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CHECKLIST - SCHENGEN VISA TO FINLAND
APPLICANTS UNDER DIRECTIVE OF 2004/38/EC

(family member of EU/EEA/CH citizen who exercises the right of free movement)

การขอวีซาไปฟนแลนดสาหรับสมาชิกในครอบครัวของพลเมือง EU/EEA/CH

ช่ือผูสมัคร วันที่
NAME OF APPLICANT: DATE:

(FIRST NAME AND SURNAME IN BLOCK LETTERS ONLY) (DD/MM/YY)

If all the below mentioned conditions (1-3) are not fulfilled, visa
application will be processed as a tourist or private visit (family/
friend) application. In this case, choose the correct checklist and
submit the required documents accordingly.

1. Union citizen exercises the right of free movement =
Union citizen who moves to or resides in a Member State
other than that of which he/she is a national.

2. Applicant is a family member of the EU/EEA/CH citizen
(spouse, partner in a registered relationship, child under
21 years of age or a direct relative in the ascending line
dependent of a Union citizen or a spouse/partner).

3. The EU/EEA/CH citizen’s journey and the family member’s
journey are related to each other (= the visa applicant
travels together with the EU/EEA/CH citizen or follow the
citizen later).

หากเงอืนไขทงัหมดตามทกีล่าวมาดา้นลา่งนี (ข อ้1-3) ไม่ครบถว้น
ใบสมคัรขอวซีา่จะถูกพิจารณาเป็นประเภทท่องเทยีว หรอื แบบไปเยยีมเยอืน
(ครอบครวั/เพือน)
กรุณาเลอืกขอ้ทถูีกตอ้งและส่งเอกสารทตีอ้งใชใ้นการพิจารณาตามนัน

1. เป็นพลเมืองสหภาพทมีสีทิธใินการมีเสรภีาพในการโยกยา้ย =
พลเมอืงสหภาพทยีา้ยถนิพํานัก หรอื
พํานักอาศยัอยู่ในประเทศสมาชกิทนีอกเหนือจากทผูีส้มคัรถอืสญัชาตอิยู่

2. ผูส้มคัรเป็นสมาชกิในครอบครวัของพลเมอืง EU/EEA/CH (คู่สมรส ,
คู่รว่มทจีดทะเบยีนความสมัพนัธ,์  บตุร/ธดิา ทอีายุตํากว่า 21 ปีหรอื
ญาตโิดยตรงทเีรยีงลําดบัขนึไป ทพีงึพาอาศยัพลเมืองสหภาพ
หรอืคู่สมรส/คู่รว่ม

3. แผนการเดนิทางของพลเมอืง EU/EEA/CH และของ สมาชกิในครอบครวั
จะตอ้งเกยีวเนืองกนั (= ผูส้มคัรขอวซีา่จะตอ้งเดนิทางไปพรอ้มกบัพลเมอืง
EU/EEA/CH หรอื ตดิตามไปในภายหลงั)

· 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 the 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.

· เอกสารดา้นล่างนี เป็นเอกสารทจํีาเป็นตอ้งยนืสําหรบัการขอวซีา่เชงเกน้
เอกสารสามารถยนืเป็นภาษาองักฤษ, ฟินแลนด ์ หรอืสวเีดน สําหรบั
เอกสาร ภาษาอืน ๆ (รวมถงึภาษาไทย) จะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัฉบบัแปล
ซงึตอ้ง ไดร้บัการแปลมาจากสํานักงานแปลทไีดร้บัการรบัรอง

· ผูส้มคัรควรเตรยีมเอกสารตามลําดบัดงัต่อไปนี
· เจา้หนา้ทสีถานทูตฟินแลนด ์ ไม่สามารถชว่ยแปลหรอืกรอกใบคาํรอ้งแทน

ผูส้มคัรได ้
· ทงันีศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์ มีหนา้ทเีพียงรบัแบบฟอรม์

คํารอ้งและเอกสารทจีําเป็นในนามของสถานทูตฟินแลนด ์ และจดัส่ง
เอกสารทงัหมดใหส้ถานทูตเพอืเขา้สู่ขนัตอนการพิจารณา วซีา่เท่านัน

· เอกสารจากประเทศฟินแลนดจ์ะตอ้งส่งตรงถงึผูส้มคัร ไม่ใชศู่นยร์บัยนืคาํ
รอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์ หรอืสถานทูตฟินแลนด ์

· เอกสารทุกอย่างจะไม่ส่งกลบัคนื หลงัจากกระบวนการพิจารณาวซีา่
· หากผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งถถีว้นอาจมีผลตอ่การปฏเิสธวซีา่
· ผูส้มคัรอาจจะตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิหรอือาจจะมีการนัดสมัภาษณท์สีถา

นทตูฟินแลนด ์

o 1. Schengen visa application form
-Must be completed in English, dated and signed by applicant
-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

แบบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้
-ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ลงวนัทแีละลายมือ
ชอืดว้ยตนเองใหเ้หมือนในหนังสอืเดนิทาง
-ในกรณีของผูเ้ยาว ์ (อายุตาํกว่า 18 ปี) ใหล้งลายมอืชอืโดยผูป้กครองตาม
กฎหมาย และผูเ้ยาวต์อ้งมาแสดงตวัตนในวนัทยีนืใบสมคัร
-ขอแนะนําใหท้่านใชแ้บบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่แบบออนไลน ์ซงึสามารถหาได ้
จากเว็บไซตข์องศูนยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์

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

รูปถ่ายส ี1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
- พนืหลงัสอี่อน
- มีอายุจากวนัทถี่ายไม่เกนิ 6 เดอืน
- รูปถ่ายทถีูกปรบัแต่งภาพมาไม่สามารถใชไ้ด ้



040320

2

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

หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิ พรอ้มสําเนา 2 ฉบบั
-ตอ้งมีอายุเหลอือย่างนอ้ย 3 เดอืนนับจากวนัสุดทา้ยทที่านเดนิทางออกจาก
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้
-ตอ้งมหีนา้ว่างในหนังสอืเดนิทางเหลอือีกอยา่งนอ้ย 2 หนา้
-หนังสอืเดนิทางจะตอ้งออกภายใน 10 ปีทผี่านมา

o 4. Old/expired passport(s) if available หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี

o 5. Proof of the EU/EEA/CH citizen’s nationality
-E.g. copy of passport

หลกัฐานของผูถ้อืสญัชาตขิองพลเมอืง EU/EEA/CH
-เชน่ สําเนาหนังสอืเดนิทาง

o 6. Proof of being a family member
-E.g. marriage certificate or birth certificate / court decision of
custody

หลกัฐานของการเป็นสมาชกิครอบครวั
-เชน่ ใบจดทะเบียนสมรส หรอื สูตบิตัร / หนังสอืแจง้คําตดัสนิจากศาลเรอืง
การปกครองบุตร

o 7. Proof of common journey
-Flight reservations including possible third countries and other
Schengen countries or hotel reservation.

หลกัฐานการเดนิทางทวัไป
-เชน่ หลกัฐานการจองตวัเครอืงบินรวมถงึประเทศทสีามและประเทศอนื ๆ
ในกลุ่มเชงเกน้ หรอื หลกัฐานการจองโรงแรมทพีกั

FOREIGN NATIONALS (other than Thai):

o 11. Copy of valid residence or work permit for Thailand.
-Original has to be presented when submitting application

สําหรบัชาวต่างชาต ิ(นอกเหนือจากสญัชาตไิทย)

สําเนาใบอนุญาตพํานักอาศยัหรอืใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย
-ตอ้งแสดงใบอนุญาตตวัจรงิตอนยนืใบสมคัร

MINORS (below 18):

o 12. Birth certificate *

สําหรบัผูเ้ยาว ์ (อายุตํากว่า 18 ปี) :

สําเนาสูตบิตัรและใบแปลเป็นภาษาองักฤษ *

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

o 13. 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

o 14. 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)

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

หากเยาวชนไม่ไดเ้ดนิทางไปกบัผูป้กครองตามกฎหมาย
หรอืเดนิทางไปกบัผูป้กครองเพยีงท่านเดยีว

หลกัฐานเกยีวกบัอํานาจในการปกครองบุตร *
-ถา้ผูส้มคัรอยู่ในการปกครองของบิดาหรอืมารดาบุคคลใดบุคคลหนึง
ตอ้งสําแดงหลกัฐานเกยีวกบัอํานาจในการปกครองบุตรทรีะบุผูม้ีอํานาจปกคร
องบตุร และตอ้งออกจากหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง

หนังสอืยนิยอมจากผูป้กครองตามกฎหมาย *
-หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศ จากผูป้กครองตามกฎหมาย
โดยระบวุา่ใหเ้ดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง หรอืเดนิทางกบั
บุคคลทสีาม หรอืเดนิทางคนเดยีว ซงึจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองทอีอกจากทาง
หน่วยงานราชการทถีูกตอ้ง  (เชน่ ทว่ีาการอําเภอ หรอื ศาล)

*เอกสารตวัจรงิจะตอ้งนํามาแสดงตอนยนืวซีา่และสําเนาจะตอ้งแนบ
ไปกบัใบสมคัร

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.
ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้ว่า ขา้พเจา้จะตอ้งยนืเอกสารทขีาดไปใหแ้กศู่นยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์ ภายในวนัที __________________________
ขา้พเจา้ไดย้อมรบัดว้ยการเซ็นแบบฟอรม์ฉบบันี  ว่าหากขา้พเจา้ไม่ส่งเอกสารภายในกาํหนดทไีดแ้จง้ไว ้
ผลการพิจารณาจะถูกตดัสนิโดยไม่มเีอกสารทีตอ้งใชใ้นการพิจารณาและผลการตดัสนิจะเป็นการเสยีผลประโยชนต์่อตวัขา้พเจา้เอง

OR
หรอื

⃞⃣ I decided to submit my application even though there are lacking documents. I do not intend to submit the lacking documents.
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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.
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะยนืใบสมคัร ทเีอกสารแนบยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ ์ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะยนืเอกสารทขีาดไป
ขา้พเจา้ไดย้อมรบัดว้ยการเซ็นแบบฟอรม์ฉบบันีแลว้ว่า
ผลการพิจารณาจะถูกตดัสนิโดยไม่มเีอกสารทีตอ้งใชใ้นการพิจารณาและผลการตดัสนิจะเป็นการเสยีผลประโยชนต์่อตวัขา้พเจา้เอง

___________________________________________ ___________________________________________
Signature of VFS officer and date Signature of applicant and date

ลายเซน็ตข์องเจา้หน้าทวีเีอฟเอส และวนัที ลายเซน็ตผู์ส้มคัรตามหนังสอืเดนิทาง และวนัที
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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 และลงลายมือช่ือโดยผูย่ืนสมัคร

1. IDENTITY ขอมลูสวนตัว
Surname นามสกุล: __________________________________________________________

First name ชื่อ: _____________________________________________________________

Date of birth วัน เดือน ปเกิด:______________________

1.1 Have you ever changed your first name and/or surname? ทานเคยเปล่ียนชื่อตวัหรือชื่อสกุลหรือไม
o Yes เคย (Please submit translated name change certificate

กรุณาแนบหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อที่แปลแลวดวย)
Previous first name ชื่อตัวเดิม:
___________________________________________________________________________
Previous surname ชื่อสกุลเดิม:
___________________________________________________________________________
o No ไมเคย

2. OCCUPATION/PROFESSION อาชีพ/ หนาที่การงาน
2.1 Are you working? ทานทํางานอยูหรือไม

o Yes ใช Position ตําแหนงงาน:
______________________________________________________________________________________
Name, address and phone number of your employer ชื่อ,ที่อยู และเบอรโทรศพัท ของผูวาจาง:
______________________________________________________________________________________
How long have you been working for your employer? ทานทํางานกับผูวาจางทานนี้มานานเทาไหร
______________________________________________________________________________________
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 ที่ระบจํุานวนรายไดของทานเปนเงนิบาท

THB/month/เดือน
Salary or professional income per month
รายไดจากเงินเดอืน / อาชพีประจํา

Pension เงินสวัสดิการบํานาญ

Rental income คาเชา
Other income รายไดอืน่ๆ
-support from spouse จากคูสมรส
-parents พอแม
-reference in Finland ผูการนัตีในประเทศฟนแลนด
-any other (please, specify) รายไดจากท่ีอ่ืนๆ
โปรดระบุ
In case the applicant is minor, who is responsible
for the sufficient means of a child?
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ในกรณีทีผู่สมัครเปนผูเยาว
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) อื่นๆ โปรดระบุ
______________________________________________________________________________________

3.2 If married, do you live together with your spouse? หากสมรสแลวทานอาศัยอยูกับคูสมรสหรือไม
o Yes อยู o No ไมอยู

3.3 With whom do you currently live in Thailand? ทานอาศัยอยูกับใครที่ประเทศไทย
______________________________________________________________________________________

Which address do you currently live in? ที่อยูปจจุบันของทาน
______________________________________________________________________________________

3.4 Do you have any children ทานมีบุตรหรือไม
o Yes มี o No ไมมี
If yes, list their names and ages below: ถามี โปรดระบรุายละเอียด ชื่อ-สกุล และอายุ
Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อาย:ุ ______

Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อาย:ุ ______

Name ชื่อ-สกุล: _____________________________________________ Age อาย:ุ ______

3.5 If you have children, are they staying with you? หากทานมีบุตร บุตรเหลานั้นอาศัยอยูกับทานหรือไม
o Yes อยู o No ไมอยู
If no, who are they staying with? ในกรณีที่ บุตรไมอยูกับทาน บุตรของทานอาศัยอยูกับใคร?
______________________________________________________________________________________

3.6 Who will take care of your children during your stay in Finland?
ใครจะเปนผูดแูลบุตรของทานในระหวางที่ทานพํานักอยูทีฟ่นแลนด
Name ชื่อ:___________________________________________________________________________

Relation ความสัมพันธ:_________________________________________________________________

Contact information รายละเอียดในการติดตอ:______________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.7 Name of friends/relatives living in Finland and other Schengen countries
โปรดระบุชื่อเพือ่น หรือญาติท่ีอาศัยอยูในประเทศฟนแลนด และประเทศเชงเกนอื่นๆ
Name ชื่อ-สกุล / Relationship ความสัมพันธ / Country ประเทศที่พํานัก :
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. RELATION TO THE INVITER ความสัมพันธของทานกับผูเชิญ
4.1 Inviter is your ความสัมพนัธระหวางทานกับผูเชิญ

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 ระบ_ุ______________________________________________________

What do you know about the inviter (name, age, city of residence, spouse, family members)?
ทานรูอะไรเกี่ยวกับบุคคลที่เชิญทานบาง (อาทเิชน ชื่อ, อาย,ุ เมืองที่พักอาศัย, คูสมรส
หรือสมาชิกในครอบครัว)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4.2 How did you get to know the inviter (if not relatives)? ทานรูจักกับผูเชญิไดอยางไร (ในกรณีท่ีไมใชญาติ)
____________________________________________________________________________________

4.3 When did you meet for the first time?
ทานพบกันครั้งแรกเมื่อไหร______________________________________________________________
Where did you meet? ทานพบกันที่ไหน
___________________________________________________________________________________
How did you meet? ทานพบกันไดอยางไร
___________________________________________________________________________________
How many times have you met? ทานพบกับผูเชญิกี่ครั้ง
___________________________________________________________________________________
When? ทานพบกันเมื่อไหร
___________________________________________________________________________________
Where? ทานพบกันที่ไหน
___________________________________________________________________________________
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 อืน่ ๆ โปรดระบุ

_____________________________________________________________________________________

4.5 How do you keep in touch when apart? ทานติดตอกันอยางไรเมื่อทานอยูไกลกัน (โทรศัพท, สงขอความ,

อีเมลล, แช็ท, จดหมาย)
_____________________________________________________________________________________
How often?
ทานติดตอกันบอยแคไหน________________________________________________________________
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5. PREVIOUS VISAS TO SCHENGEN วีซาเชงเกนอื่น ๆ ที่เคยไดรับ
5.1 Have you been to any Schengen country before?

ทานเคยไดเดินทางไปประเทศในกลุมเชงเกนอื่นๆมากอนหรือไม
o Yes เคย
Which countries? หากทานเคย
ที่ไหน_________________________________________________________________________

When? และเม่ือไหร
______________________________________________________________________________
Purpose of the visit?
วัตถุประสงคของการเดินทาง_______________________________________________________

o No ไมเคย

5.2 Has any of your previously submitted Schengen Visa or Residence Permit application been rejected?
ทานเคยถูกปฎเิสธคํารองขอวีซาหรือใบอนุญาตพํานักในประเทศกลุมเชงเกนหรือไม
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
ใช  โปรดระบุประเทศและระยะเวลาที่ทานอยูในแตละประเทศ
____________________________________________________________________________________

o No ไมใช

7. DO YOU HAVE PLANS TO MOVE TO AND LIVE IN FINLAND?
ทานมีแผนการในการยายและไปใชชีวิตในประเทศฟนแลนดหรือไม
o Yes ใช
When? เม่ือไหร
_________________________________________________________________________________
Why? เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________________________

o No ไมมี
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8. DO YOU HAVE PLANS TO MOVE TO AND LIVE IN ANY OTHER SCHENGEN COUNTRY?
คุณมีแผนทีจ่ะยายและไปใชชีวิตในประเทศกลุมเชงเกนหรือไม
o Yes ใช
Which country? ประเทศใด
_________________________________________________________________________________
When? เม่ือไหร
_________________________________________________________________________________
Why? เพราะเหตุใด
_________________________________________________________________________________

o No ไมมี

9. WHO IS PAYING FOR THE TICKET?
ใครเปนผูออกคาตั๋วเครื่องบนิในการเดินทางใหกับทาน
o Applicant ผูสมัคร o Inviter ผูเชิญ o Other, please specify name and relationship บุคคลอื่น
โปรดระบุชื่อและความสัมพนัธ
__________________________________________________________________________________

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?
ใครเปนผูออกคาใชจายในระหวางการพํานกัเยี่ยมเยือนของทาน
o Applicant ผูสมัคร o Inviter ผูเชิญ o Other, please specify name and relationship บุคคลอื่น
โปรดระบุชื่อและความสัมพนัธ
____________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. ANY OTHER INFORMATION (e.g. special plans for the visit, special occasions, duration of stay, etc.)
ขอมูลเพ่ิมเติม (อาทิเชน แผนการเดินทาง/ โอกาสพิเศษในการเยี่ยมเยือน/ระยะเวลาการพํานัก และอื่น )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
หรือใหขอมูลไมครบถวนเพยีงพอไวในแบบคํารองนี้
อาจจะสงผลใหคํารองของขาพเจาถกูปฎิเสธหรือตกเปนโมฆะได ถึงแมวีซาจะไดรับการอนุมัติแลวก็ตาม

Date Place Signature (for minors: signature of the parent/custodian)
วันที่ ที่ ลงช่ือ (ในกรณีผูเยาว : ใหผูมีอํานาจปรครองลงลายมือช่ือแทน)

_________ ___________ _____________________________________________________


