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CHECKLIST - SCHENGEN VISA TO FINLAND
TOURIST VISIT TO FINLAND

การขอวีซาไปฟนแลนดดวยจุดประสงคการทองเที่ยว
ช่ือผูสมัคร 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.

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

· ผูส้มคัรควรเตรยีมเอกสารตามลําดบัดงัต่อไปนี
· เจา้หนา้ทสีถานทูตฟินแลนด ์ไม่สามารถชว่ยแปลหรอืกรอกใบคํารอ้งแทน
ผูส้มคัรได ้

· ทงันีศูนยร์บัคาํรอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์มหีนา้ทเีพียงรบัแบบฟอรม์
คํารอ้งและเอกสารทจีําเป็นในนามของสถานทูตฟินแลนด ์และจดัส่ง
เอกสารทงัหมดใหส้ถานทูตเพอืเขา้สู่ขนัตอนการพิจารณา วซีา่เท่านัน

· เอกสารจากประเทศฟินแลนดจ์ะตอ้งส่งตรงถงึผูส้มคัร
ไม่ใชศู่นยร์บัยนืคํารอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์หรอืสถานทูตฟินแลนด ์

· เอกสารทุกอย่างจะไม่ส่งกลบัคนื หลงัจากกระบวนการพิจารณาวซีา่
· หากผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งถถีว้นอาจมีผลต่อการปฏเิสธวซีา่
· ผูส้มคัรอาจจะตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิหรอือาจจะมีการนัดสมัภาษณท์สีถานทู
ตฟินแลนด ์

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

แบบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้
-ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น ลงวนัทแีละลายมือ
ชอืดว้ยตนเองใหเ้หมือนในหนังสอืเดนิทาง
-ในกรณีของผูเ้ยาว ์ (อายุตาํกว่า 18 ปี)ใหล้งลายมือชอืโดยผูถ้อืสทิธปิกครอง
ตามกฏหมาย และตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มกบัผูส้มคัร
-ขอแนะนําใหท้่านใชแ้บบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่แบบออนไลนซ์งึสามารถ
หาไดจ้ากเว็บไซตข์องศนูยร์บัคํารอ้งขอวซีา่ประเทศฟินแลนด ์

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
- รูปถ่ายทถีูกปรบัแตง่ภาพมาไม่สามารถใชไ้ด ้

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

หนังสอืเดนิทางเล่มจรงิ พรอ้มสําเนา 2 ฉบบั
-ตอ้งมอีายเุหลอือย่างนอ้ย 3 เดอืนนับจากวนัสุดทา้ยทที่านเดนิทางออกจาก
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้
-ตอ้งมหีนา้ว่างในหนังสอืเดนิทางเหลอือีกอยา่งนอ้ย 2 หนา้
-หนังสอืเดนิทางจะตอ้งออกภายใน 10 ปีทผี่านมา

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

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

หนังสอืรบัรองการทํางาน
-กรณีลูกจา้ง : หนังสอืรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ ระบุจาํนวนวนัลาพกัรอ้น
ทอีนุมตั ิตําแหน่งและอตัราเงินเดอืนทไีดร้บัขอ้มูลเกยีวกบัการไปเยยีมเยอืน
และจุดประสงคข์องการเดนิทาง
-กรณีเจา้ของกจิการ: หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ
(หนังสอืจดทะเบยีนบรษิทั) ขอ้มูลและจุดประสงคข์องการเดนิทาง
-นกัเรยีน/นกัศกึษา:ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั
โดยระบุขอ้มูลและวตัถุประสงคข์องการเดนิทาง

o 6. Proof of finances of applicant
-E.g. pay slip or bank statement covering transactions of past 3
months

หลกัฐานทางการเงินทเีพยีงพอสําหรบัดูแลค่าใชจ้่ายตลอดช่วงเวล
าการเดนิทาง
-หนังสอืรบัรองจากทางธนาคารยอ้นหลงั 3 เดอืนทรีะบุความเคลอืนไหวใน
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บญัชแีละแหลง่ทมีาของรายไดอ้ยา่งชดัเจน

o 7. Proof of accommodation
-Hotel reservation or other proof of accommodation for the
duration of the entire stay (advised not to pay until visa has been
granted)

หลกัฐานการจองทพีกั/โรงแรม
-เอกสารการจองโรงแรมหรอืหลกัฐานยนืยนัการจองทพีกัสําหรบัการพกั
อาศยัทงัหมดในทรปิ(ขอ้แนะนําผูส้มคัรควรจะทําการจองเท่านันจนกระทงัวซีา่
ไดร้บัการอนุมตั ิจงึชาํระเงินภายหลงั)

o 8. Proof of travel
-Itinerary of the trip
-Roundtrip flight reservation (advised not to pay until visa has been
granted)
-If travelling in an organized tour, proof from travel agency or tour
operator confirming the booking of the tour

สําเนาการจองตวัเครอืงบนิ
-แผนการเดนิทางทงัหมด
-สําเนาการจองตวัเครอืงบินทงัเทยีวไปและกลบั (ไม่แนะนําใหผู้ส้มคัรซอืหรอื
ออกตวักอ่น แต่ใหร้อจนกว่าวซีา่ไดร้บัการอนุมตั)ิ
-หากท่านเดนิทางพรอ้มกรุป๊ทวัรห์นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากบรษิทัทวัรซ์งึ
ยนืยนัการจองตวัเครอืงบิน

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

สําเนากรมธรรมป์ระกนัสุขภาพสําหรบัการเดนิทาง
-กรมธรรมนี์จะตอ้งมีผลและใชไ้ดใ้นกลุม่ประเทศเชงเกน้ และครอบคลุมระยะ
เวลาทงัหมดทท่ีานพํานักอยู่หรอืระยะเวลาทที่านเปลยีนเทยีวบิน
-ตอ้งมวีงเงินคุม้ครองขนัตาํ 30,000 ยูโร

FOREIGN NATIONALS (other than Thai):

o 10. 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 11. Birth certificate *

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

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

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)

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

สําหรบัเยาวชน (อายุตาํกว่า 18 ปี) :

สําเนาสูตบิตัรและใบแปลเป็นภาษาองักฤษ *

หากเยาวชนไม่ไดเ้ดนิทางไปกบัผูป้กครองตามกฎหมาย
หรอืเดนิทางไปกบัผูป้กครองเพยีงท่านเดยีว

หลกัฐานเกยีวกบัอํานาจในการปกครองบุตร *
-ถา้ผูส้มคัรอยู่ในการปกครองของบิดาหรอืมารดาบุคคลใดบุคคลหนึง
ตอ้งสําแดงหลกัฐานเกยีวกบัอํานาจในการปกครองบุตรทรีะบุผูม้ีอํานาจปกคร
องบุตร และตอ้งออกจากหน่วยงานราชการทเีกยีวขอ้ง

หนังสอืยนิยอมจากผูป้กครองตามกฎหมาย *
-หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศ จากผูป้กครองตามกฎหมาย
โดยระบุว่าใหเ้ดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง หรอืเดนิทางกบั
บุคคลทสีาม หรอืเดนิทางคนเดยีวซงึจะตอ้งมีหนังสอืรบัรองทอีอกจากทาง
หน่วยงานราชการทถีูกตอ้ง (เชน่ ทวี่าการอําเภอ หรอื ศาล)

*เอกสารตวัจรงิจะตอ้งนํามาแสดงตอนยนืวซีา่และสําเนาจะตอ้งแนบ
ไปกบัใบสมคัร

o 14. Application fee ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่

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 ้
ผลการพิจารณาจะถูกตดัสนิโดยไม่มเีอกสารทตีอ้งใชใ้นการพิจารณาและผลการตดัสนิจะเป็นการเสยีผลประโยชนต์่อตวัขา้พเจา้เอง

OR
หรอื
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⃞⃣ 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.
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะยนืใบสมคัร ทเีอกสารแนบยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ ์ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะยนืเอกสารทขีาดไป
ขา้พเจา้ไดย้อมรบัดว้ยการเซ็นแบบฟอรม์ฉบบันีแลว้ว่า
ผลการพิจารณาจะถูกตดัสนิโดยไม่มเีอกสารทีตอ้งใชใ้นการพิจารณาและผลการตดัสนิจะเป็นการเสยีผลประโยชนต์่อตวัขา้พเจา้เอง

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

ลายเซน็ตข์องเจา้หน้าทวีเีอฟเอส และวนัที ลายเซน็ตผู์ส้มคัรตามหนงัสอืเดนิทาง และวนัที


