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CHECKLIST - SCHENGEN VISA TO FINLAND
SEASONAL WORKER TO FINLAND (WILD BERRY PICKING NOT INCLUDED)
การขอวซีา่ไปฟินแลนดส์ําหรบัการทํางานตามฤดูกาล (ไม่ใชส่ําหรบัเก็บผลไมป่้า)

ชื่อผูสมัคร 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 ์

· เอกสารทุกอย่างจะไม่สง่กลบัคนื หลงัจากกระบวนการพิจารณาวซีา่
· หากผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งถถีว้นอาจมผีลต่อการปฏเิสธวซีา่
· ผูส้มคัรอาจจะตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิ
หรอือาจจะมีการนัดสมัภาษณท์สีถานทูตฟินแลนด ์

o 1. Schengen visa application form
-Online Schengen visa application form must be completed in
English, printed out, dated and signed by the applicant.

1. แบบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้
ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์คํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ใหค้รบถว้นเป็นภาษาองัก
ฤษและพิมพอ์อกมาตอ้งลงวนัทแีละลายมือชอืดว้ยตนเองใหเ้หมือนในหนังสอื
เดนิทาง

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

2. รูปถา่ยส ี1 ใบ (ขนาด 47 มม. x 36 มม.)
-พนืหลงัสอี่อน
-มีอายุจากวนัทถ่ีายไม่เกนิ 6 เดอืน
-รูปถ่ายทถีูกปรบัแต่งภาพมาไม่สามารถใชไ้ด ้

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

3. หนงัสอืเดนิทางเลม่จรงิ พรอ้มสําเนาหน้าแรก 2 ฉบบั
-ตอ้งมอีายหุนังสอืเดนิทางเหลอือีกอย่างนอ้ย 3 เดอืน นับจากวนัสุดทา้ยทที่าน
เดนิทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้
-และตอ้งมหีนา้ว่างในหนังสอืเดนิทางเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้
-หนังสอืเดนิทางจะตอ้งออกภายใน 10 ปีทผี่านมา

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

o 5. Valid contract of employment or binding job offer for
seasonal work from the employer located in Finland
indicating:

1) working place
2) length of employment
3) salary
4) working hours per week/month
5) holiday entitlement
6) other relevant working conditions
7) starting date of employment.

-Attn! Note that validity of visa starts from the beginning of work
contract.

5. สญัญาว่าจา้งงาน หรอื ขอ้ตกลงการทํางานซงึยงัไม่สนิสุดลง
สําหรบัไปทํางานตามฤดูกาลจากนายจา้งทมีถีนิพํานกัอยู่ในฟินแลน
ด ์

ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อนี:
1) สถานททํีางาน
2) ระยะเวลาของการว่าจา้งงาน
3) คา่ตอบแทน/รายได/้เงินเดอืน
4) จาํนวนชวัโมงการทํางานต่อสปัดาห ์ /  เดอืน
5) วนัหยุด
6) อนืๆ ทเีกยีวเนืองกบัขอ้ตกลงในการทาํงาน
7) วนัทเีรมิตน้การว่าจา้งงาน
หมายเหตุ
กาํหนดอายุของวซีา่จะเรมิตงัแต่วนัทสีญัญาการว่าจา้งงานเรมิตน้ขนึ
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o 6. Employer’s Assurance Form
https://um.fi/documents/35732/48132/ty%C3%B6nantajan_v
akuutustodistuslomake/705ecfab-0ebb-6f9e-7a7d-
b70789314b91?t=1525647447629

6. หนังสอืรบัรองการทํางานจากนายจา้ง
https://um.fi/documents/35732/48132/ty%C3%B6nantajan_vak
uutustodistuslomake/705ecfab-0ebb-6f9e-7a7d-
b70789314b91?t=1525647447629

o 7. Report of accommodation if it has not been clarified in
Employer’s Assurance Form (see point 6)

7. ใบรายงานสถานทพีกัอาศยั
กรณีทไีม่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืรบัรองการทํางานจากนายจา้ง(ในขอ้ท ี6)

o 8. Written permission from parents/guardians issued by
district office if the applicant is 18-20 years

-Under 18-year old cannot participate in seasonal work

8. หนังสอืยนิยอมจากพ่อแม่/ผูป้กครอง
ในกรณีทผูีส้มคัรอายุระหว่าง 18-20 ปี
อายุตาํกว่า 18 ปี ไม่สามารถไปทํางานตามฤดูกาลได ้

o 9. Proof of relationship with the parents/guardians if the
applicant is 18-20 years

-If applicable, birth certificate or house registration

9. หลกัฐานยนืยนัความสมัพนัธก์บัพ่อแม่/ผูป้กครอง
ในกรณีทผูีส้มคัรอายุระหว่าง 18-20 ปี
เชน่ สําเนาใบสูตบิตัร หรอื สําเนาทะเบียนบา้น ทแีปลแลว้

o 10. Proof of travel
-Roundtrip flight reservation

10. สําเนาการจองตวัเครอืงบนิ / หลกัฐานการเดนิทาง
สําเนาการจองตวัเครอืงบินทงัเทยีวไปและกลบั

o 11. 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

11. สําเนากรมธรรมป์ระกนัสุขภาพสําหรบัการเดนิทาง
ซงึกรมธรรมนี์จะตอ้งใชไ้ดใ้นกลุ่มประเทศเชงเกน้ และครอบคลุมระยะเวลา
ทงัหมดทที่านพํานักอยู่
จะตอ้งมวีงเงินคุม้ครองขนัตาํ 30,000 ยูโร

o 12. Application fee 12. 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

⃞⃣ 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
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