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ทางบริษัทเป็นเพยีงตวักลางในการช่วยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีา ซ่ึงดุลยพนิิจในการพจิารณาวซ่ีาขึน้อยู่กบัสถานฑูตเท่านั้น 

 

วีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ระยะสั้น  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 
 
1. ใบสมัครขอวีซ่า  (ทางนิวเจนส์ เตรียมให้) 
ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพ่ิมเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน. 
2. รูปถ่ายสีประจ าตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จ านวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดอืน)  
- พ้ืนหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม x 4 ซม. 
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน)  
- ใบหูและค้ิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 
3. หนังสือเดินทาง, ฉบบัจริง  
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ ากว่าสามเดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางตามก าหนดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือ
ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้น ประเทศอ่ืน 
4. หนังสือเดินทาง, ส าเนา  
ส าเนาหน้าหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีตราประทับการเดินทางเข้าออกประเทศ 
5. ประกันภัยการเดินทาง วงเงินประกันภัยขั้นต่ าคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศ
เชงเก้นทุกประเทศ 
- เงื่อนไขการคุ้มครองประกันภัยการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน,   
- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ป่วยกลับสู่ภูมิล าเนาในกรณีที่ต้องรับการรักษาพยาบาล, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส าหรับการช่วยเหลือทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน หรือการเข้ารักษาพยาบาลในแผนกฉุกเฉินของ 
โรงพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฉียบพลัน 
- ข้อสังเกต : โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านสามารถเรียกคืนเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันได้หากวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติ 
6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ 
โปรดทราบ: กรุณาอย่าซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆในการจองหรือเปลี่ยน แปลงตั๋วเครื่องบิน. 
7. เอกสารการจองโรงแรม จะต้องมีการระบุชื่อผู้สมัครทุกท่านลงบนเอกสารการจองโรงแรม 
 
8. หนังสือรับรองการท างาน ไม่เกิน 1 เดือน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) พร้อมแปล เป็นภาษาอังกฤษ  
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 
ภาษาอังกฤษ 
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- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน, วันลา 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
 
10. หลกัฐานแสดงการเงนิ 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออก
จากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement 
เพ่ือให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)  
- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดงทั้งหมดใน
ทุก ๆ หน้า 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้ 
รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวันพันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 
 
11. ส าเนาวีซ่าในเขตเชงเก้น ทุกหน้าทีม่ี  
12. รายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Plan) 
รายละเอียดการเดินทางที่เตรียมไว้ส าหรับการเดินทางในครั้งนี้ หากมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ 
 
13. เอกสารส่วนตัว  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
 
 
 
 
 
 
 

**มีตราประทับจากธนาคารทุกหน้า และ ชื่อถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต
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กรณีมีเด็กเดินทางด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ อายุต่ ากว่า 18 ปี  
- สูติบัตร, ฉบับจริง 
- สูติบัตร, ส าเนา 
- ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ, ฉบับจริง 
 - เอกสารอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไป ต่างประเทศนั้นจ าเป็น ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ในกรณีท่ี
ผู้ปกครองทั้งสองท่านไม่ได้เดินทางไปกับผู้เยาว์ เอกสารฉบับนี้ต้องออกโดยอ าเภอ 
 - หรือ หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ (ผู้ปกครองต้องมาแสดงตัวและเซ็น
รับรองที่ VFS Center) 
- เอกสารแจ้งอ านาจในการปกครองผู้เยาว์ ออกโดยอ าเภอ, ส าเนา (จ าเป็นต้องใช้ในกรณีที่) 
 - ผู้ปกครองหย่าร้างกัน 
 - ผู้ปกครองทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด  (หรือใบมรณบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งใน
กรณีท่ีมีการเสียชีวิต) 
 - จดหมายมอบอ านาจในการยื่นสมัครขอวีซ่าแทน(พร้อมกับเซ็นรับรอง) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสอง
ท่านไม่ใช่ผู้มาติดต่อท าการ สมัครขอวีซ่า 
 
** เนื่องจากมีจ านวนผู้ยื่น วีซ่าจ านวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะน าให้ท่านท าการยื่น
เอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สดุเท่าที่จะท าได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร 90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะเดินทาง** 
 
 

บริการด าเนินการวีซ่า : 
โดยด าเนินการกรอกวีซ่าออนไลน์ นัดคิวการยื่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ณ วันยื่นเอกสาร 

วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น  ท่านละ 1,200 บาท 
ไม่รวมแปลเอกสาร (ถ้ามี) 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต และ ค่าบริการศูนย์ยื่น ประมาณ 3,200 บาท (จ่ายตามจริง ณ วันยื่นเอกสาร) 
 
 
ข้อพึงระวัง หากท่านไม่ได้น าเอกสารที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวมาแสดงในวันนัดหมาย ท่านอาจจะต้อง  ด าเนินการท านัดใหม่เป็น
ครั้งที่ 2 โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือท านัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง การด าเนินการขอวีซ่าของท่านอาจเกิดความล่าช้าได้ หาก
แผนกกงสุลมีความประสงค์จะให้ท่านแสดงเอกสารเพ่ิมเติม. เอกสารใดก็ตามที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปล เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาประจ าชาติสวิสภาษาใดภาษาหนึ่งโดยศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต  
 

 

 

 

 


