
 

ยืน่วซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์

1. แบบฟอรม์ค ำรอ้ง ขอวีซ่ำที่กรอก ครบถว้น 

2. หนงัสือเดินทำง (Passport) ที่มีอำยเุหลือ ไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือน นบัจำกวนัที่จะ เดินทำงกลบั จำก

สวิตเซอรแ์ลนด ์หรือ ประเทศ ในกลุม่เชงเกน้ และส ำเนำหนำ้ที่มีรูปถ่ำย ชื่อ-สกลุ 2 ชุด 

3. หนงัสือเดินทำงเลม่เก่ำ พรอ้มส ำเนำ (ถำ้มี) 

4. รูปถ่ำยสี ฉำกหลงัขำว เห็นห ูและคิว้ ขนำด กวำ้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม. จ ำนวน 2 รูป ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน 

• จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษ) หรือ 

• หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนงัสือจดทะเบียน พำณิชย ์หรือ 

• จดหมำยรบัรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ภำษำองักฤษ) 

6. หลกัฐำนกำรเงิน รำยกำรเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงัอย่ำงนอ้ย 3 เดือน ตวัจรงิพรอ้ม

ส ำเนำ 

7. หลกัฐำนกำรจองที่พกั/โรงแรม 

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน 

9. ประกนัสขุภำพเดินทำง และอบุติัเหต ุมลูค่ำประกนั อย่ำงต ่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บำท 

10. แผนกำรเดินทำง 

11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกลุ (ถำ้มี) 

12. ส ำหรบัผูเ้ดินทำง ที่มีอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงล ำพงั จะตอ้งมี สติูบตัร และหนงัสือรบัรองจำกผูป้กครอง 

หรือ บิดำและมำรดำ อนญุำตใหเ้ดินทำง ซึ่งหนงัสือรบัรองนี ้ตอ้งออกโดยอ ำเภอ 

 



 

13. ส ำหรบัวีซ่ำธุรกิจ จะตอ้งมี หนงัสือหรือจดหมำยเชิญ จำกบริษัทหรือหน่วยงำนในประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด ์

โดยจะตอ้งระบุ 

• บรษิัทท ำเก่ียวกบัอะไร เชิญไปท ำอะไร 

• ชื่อนำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด และหมำยเลขหนงัสือเดินทำง (Passport) ของผูถ้กูเชิญ 

• ระยะเวลำ (วนัที่เขำ้และออกจำกสวิตเซอรแ์ลนด/์กลุม่ประเทศเชงเกน้) 

• ผูร้บัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำง ค่ำอำหำร และที่พกั ของผูถู้กเชิญ 

• ผูเ้ชิญจะรบัผิดชอบ ต่อกำรเดินทำงออกจำก ประเทศสวิสเซอรแ์ลนดห์รือกลุม่ประเทศเชงเกน้ ตำม

เงื่อนไขที่ระบไุวใ้นวีซ่ำ ของผูถ้กูเชิญ 

 

ส ำหรับผู้ทีพั่กกับญำติ เพ่ือน หรือเย่ียมแฟนทีส่วิตเซอรแ์ลนด ์ต้องมีเอกสำรเหล่ำนี้ 

1. จดหมำยเชิญที่ลงลำยมือชื่อของผูเ้ชิญ โดยจะตอ้งระบุรำยละเอียดอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้ลงในจดหมำยเชิญ 

• ชื่อนำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์สญัชำติ ทัง้ของผูเ้ชิญและผูถ้กูเชิญ 

• ระยะเวลำในกำรเชิญ ควรใส่วนัที่เริ่มตน้ และวนัที่สิน้สดุกำรเชิญ 

• วนัที่ ที่เขียนจดหมำยเชิญ 

• ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูเ้ชิญและผูถ้กูเชิญ 

• ถำ้หำกผูเ้ชิญเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงให ้รวมถึงกำรใหพ้ ำนกัที่บำ้นผูเ้ชิญ ใหร้ะบลุงใน

จดหมำยเชิญดว้ย 

• รำยละเอียดอ่ืนๆ ที่ตอ้งกำรแจง้ใหท้รำบ (ถำ้มี) 

2. หลกัฐำนกำรท ำงำนและรำยไดข้องญำติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอรแ์ลนด์ 

3. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของญำติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอรแ์ลนด ์

4. เอกสำรยืนยนัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง ผูเ้ชิญกบัผูย้ื่นขอวีซ่ำ 

 



 

ศูนยย่ื์นค ำร้องขอวีซ่ำสวิตเซอรแ์ลนด-์VFS Global 

404 ชัน้ 4 อำคำรจำมจรุีสแควร ์ถนนพญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กทม.10330 

วนัเปิดท ำกำร: จนัทร ์- ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดนกัขกัฤกษ)์ ท ำกำรเวลำ 08.30-12.00น. และ 13:00-

16:00น. 

Tel: 02-460-7065 

Email: info.swth@vfshelpline.com 

Web: visa.vfsglobal.com/ 

เดินทำง: รถไฟใตดิ้น (MRT): สถำนีรถไฟใตดิ้นที่ใกลท้ี่สดุคือ สถำนีสำมย่ำน ทำงออกประตทูี่ 2 รถเมล ์

(BUS): ขึน้รถเมลส์ำยที่ 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 

141, 163, 172, 501 รถไฟฟ้ำ (BTS): ทำงออกสถำนีศำลำแดง เดินจำกถนนพระรำม 4 ไปที่ตกึ

จำมจรุีสแควร ์

วันหยุด ปี 2023 วีซ่ำสวิสเซอรแ์ลนด ์(VFS) ที่นอกเหนือจำก วันเสำรแ์ละ วันอำทติย ์

- เมษำยน วนัที่ 07, 10, 13, 14 

- พฤษภำคม วนัที่ 18, 29 

- มิถนุำยน วนัที่ 05 

- กรกฎำคม วนัที่ 28 

- สิงหำคม วนัที่ 14 

- ตลุำคม วนัที่ 13 

- ธันวำคม วนัที่ 25, 26 


