่า....................................Visa sticker no.................................วนัหมดอาย.ุ....................................... 
9.3 วนัที่ออกวีซ่า....................................Visa sticker no.................................วนัหมดอาย.ุ....................................... 
9.4 วนัที่ออกวีซ่า....................................Visa sticker no.................................วนัหมดอาย.ุ....................................... 
10. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าเชงเกน้หรือวีซ่าประเทศอ่ืนหรือไม่ หากมีโปรดระบ ุประเทศ เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ พรอ้มเหตผุล ถา้
ทราบ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
********************************* รบกวนขอหน้าพาสปอรต์ด้วยนะคะ ***************************** 

ขอบคุณค่ะ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 


