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วีซา่ส าหรับเย่ียมแฟนหรือเพ่ือนในประเทศเดนมาร์ก 

The application MUST be submitted in person ผู้สมคัรต้องมาสมคัรด้วยตนเอง 

The following documents are required when applying for a visa. However, The Danish Immigration 

Service and the Embassy may ask for additional documentation at any time in order to process the 

application. A translation must be attached to any documents in Thai. Please check the boxes 

below and sign to confirm which documents you have submitted: 

ผู้สมคัรต้องย่ืนเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้ม่ือย่ืนค าร้องขอวีซา่ อย่างไรก็ตามทางสถานเอกอคัรราชทตูและส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์กอาจขอให้ทา่นแสดงเอกสาร

หรือหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเตมิเพ่ือใช้ในการพิจารณาการย่ืนค าร้องของทา่น เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแนบเอกสารการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย               

กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องสี่เหลี่ยมและลงช่ือยืนยนัข้างท้ายว่าทา่นได้ย่ืนเอกสารนีเ้รียบร้อยแล้ว 

Applicant: 
 
ผู้สมัคร  

For official 
use/VFS: 
เจ้าหน้าท่ี/ VFS 

Document: 
 
เอกสาร 

  Application form (duly filled in English or Danish and signed by the 
applicant) 
แบบฟอร์มค าร้องขอวีซา่ (กรอกอย่างถกูต้องครบถ้วนเป็นภาษาองักฤษหรือเดนมาร์กพร้อมลงช่ือผู้สมคัร) 
 

  Passport photo (The photo should be a passport size colour photo 35–45mm 
in width, close up of your face measuring between 30-36mm, with light 
background and not older than 6 months – NO retouch)  
รูปถ่าย (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสขีาวและเป็นรูปท่ีถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
รูปต้องไม่มีการตกแตง่ใดๆ 
 

  Applicant’s travel document (The travel document presented must be valid 
at least three months after the intended date of departure from the Schengen 
member states in case a single-entry visa is applied for. If a multiple-entry visa is 
applied for, the travel document must be valid three months after the last 
intended date of departure from the member states. The passport must have at 
least two blank pages for visa sticker and stamps). 
หนงัสือเดนิทาง (ต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวนัท่ีเดนิทางกลบัประเทศไทยและมีหน้าหนงัสือเดนิทาง
ว่างอย่างน้อย 2 หน้าส าหรับสติก๊เกอร์วีซา่) 
 

  Copy of all pages with previous visas and stamps of the applicants 
passport(s) (both new and old passport(s) if any.)  
ส าเนาหนงัสือเดนิทางหน้าแรก และทกุหน้าท่ีเคยได้รับวีซา่รวมถงึหน้าท่ีมีตราประทบัแสดงการเข้าออก (ทัง้
เลม่ปัจจบุนัและเลม่เก่า ถ้ามี) 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

One extra copy of the data page of the applicants current passport 
ส าเนาหนงัสือเดนิทางหน้าแรกเลม่ปัจจบุนัเพิ่มอีก 1 หน้า 
 
Name or surname change certificate, if applicable (original and copy) 
เอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกลุ ถ้าทา่นเคยเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกลุ ทัง้ต้นฉบบั และ ส าเนา 

 
 



 

Checklist: Visiting friend, boyfriend or girlfriend in Denmark 

 

Received: Ref. no.: Name of VFS staff:  

 Page 2/5 
 

Royal Danish Embassy 

Bangkok 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Invitation letter signed by the host or online invitation ID number.  
(The invitation should state the relation between applicant and host, length of the 
relationship, when and where you last met, the purpose of the visit, when the 
applicant is expected to arrive and the length of the stay. It must be stated on the 
invitation if the reference will pay for the accommodation and living costs for the 
applicant) 
จดหมายเชิญลงช่ือโดยผู้ เชิญหรือหมายเลขในกรณีท่ีเป็นจดหมายเชญิออนไลน์  
(ในจดหมายเชิญควรระบคุวามสมัพนัธ์ของผู้สมคัรและผู้ เชญิ  ระยะเวลาท่ีรู้จกักนั พบกนัครัง้สดุท้ายท่ีไหน
และเม่ือไหร่ จดุประสงค์ของการเชิญ พร้อมทัง้ระบวุนัท่ีคาดว่าผู้สมคัรจะเดนิทางมาถึงและระยะเวลาในการ
พ านกัอยูใ่นประเทศเดนมาร์ก  ในกรณีท่ีผู้ เชิญเป็นผู้ รับผิดชอบด้านท่ีพกัอาศยัและคา่ใช้จ่ายตา่งๆแก่ผู้สมคัร
ต้องระบไุว้ในจดหมายเชิญด้วย) 
 

 If a printed invitation letter is submitted, a copy of the data 
page of the hosts passport has to be submitted as well.  
ถ้าผู้สมคัรย่ืนจดหมายเชญิท่ีเป็นเอกสาร ต้องแนบส าเนาหนงัสือเดนิทางหน้าแรกผู้ เชิญด้วย 
 

 If the host is not a Danish citizen: a certified copy of the 
host’s valid residence and work permit in Denmark has to be 
submitted. 
ถ้าผู้ เชิญไม่ใช่บคุคลสญัชาตเิดนมาร์ก ต้องแนบวีซา่พ านกัระยะยาวและใบอนญุาตท างานใน
เดนมาร์กด้วย 

 

  Original compulsory travel medical insurance, covering all Schengen 
countries to be shown + 1 copy to be submitted with the 
application (valid for all Schengen countries covering medical expense of at 
least 30,000 Euro, as well as repatriation to Thailand) 
ประกนัสขุภาพการเดนิทางท่ีครอบคลมุการเดนิทางในกลุม่ประเทศเชงเก้น รวมถงึการเคลื่อนย้ายเพ่ือการ
รักษาพยาบาลฉกุเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลบัประเทศจนถึงวนัท่ีกลบัประเทศไทย  ตวัจริงและส าเนา 1 ชดุ 
(ประกนัต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุม่ประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30,000 ยโูร) 
 

  Flight/Train/Ferry reservation with fixed travel dates of maximum 
90 days to Denmark (and other Schengen countries, if the applicant 
is going to other countries on the same trip) (Do not buy the ticket 
until a visa has been granted) Note: The reservation must be in 
accordance with the Travel Medical Insurance. 
เอกสารยืนยนัการจองตัว๋เคร่ืองบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอ่ืนในกลุม่ประเทศเชงเก้นท่ี
ผู้สมคัรต้องการเดนิทางไป โดยแสดงวนัเดนิทางแน่นอนและสงูสดุไม่เกิน 90 วนั ซึง่การจองวนัเดนิทางนีต้้อง
อยู่ภายในวนัท่ีระบไุว้ในประกนัสขุภาพการเดนิทาง 
อย่าซือ้ตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัตวีิซ่า 
 

  Original documents confirming employment, private business, 
school or studies and permission for leave + 1 copy 
จดหมายรับรองการท างานหรือการเรียนท่ีระบกุารอนญุาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอ่ืนในกรณีท่ีเป็นกิจการ
สว่นตวั  ตวัจริงและส าเนา 1 ชดุ 

 



 

Checklist: Visiting friend, boyfriend or girlfriend in Denmark 

 

Received: Ref. no.: Name of VFS staff:  

 Page 3/5 
 

Royal Danish Embassy 

Bangkok 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Documentation of funds to cover the trip (for example 
applicants/guardians bank statement, updated original bank book + 1 copy of 
each used page) 
เอกสารทางการเงิน เช่น สมดุบญัชีของผู้สมคัรหรือผู้ปกครองท่ีอพัเดทลา่สดุในกรณีท่ีผู้สมคัรเป็นผู้ เยาว์ ตวั
จริงและส าเนา 1 ชดุ 
 
You must have the necessary means to pay for your stay and return trip. 
What will be considered as necessary funds will be determined by the 
Embassy and depends on the length of your stay, and whether you will 
stay at a hotel or with friends or family. As a general rule, you must have at 
your disposal approx. DKK 350 (THB 1,750) per day. A smaller amount 
may be accepted if you are staying in a private home and your host will 
cover all costs. If you are staying at a hotel, the amount must be greater, 
approx. DKK 500 (THB 2,500) per day. 

ทา่นจะต้องมีรายได้ท่ีจ าเป็นเพ่ือช าระคา่ท่ีพกัและคา่เดนิทางกลบัประเทศ  สถานทตูฯ จะพิจารณาตดัสนิ
เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีทา่นจ าเป็นต้องมีซึง่ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการพ านกัของทา่นและขึน้อยู่กบัว่าทา่นจะพกัอยู่
ท่ีโรงแรมหรือกบัเพ่ือนหรือครอบครัว   ตามกฎเกณฑ์ทัว่ไป ทา่นจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายของทา่นประมาณ 350 

โครนเดนมาร์กตอ่วนั (เทียบเทา่เงินไทยประมาณ 1,750.- บาท)  สถานทตูฯ อาจยอมรับจ านวนเงินท่ีน้อย
กว่านัน้หากทา่นพกัในบ้านสว่นตวัและเจ้าบ้านจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายของทา่นทัง้หมด  หากทา่นพกัอยู่
ท่ีโรงแรม ทา่นจะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายมากกว่านัน้ กลา่วคือประมาณ 500 โครนเดนมาร์กตอ่วนั (เทียบเทา่เงิน
ไทย ประมาณ 2,500 บาท) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Application fee according to the Embassies website and fee to VFS 

คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ตามเวบไชต์ของสถานทตูและคา่ธรรมเนียมบริการของศนูย์ย่ืนวีซา่  VFS 

 
If the applicants are under 18, must also submit: 
ถ้าผู้สมคัรอายตุ ่ากว่า 18 ปี ผู้สมคัรต้องย่ืนเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 

Birth Certificate or house registration 
ทะเบียนบ้านตวัจริงหรือสตูบิตัร และส าเนา 1 ชดุ 

 
If the applicants are under 18, travelling alone 
An original and a copy of letter of consent signed by both parents, 
stamped by Amphur. 
ถ้าผู้สมคัรอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทางโดยล าพงั ต้องย่ืนจดหมายยินยอมลงช่ือโดยบิดาและมารดา พร้อมตรา
ประทบัจากส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตวัจริงและส าเนา 1 ชดุ 

 

If the applicants are under 18, travelling with only one of your 
parents 
An original and a copy of letter of consent from the other parent, 
stamped by Amphur. 
ถ้าผู้สมคัรอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบับดิาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ ต้องย่ืนจดหมายยินยอมลงช่ือโดยบิดา
หรือมารดาท่ีไม่ได้เดนิทางไปด้วย พร้อมตราประทบัจากส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตวัจริงและส าเนา 1 ชดุ 

 
If the applicants are under 18, travelling with has single 
custody:  
An original and a copy of certificate of single custody. 
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ถ้าผู้สมคัรอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดนิทางกบับิดาหรือมารดาท่ีมีสทิธ์ิในการดแูลอปุการะบตุรแตเ่พียงผู้เดียว ต้อง
ย่ืนจดหมายรับรองการดแูลอปุการะบตุรนัน้ด้วย ตวัจริงและส าเนา 1 ชดุ 
 

Please be informed that the application for a visa can be a refusal issued by the Embassy if supporting 
documents are not handed in together with the application. If missing supporting documents are not presented 
promptly (5 days from the application is handed in at VFS) the Embassy will issue a refusal of a visa. Decision 
on the application will normally take place within 15 calendar days of the lodging of an application. The period 
may be extended up to a maximum of 30 calendar days in individual cases, if further scrutiny of the application is 
needed or in cases of representation where the represented state is consulted. In exceptional cases, when 
additional documentation is needed, the period may be extended up to a maximum of 6o calendar days.  

 
หากทา่นย่ืนเอกสารประกอบค าร้องขอวีซา่ไม่ครบถ้วน ภายใน 5 วนันบัจากวนัท่ีทา่นสมคัร สถานทตูจะสง่ค าร้องของทา่นไปยงัส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์ก 

และอาจมีผลให้ค าร้องขอวีซา่ของทา่นถกูปฎิเสธ กฎระเบียบการขอวีซา่เข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นจะมีผลบงัคบัใช้นบัจากวนัท่ี 5 เมษายน 2553 ซึง่ระเบียบดงักลา่ว

ระบวุ่าการพิจารณาอนมุตัวีิซ่านัน้จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัหากเป็นไปได้ แตห่ากเจ้าหน้าท่ีขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเตมิ จะท าให้ระยะเวลาในการพิจารณา

นัน้เพิ่มขึน้เป็น 30 วนั และในบางกรณีท่ีอาจต้องการการสวบสวนเป็นพิเศษหรือต้องการเอกสารจ าเพาะเจาะจงเพิ่มเตมิ ทางส านกังานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์ก

ได้รับอนญุาตเป็นกรณีพเิศษในการใช้เวลาพิจารณาอนมุตัวีิซา่ได้สงูสดุไม่เกิน 60 วนั  

 

Application processing time counts from the time the application is delivered to the Embassy via VFS.

เวลาในการพิจารณาอนมุตัวีิซา่นัน้เร่ิมนบัจากวนัท่ีสถานทตูได้รับค าร้องขอวีซา่ผ่านทางศนูย์ย่ืนวีซา่ VFS 

  

Important: Please read and sign 

I hereby confirm that I personally have submitted this application for a visa and that all information stated in 

the application and the supporting documentation is true. I am aware that providing incorrect information or 

falsified documents deliberately are punishable by both Thai and Danish law and will lead to refusal of visa. I 

am also aware that the processing time is up to 15 days or more, and that I may be required to submit some 

other documents or to have an interview with Consular authorities. I have also been informed that there is 

an increased risk of the visa application being rejected if the requested information is not provided 

within the given deadline. 

ส าคัญ: กรุณาอ่านและลงช่ือ 

ข้าพเจ้ายืนยนัวา่ข้าพเจ้าได้ยื่นค าร้องขอวีซา่ด้วยตวัเองและข้อมลูทัง้หมดทีข้่าพเจ้าให้ไว้ในค าร้อง รวมถึงเอกสารประกอบค าร้องทัง้หมดนัน้เป็นความ

จริง ข้าพเจ้ารับทราบวา่การให้ข้อมลูและเอกสารที่เป็นเท็จโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนัน้จะถกูลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก 

และท าให้ค าร้องขอวีซา่ของข้าพเจ้าถกูปฎิเสธ ข้าพเจ้ายงัรับทราบอีกวา่ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณานัน้อยูท่ี่ 15 วนัหรือมากกวา่และข้าพเจ้า

อาจถกูร้องขอให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆหรืออาจมีการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมกบัทางสถานทตู ทัง้นีข้้าพเจ้าได้รับแจ้งแล้วว่าค าร้องขอวี

ซ่ามีโอกาสสูงที่จะโดนปฎิเสธหากข้าพเจ้าไม่ยื่นเอกสารประกอบหรือให้ข้อมูลภายในวันที่ก าหนด 

Date วนัที่:                           Place สถานที่:                                                   Signature ลายเซ็น: 

 

 

 

 

 

Date:                          Place:                                                   Signature 
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FLIGHT TICKETS – IMPORTANT INFORMATION 

 Applicants are advised not to pay for any tickets before they have been informed that their application has been 
approved. 

 Regardless of whether the Embassy requests to see the ticket or not; the ticket must be in accordance with what 
has been approved. E.g. If the applicant has applied for 15 days and has been informed that the application has 
been granted, the tickets must not exceed 15 days. 

 The maximum stay in Schengen countries is 90 days in total within a 180 days period, so if the applicant has 
applied for 90 days and this has been approved, tickets for up to 90 days may be purchased.  

 However, it is extremely important to remember to count the day of arrival and the day of departure. Even if the 
applicant arrives late in the evening and only spend one hour in Schengen on the day of arrival, this counts as one 
day. Similarly, if the applicant leaves very early in the morning on the day of departure, this also counts as one day. 

 Moreover, it is important to remember that some months have 31 days rather than 30 days  

ตัว๋เคร่ืองบิน-ข้อมลูส าคญั 

 ทางสถานทตูไม่แนะน าให้ผู้สมัครซือ้ตั๋วใดๆก่อนได้รับทราบวา่วีซา่ได้รับการอนมุตัิ 

 ถ้าวีซา่ของทา่นได้รับการอนมุตั ิผู้สมคัรอาจถกูขอให้แสดงตัว๋เท่ียวกลบัท่ีช าระเงินแล้ว 

 ไม่ว่าทางสถานทตูจะขอให้ผู้สมคัรแสดงตัว๋การเดนิทางหรือไม่ก็ตาม  ตัว๋นัน้ต้องเป็นไปตามวีซา่ท่ีทางสถานทตูอนมุตัใิห้ เช่น ผู้สมคัรขอวีซา่ไว้ 15 วนัและ

ได้รับแจ้งวา่วีซา่ได้รับการอนมุตั ิตัว๋เดนิทางนัน้ก็ต้องไม่เกิน 15 วนัเช่นกนั 

 จ านวนวนัท่ีพ านกัสงูสดุในกลุม่ประเทศเชงเก้นได้คือ 90 วนั ภายในระยะเวลา 6 เดือน ถ้าผู้สมคัรย่ืนค าร้องขอวีซา่ไว้ 90 วนัและได้รับการอนมุตั ิผู้สมคัร

ต้องซือ้ตัว๋ไม่เกิน 90 วนั 

 อย่างไรก็ตาม เป็นสิง่ส าคญัมากท่ีผู้สมคัรต้องนบัวนัท่ีเดนิทางเข้าและวนัท่ีเดนิทางออกรวมด้วย ถึงแม้ว่าผู้สมคัรจะเดนิทางถึงท่ีประเทศเชงเก้น ในช่วงค ่า

และใช้เวลาในประเทศเชงเก้นในวนัท่ีมาถงึเพียง 1 ชัว่โมงก็จะถกูนบัเป็น 1 วนั ในกรณีเดียวกนัถ้าผู้สมคัรออกเดนิทางกลบัในช่วงเช้าก็จะถกูนบัเป็น 1 วนั

เช่นกนั 

 นอกจากนี ้โปรดสงัเกตด้วยว่าบางเดือนมี 31 วนั 

 

 

 

 


