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CHECKLIST - SCHENGEN VISA TO FINLAND
BUSINESS OR CONFERENCE
การขอวีซาไปฟนแลนดดว
 ยจุดประสงคทางธุรกิจ หรือประชุมสัมมนา
ชือ
่ ผูส
 มัคร

วันที่

NAME OF APPLICANT:

DATE:
(FIRST NAME AND SURNAME IN BLOCK LETTERS ONLY)

(DD/MM/YY)

· The following documents are required when applying for a Schengen
visa. Documents can be in English, Finnish or Swedish. Any other
language (including Thai) must be accompanied with an authorized
translation.
· Arrange your documents according to the list.
· The personnel at the Embassy cannot assist with translation or
completion of forms.
· Visa Application Centre only receives applications and supporting
documents on behalf of the Embassy of Finland, and forwards all
documents to the Embassy for processing.
· All documents from Finland must be sent directly to applicant, not to
Visa Application Centre or Embassy.
· Documents will not be returned after the Embassy has processed the
visa application.
· Application filled incorrectly and carelessly can cause denial of visa.
· Applicant may need to supply additional documents or the applicant
can be invited to an interview at the Embassy.

· เอกสารด ้านล่างนี เป็ นเอกสารทีจําเป็ นต ้องยืนสําหรับการขอวีซา่ เชงเก ้น
เอกสารสามารถยืนเป็ นภาษาอังกฤษ, ฟิ นแลนด ์ หรือสวีเดน สําหร ับเอกสาร
ภาษาอืน ๆ (รวมถึงภาษาไทย) จะต ้องแนบมาพร ้อมกับฉบับแปล ซึงต ้อง
ได ้ร ับการแปลมาจากสํานักงานแปลทีได ้ร ับการร ับรอง
· ผู ้สมัครควรเตรียมเอกสารตามลําดับดังต่อไปนี
· เจ ้าหน้าทีสถานทูตฟิ นแลนด ์ ไม่สามารถช่วยแปลหรือกรอกใบคําร ้องแทน
ผู ้สมัครได ้
· ทังนี ศูนย ์ร ับคําร ้องขอวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด ์ มีหน้าทีเพียงรับแบบฟอร ์ม
คําร ้องและเอกสารทีจําเป็ นในนามของสถานทูตฟิ นแลนด ์ และจัดส่ง
เอกสารทังหมดให ้สถานทูตเพือเข ้าสู่ขนตอนการพิ
ั
จารณา วีซา่ เท่านัน
· เอกสารจากประเทศฟิ นแลนด ์จะต ้องส่งตรงถึงผู ้สมัคร
ไม่ใช่ศูนย ์ร ับยืนคําร ้องขอวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด ์ หรือสถานทูตฟิ นแลนด ์
· เอกสารทุกอย่างจะไม่ส่งกลับคืน หลังจากกระบวนการพิจารณาวีซา่
· หากผู ้สมัครกรอกข ้อมูลไม่ถูกต ้องถีถ ้วนอาจมีผลต่อการปฏิเสธวีซา่
· ผู ้สมัครอาจจะต ้องยืนเอกสารเพิมเติมหรืออาจจะมีการนัดสัมภาษณ์ทสถานทู
ี
ตฟิ นแลนด ์

o
1. Schengen visa application form
-Must be completed in English, dated and signed by the applicant
-For minors (under 18) must be signed by legal guardian. The minor
must be present when submitting the application
-It is highly recommended to use the online visa application form at
the Visa Application Centre's website

แบบฟอร ์มคําร ้องขอวีซา่ เชงเก้น
-ผู ้สมัครจะต ้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษให ้ครบถ ้วน ลงวันทีและลายมือชือ
ด ้วยตนเองให ้เหมือนในหนังสือเดินทาง
-ในกรณี ของผู ้เยาว ์ (อายุตากว่
ํ า 18 ปี ) ให ้ลงลายมือชือโดยผู ้ปกครองตาม
กฎหมาย และผู ้เยาว ์ต ้องมาแสดงตัวตนในวันทียืนใบสมัคร
-ขอแนะนํ าให ้ท่านใช ้แบบฟอร ์มคําร ้องขอวีซา่ แบบออนไลน์ ซึงสามารถหาได ้
จากเว็บไซต ์ของศูนย ์ร ับคําร ้องขอวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด ์

o
2. One color photo (47 mm x 36 mm)
-Light background
-Not older than 6 months
-Edited photos are not accepted

รู ปถ่ายสี 1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
-พืนหลังสีอ่อน
-มีอายุจากวันทีถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
-รูปถ่ายทีถูกปร ับแต่งภาพมาไม่สามารถใช ้ได ้

o
3. Original passport and 2 copies of ID page
-Valid for at least 3 months after departure from Schengen area
-Must have at least 2 empty pages
-Issued during the past 10 years

หนังสือเดินทางเล่มจริง พร้อมสําเนา 2 ฉบบ
ั
-ต ้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท ้ายทีท่านเดินทางออกจาก
ประเทศในกลุ่มเชงเก ้น
-ต ้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า
-หนังสือเดินทางจะต ้องออกภายใน 10 ปี ทีผ่านมา

o

หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ ้ามี)

4. Old/expired passport(s) if available

o
5. Proof of occupation
-Employed: certificate of employment indicating the position in the
company, length of employment, monthly salary and information
about the visit (duration) and its purpose
-Self-employed: evidence of business ownership (company
registration)
-Student: letter from the school/university

หนังสือร ับรองการทํางาน (ฉบับจริง)
-กรณี ลูกจ้าง : หนังสือร ับรองการทํางานทีออกโดยหน่ วยงานหรือบริษท
ั ต ้น
สังกัดของผู ้สมัคร ระบุตาํ แหน่ ง ระยะเวลาการทํางาน และอัตราเงินเดือนทีได ้ร ับ
ข ้อมูลเกียวกับการไปเยียมเยือนและวัตถุประสงค ์ของการเดินทาง
-กรณี เจ้าของกิจการ: หลักฐานการเป็ นเจ ้าของกิจการ (หนังสือจดทะเบียน
บริษท
ั )
-นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือร ับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

o
6. Proof of sufficient means of subsistence
-Bank statement of last 3 months from the entity that is covering the
costs of the trip

หลักฐานทางการเงินทีเพียงพอสําหร ับดูแลค่าใช้จ่าย
-รายงานการเดินบัญชีจากทางธนาคารย ้อนหลัง 3 เดือน
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ซึงเพียงพอสําหรับดูแลค่าใช ้จ่ายตลอดการเดินทาง
o
7. Invitation letter
-Original, signed and dated invitation letter (scanned is accepted) from
the business associate, stating the contact information (name, phone
number, address and email address), duration and purpose of the visit
and who will be responsible for the costs
-For multiple entry visas the need to travel frequently/regularly has to
be explained

หนังสือเชิญ
-หนังสือเชิญต ้นฉบับ เซ็นชือและลงวันที (สามารถสแกนแล ้วส่งมาได ้) ทีออก
โดยบริษท
ั หรือหน่ วยงาน ทีระบุข ้อมูลในการติดต่อ (บนจดหมายควรมีชอบริ
ื ษท
ั
หรือองค ์กรทีเชิญพร ้อมทังระบุรายละเอียดชือของผู ้ติดต่อรวมถึงเบอร ์โทรศัพท ์
ทีอยูแ่ ละอีเมล ์)ระบุระยะเวลาและจุดประสงค ์ของการเดินทางและใครเป็ นผู ้ดูแลรับ
ผิดชอบค่าใช ้จ่าย
-สําหรับกรณี ร ้องขอวีซา่ ประเภทเข ้าออกแบบหลายครงั
กรุณาระบุความจําเป็ นทีจะต ้องเดินทางหลายครังให ้ช ัดเจน

o
8. Proof of accommodation
-Hotel reservation or other proof of accommodation for the duration
of the entire stay

หลักฐานการจองทีพัก/โรงแรม
-หลักฐานการจองโรงแรมหรือหลักฐานอืน ๆ สําหรับทีพัก ตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง

o
9. Travel medical insurance
-Must be valid for all Schengen states and cover the entire period of
the intended stay
-Minimum coverage must be EUR 30.000

สําเนากรมธรรม ์ประก ันสุขภาพสําหร ับการเดินทาง
-กรมธรรม ์นี จะต ้องมีผลและใช ้ได ้ในกลุ่มประเทศเชงเก ้น และครอบคลุมระยะ
เวลาทังหมดทีท่านพํานักอยู่
-ต ้องมีวงเงินคุ ้มครองขันตํา 30,000 ยูโร

FOREIGN NATIONALS (other than Thai):

สําหร ับชาวต่างชาติ (นอกเหนื อจากสัญชาติไทย)

o
10. Copy of valid residence or work permit for Thailand
-Original has to be presented when submitting application

สําเนาใบอนุ ญาตพํานักอาศัยหรือใบอนุ ญาตทํางานในประเทศไทย
-ต ้องแสดงใบอนุ ญาตตัวจริงตอนยืนใบสมัคร

o

ค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่

11. Application fee

IF LACKING DOCUMENTS, APPLICANT IS TO CHOOSE AS APPROPRIATE:
ในกรณีที่เอกสารไมครบถวน ผูสมัครจะตองเลือกขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้:

⃞⃣

I have understood that I have to submit the above-mentioned lacking documents to the Visa Centre by ________________.
I accept by signing this form that the matter will be decided without the requested documents and that the decision may be to my
disadvantage, if I will not submit the documents by the date noted above.
ข ้าพเจ ้าเข ้าใจแล ้วว่า ข ้าพเจ ้าจะต ้องยืนเอกสารทีขาดไปให ้แก่ศูนย ์ร ับคําร ้องขอวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด ์ ภายในวันที __________________________
ข ้าพเจ ้าได ้ยอมร ับด ้วยการเซ็นแบบฟอร ์มฉบับนี ว่าหากข ้าพเจ ้าไม่ส่งเอกสารภายในกําหนดทีได ้แจ ้งไว ้
ผลการพิจารณาจะถูกตัดสินโดยไม่มเี อกสารทีต ้องใช ้ในการพิจารณาและผลการตัดสินจะเป็ นการเสียผลประโยชน์ต่อตัวข ้าพเจ ้าเอง
OR
หรือ

⃞⃣

I decided to submit my application even though there are lacking documents. I do not intend to submit the lacking documents.
I accept by signing this form that the matter will be decided without the requested documents and that the decision may be to my
disadvantage.
ข ้าพเจ ้ามีความประสงค ์จะยืนใบสมัคร ทีเอกสารแนบยังไม่ครบถ ้วนสมบูรณ์ ข ้าพเจ ้าไม่ประสงค ์จะยืนเอกสารทีขาดไป
ข ้าพเจ ้าได ้ยอมร ับด ้วยการเซ็นแบบฟอร ์มฉบับนี แล ้วว่า
ผลการพิจารณาจะถูกตัดสินโดยไม่มเี อกสารทีต ้องใช ้ในการพิจารณาและผลการตัดสินจะเป็ นการเสียผลประโยชน์ต่อตัวข ้าพเจ ้าเอง

___________________________________________

___________________________________________

Signature of VFS officer and date

Signature of applicant and date

ลายเซ็นต ์ของเจ้าหน้าทีวีเอฟเอส และว ันที

ลายเซ็นต ์ผู ส
้ ม ัครตามหนังสือเดินทาง และว ันที
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