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CHECKLIST - SCHENGEN VISA TO FINLAND
FAMILY MEMBERS OF FINNISH CITIZENS
การขอวีซาไปฟนแลนดดวยจุดประสงคการเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว
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 สําหรับเอกสาร
ภาษาอืน ๆ (รวมถึงภาษาไทย) จะต ้องแนบมาพร ้อมกับฉบับแปล ซึงต ้อง
ได ้รับการแปลมาจากสํานักงานแปลทีได ้รับการร ับรอง
· ผู ้สมัครควรเตรียมเอกสารตามลําดับดังต่อไปนี
· เจ ้าหน้าทีสถานทูตฟิ นแลนด ์ ไม่สามารถช่วยแปลหรือกรอกใบคําร ้องแทน
ผู ้สมัครได ้
· ทังนี ศูนย ์รับคําร ้องขอวีซา่ ประเทศฟิ นแลนด ์ มีหน้าทีเพียงรับแบบฟอร ์ม
คําร ้องและเอกสารทีจําเป็ นในนามของสถานทูตฟิ นแลนด ์ และจัดส่ง
เอกสารทังหมดให ้สถานทูตเพือเข ้าสูข
่ นตอนการพิ
ั
จารณา วีซา่ เท่านัน
· เอกสารจากประเทศฟิ นแลนด ์จะต ้องส่งตรงถึงผู ้สมัคร
ไม่ใช่ศน
ู ย ์รับยืนคําร ้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 applicant, same as
passport.
-For minors (under 18) must be signed by legal guardian. The minor
must be present when submitting 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
-ในกรณีของผู ้เยาว ์ (อายุตํากว่า 18 ปี )ให ้ลงลายมือชือโดยผู ้ถือสิทธิปกครอง
ตามกฎหมาย และต ้องมาแสดงตัวพร ้อมกับผู ้สมัคร
-ขอแนะนํ าให ้ท่านใช ้แบบฟอร ์มคําร ้องขอวีซา่ แบบออนไลน์ซงสามารถ
ึ
หาได ้
จากเว็บไซต ์ของศูนย ์รับคําร ้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 mm x 36 mm)
-พืนหลังสีขาว
-ถ่ายไว ้ไม่เกิน 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 พร ้อมสําเนา 2 ฉบ ับ
-ต ้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท ้ายทีท่านเดินทางออกจาก
ประเทศในกลุม
่ เชงเก ้น
-ต ้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า
-หนังสือเดินทางจะต ้องออกภายใน 10 ปี ทีผ่านมา

o

4. Old/expired passport(s) if available

หนังสือเดินทางเล่มเก่า และวีซา่ ทีเคยได ้รับจากประเทศในกลุม
่ เชงเก ้น (ถ้ามี)

o

5. Proof of occupation [ Original ] in English

หนังสือร ับรองการทํางาน (ฉบับจริง) เป็นภาษาอังกฤษ

-Employed: certificate of employment indicating the number of vacation
days granted, position in the company and monthly salary

-กรณีลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทํางาน
ต ้องระบุจาํ นวนวันลาพักร ้อนทีอนุ มต
ั ต
ิ ําแหน่ งและอัตราเงินเดือนทีได ้รับ

-Self-employed: evidence of business ownership (company registration)

-กรณี เจ้าของกิจการ: หลักฐานการเป็ นเจ ้าของกิจการ ( หนังสือจดทะเบียน
บริษท
ั )
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-Student: letter from the school or university indicating the vacation
days granted and confirming applicant’s enrolment for the next term

-นักเรียน/นักศึกษา:ต ้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
โดยระบุข ้อมูล ระยะเวลาวันปิ ดภาคการศึกษา และ
หลักฐานการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป

o
6. Proof of finances of applicant
-E.g. applicant’s pay slip or bank statement covering transactions for last
3 months.

หล ักฐานทางการเงิน ของผูส
้ ม ัคร
-เช่น หนังสือรับรองรายได ้ หรือ หนังสือรับรองจากทางธนาคารย้อนหลัง 3
เดือน

-The inviter’s wealth is not taken into account when the applicant’s
economic situation in the home country is assessed.

-เอกสารการเงินของผู ้เชิญจะไม่ถก
ู นํ ามาพิจารณาร่วม
ถึงแม้จะมีสถานะทางการเงินทีมันคงก็ตาม

o

หนังสือเชิญต้นฉบ ับ (แนะนํ าให ้ผู ้สมัครมีไว ้ ทังนี ไม่ได ้เป็ นเอกสารบังคับยืน)

7. Invitation letter (recommended, not mandatory)

-Original, signed and dated invitation letter (scanned is accepted)

-หนังสือเชิญต ้นฉบับ เซ็นชือและลงวันที (สามารถสแกนแล ้วส่งมาได้)

-Free-form invitation letter stating the details about inviter and
applicant (name, date of birth, phone number, address and email
address), purpose of visit, duration of visit, account of accommodation
incl. address, description of relationship between inviter and applicant
(incl. duration of relationship)

-จดหมายเชิญ (สามารถเขียนหรือพิมพ ์ขึนเองได ้โดยไม่ต ้องใช ้แบบ
ฟอร ์มเฉพาะ) โดยระบุรายละเอียดเกียวกับผู ้เชิญและผูสมั
้ คร (ชือ, วัน เดือน
ปี เกิด, หมายเลขโทรศัพท ์, ทีอยู่ และ อีเมล ์) วัตถุประสงค ์ในการเยียม,
ระยะเวลาการไปเยียม, ชือทีพัก รวมถึงทีอยู,่ คําอธิบายความสัมพันธ ์ระหว่าง
ผู ้เชิญและผู ้สมัคร (รวมถึงระยะเวลาของความสัมพันธ ์ตังแต่รู ้จักกัน)

o

สําเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกทีระบุรายละเอียดของผูเ้ ชิญ

8. Copy of ID page of inviter’s passport

o
9. Proof of relationship with inviter
-E.g. marriage certificate*, birth certificate, house registration
* If married in Finland: marriage certificate OR extract from the Finnish
population register DVV
* If married in Thailand or any other country: marriage certificate AND
extract from the Finnish population register DVV
-Copies of inviter’s passport stamps to Thailand

FOREIGN NATIONALS (other than Thai):
o
10. Copy of valid residence or work permit for Thailand.
-Original has to be presented when submitting application

o

เอกสารทีพิสูจน์ความสัมพันธระหว่
์
างผู ส
้ ม ัครกับผู เ้ ชิญ
-เช่น สูตบ
ิ ต
ั ร หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ ้าน
*หากจดทะเบียนแต่งงานในฟิ นแลนด ์ – ใช ้ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบข ้อมูล
ทะเบียนราษฎร ์ของฟิ นแลนด ์
*หากจดทะเบียนสมรสในไทยหรือประเทศอืน ๆ – ใช ้ใบทะเบียนสมรส
และ ใบข ้อมูลทะเบียนราษฎร ์ของฟิ นแลนด ์
-สําเนาของตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทยในพาสปอร ์ตของผู ้เชิญ

สําหร ับชาวต่างชาติ (นอกเหนื อจากส ัญชาติไทย)
สําเนาใบอนุ ญาตพํานักอาศัยหรือใบอนุ ญาตทํางานในประเทศไทย
-ต ้องแสดงใบอนุ ญาตตัวจริงตอนยืนใบสมัคร

MINORS (below 18):

สําหร ับเยาวชน (อายุตํากว่า 18ปี ) :

11. Birth certificate [ Thai and translation in English ]

สําเนาสู ตบ
ิ ัตร [ ฉบับภาษาไทย และ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ]

IF MINOR IS TRAVELLING WITHOUT BOTH LEGAL GUARDIANS OR WITH
ONLY ONE GUARDIAN:

หากเยาวชนไม่ได้เดินทางไปกับผู ป
้ กครองตามกฎหมาย
หรือเดินทางไปกับผู ป
้ กครองเพียงท่านเดียว

o
12. Proof of custody *
-If applicant is under the sole custody of one parent only, letter of
certification showing custody is required. The document has to be
original and issued by legal authorities

หลักฐานเกียวกับอํานาจในการปกครองบุตร *
-ถ ้าผู ้สมัครอยู่ในการปกครองของบิดาหรือมารดาบุคคลใดบุคคลหนึ ง
ต ้องสําแดงหลักฐานเกียวกับอํานาจในการปกครองบุตรทีระบุผู ้มีอาํ นาจปกครอง
บุตร และต้องออกจากหน่ วยงานราชการทีเกียวข ้อง

o
13. Consent from legal guardian(s) *
-Letter of consent from legal guardian(s) to travel with one guardian,
companion, or alone verified by legal entity (e.g. municipal registration
office)

หนังสือยินยอมจากผู ป
้ กครองตามกฎหมาย *
-หนังสือยินยอมให ้เดินทางออกนอกประเทศ จากผู ้ปกครองตามกฎหมาย
โดยระบุวา่ ให ้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง หรือเดินทางกับ
บุคคลทีสาม หรือเดินทางคนเดียว ซึงจะต ้องมีหนังสือรับรองทีออกจากทาง
หน่ วยงานราชการทีถูกต ้อง (เช่น ทีว่าการอําเภอ หรือ ศาล)

* Original has to be presented when submitting application and a copy
has to be attached to the application

*เอกสารตัวจริงจะต้องนํ ามาแสดงตอนยืนวีซา่ และจะต้องแนบสําเนาไป

กับใบสม ัคร

o

14. Completed questionnaire

แบบสอบถามทีกรอกอย่างถูกต้องครบถ้วน
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o

15. Round-trip flight booking

-Flights are not recommended to be paid before visa has been issued
o
16. Travel medical insurance
-Must be valid in all Schengen states and cover the entire period of the
intended stay
-Minimum coverage must be EUR 30.000
-Must cover the possible treatment costs caused by COVID-19

หลักฐานการจองตัว๋ เทีย
่ วบิน ไป-กลับ
-ผู ้สมัครควรจะทําการจองเท่านัน จนกระทังวีซา่ ได ้รับการอนุ มตั ิ
จึงชําระเงินภายหลัง
ประกันสุขภาพ การเดินทาง
-กรมธรรม  น ี ้ จ ะ ต  อ ง ม ี ผได
ลใแนกลุ
ล ะม
 ใประเทศเชงเก
ช
น
และครอบคลุมระยะเวลาทัง้ หมดทีทา นพํานัก
-ตองมีวงเงินคุมครองขันต่าํ 30,000 ยูโร
-และจะตองคุมครองการรักษาที่เกิดจากการติดเชือ
้ ไวรัส COVID-19

IF LACKING DOCUMENTS, APPLICANT IS TO CHOOSE AS APPROPRIATE:
ในกรณีทเ่ี อกสารไมครบถวน ผูสมัครสามารถเลือกขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี:้

⃞⃣

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.
ขาพเจาเขาใจแลววา ขาพเจาจะตองยืน
่ เอกสารที่ขาดหายไปใหแกสถานทูตฟนแลนด ภายในวันที่ __________________________
ขาพเจาไดยอมรับดวยการเซ็นแบบฟอรมฉบับนี้ วาหากขาพเจาไมสง เอกสารตามกําหนดทีไ่ ดแจงไว
ผลการพิจารณาจะถูกตัดสินโดยไมมีเอกสารทีต
่ องใชในการพิจารณาและผลการติดสินจะเปนการเสียผลประโยชนตอ
 ตัวขาพเจาเอง
OR
หรือ

⃞⃣

I have 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 ์จะยืนเอกสารทีขาดหายไปให ้แก่สถานทูตฟิ นแลนด ์
ข ้าพเจ ้าได้รับทราบแล ้วว่าอาจมีความเป็ นไปได ้ว่าการยืนขอครงนี
ั อาจถูกปฎิเสธ

___________________________________________

___________________________________________

Signature of VFS officer and date

Signature of applicant and date

ลายเซ็นต ์ของเจ้าหน้าทีวีเอฟเอส และว ันที

ลายเซ็นต ์ผู ส
้ มค
ั รตามหนังสือเดินทาง และวันที

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAMILY MEMBER OF A FINNISH CITIZEN (based on provision of Alien Act)
ü Spouse
ü Registered partner
ü Cohabiting partner, provided that they have verifiably lived together for at least two yeras. The
cohabitation requirement is not valid if the persons have a joint custody of their child or if there is
another serious reason for this.
ü Guardian of a child under 18 years of age
ü Child under 18 years of age
สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองฟนแลนด (ตามพ.ร.บคนตางดาว บุคคลในครอบครัวหมายถึง)
ü คูส
 มรสของผูท
 อ
่ี าศัยอยูใ
 นประเทศฟนแลนด
ü คูชีวิตเพศเดียวกันโดยฝายหนึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนพลเมืองของฟนแลนด

3

COVID-19 updated 10.5.2021

ü บุคคลทีอ
่ ยูด
 ว
 ยกันฉันสามีภรรยา โดยไมคาํ นึงถึงเพศ
ซึ่งบุคคลดังกลาวพิสูจนไดวาไดอยูรวมกันมาเปนเวลาอยางนอย 2 ป
แตการอยูด
 ว
 ยกันฉันคูส
 มรสดังกลาวจะใชไมไดในกรณีทบ
่ี ค
ุ คลดังกลาวดูแลผูเ ยาวรว
 มกัน
หรือมีเหตุผลทีม
่ น
ี าํ้ หนักอยางอืน
่ (ตามพ.ร.บ.คนตางดาว ยอหนา 37)
การอยูด
 ว
 ยกันฉันสามีภรรยาจะตองไดรบ
ั การพิสจ
ู น
ü ผูปกครองหรือผูดูแลของผูเยาวที่อายุต่ํากวา 18 ป ถาผูท
 อ
่ี ยูใ นฟนแลนดเปนผูเ ยาว
ผูป
 กครองหรือผูด
 แ
ู ลของเขาก็จะเรียกวาเปนบุคคลในครอบครัว
ü ผูเยาวที่มอ
ี ายุตา่ํ กวา 18 ป ยังไมไดแตงงาน ซึ่งมีผูปกครองหรือผูดูแลอาศัยอยูใ
 นฟนแลนด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMBASSY OF FINLAND IN BANGKOK
QUESTIONNAIRE - The form is to be filled in English and signed by the applicant. For minor under the age of 18,
signature of the parent/custodian must be provided.

แบบสอบถาม - โปรดตอบแบบสอบถาม เปนภาษาอังกฤษ และลงลายมือชื่อโดยผูยื่นสมัคร
1. IDENTITY ขอมูลสวนตัว
Surname นามสกุล: __________________________________________________________
First name ชื่อ: _____________________________________________________________
Date of birth วัน เดือน ปเกิด:______________________
1.1 Have you ever changed your first name and/or surname? ทานเคยเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือไม
o Yes เคย (Please submit translated name change certificate

กรุณาแนบหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อที่แปลแลวดวย)
Previous first name ชือ
่ ตัวเดิม:
___________________________________________________________________________
Previous surname ชือ
่ สกุลเดิม:
___________________________________________________________________________
o No ไมเคย

2. OCCUPATION/PROFESSION อาชีพ/ หนาทีก
่ ารงาน
2.1 Are you working? ทานทํางานอยูหรือไม
o Yes ใช Position ตําแหนงงาน:

______________________________________________________________________________________
Name, address and phone number of your employer ชื่อ,ที่อยู และเบอรโทรศัพท ของผูวาจาง:
______________________________________________________________________________________
How long have you been working for your employer? ทานทํางานกับผูวาจางทานนีม
้ านานเทาไหร
______________________________________________________________________________________
o No ไม

2.2 What is your monthly income (in Thai baht)? Please attach the proof of sufficient means to the visa
application as specified in the checklist (point 6).
ทานมีรายไดตอเดือนเทาไหร กรุณาแนบเอกสาร ที่ระบุจาํ นวนรายไดของทานเปนเงินบาท
THB/month/เดือน
4
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Salary or professional income per month
รายไดจากเงินเดือน / อาชีพประจํา
Pension เงินสวัสดิการบํานาญ
Rental income คาเชา
Other income รายไดอน
่ื ๆ
-support from spouse จากคูส
 มรส
-parents พอแม
-reference in Finland ผูการันตีในประเทศฟนแลนด
-any other (please, specify) รายไดจากที่อื่นๆ
โปรดระบุ
In case the applicant is minor, who is responsible
for the sufficient means of a child?
ในกรณีที่ผูสมัครเปนผูเยาว
ใครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของผูสมัคร

3. FAMILY STATUS สถานะทางครอบครัว
3.1 What is your current civil status? ปจจุบันทานมีสถานภาพครอบครัวอยางไร
o Single โสด

o Married แตงงาน

o Cohabitant อยูดวยกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส

o Divorced หยาราง

o Separated แยกทาง o Widow/-er หมาย

o Others (please specify) อืน
่ ๆ โปรดระบุ

______________________________________________________________________________________

3.2 If married, do you live together with your spouse? หากสมรสแลวทานอาศัยอยูก
 บ
ั คูส
 มรสหรือไม
o Yes อยู

o No ไมอยู

3.3 With whom do you currently live in Thailand? ทานอาศัยอยูกับใครที่ประเทศไทย
______________________________________________________________________________________
Which address do you currently live in? ทีอ
่ ยูป
 จ
 จุบน
ั ของทาน
______________________________________________________________________________________
3.4 Do you have any children ทานมีบุตรหรือไม
o Yes มี

o No ไมมี

If yes, list their names and ages below: ถามี โปรดระบุรายละเอียด ชื่อ-สกุล และอายุ
Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อายุ: ______
Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อายุ: ______
Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อายุ: ______
3.5 If you have children, are they staying with you? หากทานมีบุตร บุตรเหลานัน
้ อาศัยอยูก
 บ
ั ทานหรือไม
o Yes อยู

o No ไมอยู

If no, who are they staying with? ในกรณีที่ บุตรไมอยูกบ
ั ทาน บุตรของทานอาศัยอยูกับใคร?
______________________________________________________________________________________
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3.6 Who will take care of your children during your stay in Finland?
ใครจะเปนผูด
 ูแลบุตรของทานในระหวางที่ทา นพํานักอยูท
 ี่ฟนแลนด
Name ชื่อ:___________________________________________________________________________
Relation ความสัมพันธ:_________________________________________________________________
Contact information รายละเอียดในการติดตอ:______________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.7 Name of friends/relatives living in Finland and other Schengen countries
โปรดระบุชื่อเพื่อน หรือญาติที่อาศัยอยูในประเทศฟนแลนด และประเทศเชงเกนอืน
่ ๆ
Name ชื่อ-สกุล / Relationship ความสัมพันธ / Country ประเทศที่พํานัก :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. RELATION TO THE INVITER ความสัมพันธของทานกับผูเ ชิญ

4.1 Inviter is your ความสัมพันธระหวางทานกับผูเชิญ
o Sister พี่สาว/นองสาว
o Wife ภรรยา
o Aunt ปา/นา
o Brother พี่ชาย/นองชาย
o Husband สามี
o Uncle ลุง/อา
o Mother แม
o Girlfriend แฟนสาว
o Cousin ลูกพี/่ ลูกนอง
o Dad พอ
o Boyfriend แฟนชาย
o Friend เพื่อน
o Grandparent ปู ยา/ ตา ยาย
o Someone else, who อื่นๆ ระบุ_______________________________________________________
What do you know about the inviter (name, age, city of residence, spouse, family members)?
ทานรูอะไรเกี่ยวกับบุคคลที่เชิญทานบาง (อาทิเชน ชื่อ, อายุ, เมืองที่พักอาศัย, คูส
 มรส
หรือสมาชิกในครอบครัว)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.2 How did you get to know the inviter (if not relatives)? ทานรูจักกับผูเชิญไดอยางไร (ในกรณีที่ไมใชญาติ)
____________________________________________________________________________________
4.3 When did you meet for the first time?
ทานพบกันครัง้ แรกเมือ
่ ไหร______________________________________________________________
Where did you meet? ทานพบกันที่ไหน
___________________________________________________________________________________
How did you meet? ทานพบกันไดอยางไร
___________________________________________________________________________________
How many times have you met? ทานพบกับผูเชิญกี่ครั้ง
___________________________________________________________________________________
When? ทานพบกันเมื่อไหร
___________________________________________________________________________________
Where? ทานพบกันที่ไหน
___________________________________________________________________________________
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When was the last time you met? ทานพบกันครั้งสุดทายเมื่อไหร
____________________________________________________________________________________
4.4 Which language do you communicate with? ทานใชภาษาอะไรในการสื่อสาร
o English อังกฤษ o Finnish ฟนแลนด

o Other, please specify อืน
่ ๆ โปรดระบุ

_____________________________________________________________________________________
4.5 How do you keep in touch when apart? ทานติดตอกันอยางไรเมื่อทานอยูไกลกัน (โทรศัพท, สงขอความ,
อีเมลล, แช็ท, จดหมาย)
_____________________________________________________________________________________
How often?
ทานติดตอกันบอยแคไหน________________________________________________________________

5. PREVIOUS VISAS TO SCHENGEN วีซา เชงเกนอืน
่ ๆ ทีเ่ คยไดรบ
ั
5.1 Have you been to any Schengen country before?
ทานเคยไดเดินทางไปประเทศในกลุมเชงเกนอื่นๆมากอนหรือไม
o Yes เคย

Which countries? หากทานเคย
ที่ไหน_________________________________________________________________________
When? และเมือ
่ ไหร
______________________________________________________________________________
Purpose of the visit?
วัตถุประสงคของการเดินทาง_______________________________________________________
o No ไมเคย

5.2 Has any of your previously submitted Schengen Visa or Residence Permit application been rejected?
ทานเคยถูกปฎิเสธคํารองขอวีซา หรือใบอนุญาตพํานักในประเทศกลุม
 เชงเกนหรือไม
o Yes เคย

Schengen Visa, which country? เชงเกนวีซาจากประเทศใด
______________________________________________________________________________
Reason? เหตุผลในการถูกปฎิเสธคือ
______________________________________________________________________________
Residence Permit, which country? ใบอนุญาตขอพํานักจากประเทศใด
______________________________________________________________________________
Reason? เหตุผลในการถูกปฎิเสธคือ
______________________________________________________________________________
o No ไมเคย

6. DO YOU PLAN TO VISIT OTHER COUNTRIES THAN FINLAND ON YOUR TRIP? ในการเดินทางครั้งนี้
ทานประสงคที่จะเขาประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศฟนแลนดหรือไม
o Yes. Please, list all the countries and how many days you are staying in each country
7
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ใช โปรดระบุประเทศและระยะเวลาที่ทา นอยูในแตละประเทศ
____________________________________________________________________________________
o No ไมใช

7. DO YOU HAVE PLANS TO MOVE TO AND LIVE IN FINLAND?

ทานมีแผนการในการยายและไปใชชีวต
ิ ในประเทศฟนแลนดหรือไม
o Yes ใช
When? เมื่อไหร
_________________________________________________________________________________
Why? เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________________________
o

No ไมมี

8. DO YOU HAVE PLANS TO MOVE TO AND LIVE IN ANY OTHER SCHENGEN COUNTRY?
คุณมีแผนที่จะยายและไปใชชีวิตในประเทศกลุมเชงเกนหรือไม

o Yes ใช
Which country? ประเทศใด
_________________________________________________________________________________
When? เมื่อไหร
_________________________________________________________________________________
Why? เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________________________
o

No ไมมี

9. WHO IS PAYING FOR THE TICKET?

ใครเปนผูออกคาตั๋วเครื่องบินในการเดินทางใหกับทาน
o Applicant ผูสมัคร o Inviter ผูเชิญ o Other, please specify name and relationship บุคคลอื่น
โปรดระบุชื่อและความสัมพันธ
__________________________________________________________________________________

10. ARE YOU TRAVELLING ALONE? ทานจะเดินทางเพียงผูเดียวใชหรือไม
o Yes ใช
o No. ไม
With whom are you travelling (name/s)? What is your relationship with the person?
ทานจะเดินทางไปกับใคร (โปรดระบุชื่อ) ทานมีความสัมพันธกันอยางไร
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. WHO IS COVERING YOUR LIVING EXPENCES DURING THE VISIT?
ใครเปนผูอ
 อกคาใชจา ยในระหวางการพํานักเยีย
่ มเยือนของทาน
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o Applicant ผูสมัคร o Inviter ผูเชิญ o Other, please specify name and relationship บุคคลอื่น
โปรดระบุชื่อและความสัมพันธ
____________________________________________________________________________________

12. IF YOU APPLY FOR A MULTIPLE VISA, PLEASE, SPECIFY

ในกรณีที่ทานยื่นขอวีซา ประเภทเขาออกแบบหลาย โปรดระบุ
-For which period? ระยะเวลา
____________________________________________________________________________________
-Why do you need a multiple visa? ทานมีเหตุผลอะไร
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

13. WHAT ARE YOU GOING TO DO IN FINLAND DURING YOUR VISIT?

ทานมีแผนอยางไรบางในชวงระยะเวลาที่ทานไปเยี่ยมเยือนประเทศฟนแลนด
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. ANY OTHER INFORMATION (e.g. special plans for the visit, special occasions, duration of stay, etc.)
ขอมูลเพิ่มเติม (อาทิเชน แผนการเดินทาง/ โอกาสพิเศษในการเยี่ยมเยือน/ระยะเวลาการพํานัก และอืน
่ ๆ)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am
aware that any false statements or incomplete filled out form may lead to my application being rejected
or to the annulment of a visa already granted ขาพเจาขอปฎิญาณวาขอมูลตาง ๆ

ที่ขาพเจาไดแจงไวทั้งหมดนี้ถูกตองและสมบูรณ ขาพเจาตระหนักดีวาหากขาพเจาระบุขอมูลอันเปนเท็จใด ๆ
หรือใหขอมูลไมครบถวนเพียงพอไวในแบบคํารองนี้
อาจจะสงผลใหคาํ รองของขาพเจาถูกปฎิเสธหรือตกเปนโมฆะได ถึงแมวีซา จะไดรับการอนุมัติแลวก็ตาม
Date

Place

Signature (for minors: signature of the parent/custodian)

วันที่

ที่

ลงชื่อ (ในกรณีผเู ยาว : ใหผม
ู ีอํานาจปรครองลงลายมือชื่อแทน)

_________

___________

_____________________________________________________
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