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SCHENGEN VISA TO SWEDEN 
PURPOSE – TO VISIT FAMILY/FRIENDS 

 
NAME OF APPLICANT:      DATE:  
                 (First Name and Surname in block letters only)                         (dd/mm/yy) 

CHECKLIST 
The following documents are required and should be submitted to the VFS Global Centre or to the Embassy in 
English or Swedish on the day of application. Thai documents shall be accompanied by a translation from an 
authorized translation bureau. Photocopies must be clear and readable. Arrange your documents according to the 
list. Check the boxes to confirm the submission of your documents. 
 
Please note that staff at the VFS Global Centre/Embassy cannot assist with translation or completion of forms. 
 
REQUIRED DOCUMENTS 
 
 Schengen Visa Application Form – must be completed and signed by the applicant 

 One recent color photograph is compulsory for children between the age of 0-12 years and if you do not appear 
in person at time of lodgment but have biometrical data submitted in a previous Schengen visa application 
within the last 59 months which can be reused. 

 Original passport – valid for 3 months after departure from the Schengen area and must have at least 2 unused 
pages.  If your visa is approved, the visa will be affixed on the available page(s).  

 Photocopy of the biodata page of your passport   

 Application fee  
 Photocopy of Paid Travel Medical Insurance – should be valid for all Schengen states and cover the entire 

period of your intended stay or transit.  It should cover the cost of emergency treatment and transport home 
from medical reasons. The minimum coverage shall be EUR 30,000. 

GENERAL REQUIREMENTS FOR ALL VISA APPLICANTS 
 
 Proof of identity – copy of name change certificate (if applicable) 
 Proof of occupation 

- If employed – a company registration and statement of employment, indicating the number of vacation days 
granted, the position in the company, and the monthly salary 
- If self-employed – evidence of business ownership (company registration) 
 

 MINOR UNDER THE AGE OF 18 – travelling without legal guardian(s) 

 Birth Certificate 
 Proof of custody (e.g. marriage certificate, divorce certificate, registration of residence) 
 If the legal guardian(s) is/are not present at the time of submission of the application – original letter of 

consent from legal guardians, verified by legal entity (e.g. municipal registration office or court) 

ADDITIONAL DOCUMENTS FOR VISIT - TO VISIT FAMILY/FRIENDS 
 Invitation Form (form no. 241011) – completed by the sponsoring person 

 Proof of sponsorship if the inviting party is financing your stay in the Member States  

 Proof of relationship with the host or inviting party (if applicable) – a birth or marriage certificate/house 
registration 

 Photocopy of the biodata page of the passport and travel history of the sponsor in case of non-legal 
relationship 
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 Proof of correspondence (boyfriend/girlfriend) 

 Photocopy of real estate property (title-deed), bank account, marriage certificate, birth certificate of 
children (if relevant, or other proof of social or financial ties in Thailand) 

 

Applicants who have left their fingerprints after 2014 can submit their application through a third party via power 
of attorney without being present at the VFS in person only if the applicant is certain and is able to provide a copy 
of previous Schengen visa sticker and has left their fingerprints within the last 59 months (after 2014).  The 
following documents are required for submission together with the documents stated on this checklist. 

Minors under 18 years old - only under special circumstances where the applicant is not required to show up in 
person, the application can be submitted through a third party with completed and signed power of attorney from 
the applicant’s legal custodian in Swedish/English stating the purpose required.  Copy of ID must be provided from 
the third party together with power of attorney. This only applies to minors who were already above 12 years old 
when they left their fingerprints for a Schengen visa application and was granted the visa. 

 Previous Schengen visa sticker during the last 59 months 
 Power of attorney in original – completed and signed power of attorney in Swedish/English given to a third 

party on the applicant’s behalf stating the purpose required.  Copy of ID must be provided from the third party 
together with power of attorney 

 

Only applicable if biometrics has been obtained within the last 59 months and new biometrics is 
submitted. VFS has informed me that it is voluntary to submit new biometrics, but I still choose to do 
so.   

I decided to submit my application even though there are lacking documents. If missing documents 
are not submitted within one day after submission, application might be decided on the existing 
documents submitted. 

___________________________________________ 
    (Signature of applicant and date) 

      Signature of legal custodian if minor is under 18 years old 

 

PROCESSING TIME 
The processing time is 15 days depending on the total number of applications per day, and it may take longer in 
some cases.  For further information, please visit the website http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand or email 
info.seth@vfshelpline.com. Contact number +66 2 118 7005. 

 
IMPORTANT ADVISORY 

• For minors under the age of 18, either the parents or the legal custodian must be present during time of 
application. If not, a power of attorney must be given from the parents/legal custodian to a third party 
stating the purpose required 

• All documents from Sweden must be sent directly to the applicant not to the VFS Global Centre/Embassy 

• A written explanation letter should be provided if you cannot submit some of the required documents 

• Please do not staple or glue any documents together 

 

 
 
 

http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand
mailto:info.seth@vfshelpline.com
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FOR VFS USE ONLY 

Comments from VFS officer (if any) 
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การขอวีซ่าไปสวีเดนด้วยจุดประสงค์เพ่ือเยี่ยมเยือนเพ่ือนหรือญาต ิ

เอกสารท่ีจําเป็นต้องย่ืนประกอบใบสมัคร 

เอกสารดังกล่าวด้านล่างนี ้เป็นเอกสารท่ีจําเป็นต้องย่ืนพร้อมกับใบสมัครในวันท่ีผู้สมัครเข้ามาย่ืนเอกสารท่ีสถานทูตฯหรือ 

ย่ืนท่ีศูนย์รับย่ืน VFS Global Centre เอกสารท่ีเป็นภาษาไทย จะต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปล ซ่ึงได้รับการแปลมาจากสํานักงานแปลท่ีได้รับการ

รับรอง ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารตามลําดับดังต่อไปนี ้
 

โปรดทราบว่าเจ้าหน้าท่ีท่ี  VFS Global Centre หรือสถานทูตฯ ไม่สามารถช่วยแปลเอกสาร หรือจัดเตรียมเอกสารให้ท่านได้ 

 

เอกสารจําเป็นต้องย่ืน 

• แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกเอกสารให้ครบถว้นและลงลายมือช่ือให้เหมือนในหนงัสือเดินทาง 

• รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พ้ืนหลงัขาว (รูปมีอายไุม่เกิน 6 เดือน) – สาํหรับเด็กอายรุะหว่าง 0-12 ปี และผูส้มคัรท่ีไม่ประสงคจ์ะ

ยื่นใบสมคัรขอวีซ่า Schengen ดว้ยตวัเอง แต่เคยถ่ายรูปและพิมพล์ายน้ิวมือ (biometrical data) ภายในระยะเวลา 59 เดือนท่ีผา่นมา  

• หนังสือเดินทางเล่มจริง – ตอ้งมีอายุเหลืออีกอยา่งนอ้ย 3 เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยท่ีท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ และตอ้งมี

หนา้ว่างในหนงัสือเดินทางเหลืออีกอยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากวีซ่าของท่านไดรั้บการอนุมติั วีซ่าจะถูกติดอยูใ่นหนา้หนงัสือเดินทางท่ียงัว่างอยู ่

สาํเนาหนงัสือเดินทางจะตอ้งแนบอยูก่บัแบบฟอร์มดว้ย สาํเนาหนงัสือเดินทางเล่มปัจุบนัจะตอ้งแนบมาดว้ย 

• สําเนาหนังสือเดินทาง – หน้าข้อมูล biodata 

• ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า  

• สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง – ซ่ึงกรมธรรมน้ี์จะตอ้งมีผลและใชไ้ดใ้นกลุ่มประเทศเชงเกน้ และครอบคลุมระยะเวลา

ทั้งหมดท่ีท่านพาํนกัอยูห่รือระยะเวลาท่ีท่านเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เดินทางผา่นแดนในกลุ่มประเทศเชงเกน้ กรมธรรมน้ี์จะตอ้งคุม้ครอง

ค่าใชจ่้ายสาํหรับการรักษาพยาบาลสาํหรับเหตุฉุกเฉิน การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยกลบับา้นและตอ้งมีวงเงินคุม้ครองขั้นตํ่า 30,000 ยโูร 

 

เอกสารจําเป็นสําหรับการย่ืนขอวีซ่าทุกประเภท 

• เอกสารย่ืนยันตัวตน – ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (หากมี) 

• เอกสารการประกอบอาชีพ 

- หากทํางานให้กับบริษัทหรือองค์กร - หนังสือรับรองการทาํงาน/สัญญาว่าจ้างต้นฉบับ ท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดในประเทศ

ไทยของผู้สมัคร – ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตราเงินเดือนท่ีได้รับ  

- หากประกอบธุรกิจส่วนตัว – หลักฐานประกอบการ (เอกสารจดทะเบียนบริษัท/เอกสารจดทะเบียนพานิชย์จากกรมการค้าภายใน หรือ

เอกสารรับรองการถือหุ้นส่วน และหลักฐานรายได้ต่อปี) 

 

 ในกรณขีองผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 18 ปี 

• สําเนาใบสูติบัตร  

• หลักฐานเก่ียวกับอํานาจในการปกครองบุตร – ซ่ึงจะตอ้งระบุว่าใครเป็นผูมี้อาํนาจในการปกครองบุตร และตอ้งออกโดยหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง 

• หนังสือ หรือจดหมายยินยอมฉบับจริงจากคุณพ่อและคุณแม่ หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย หากผู้เยาว์เดินทางโดยลําพัง – คุณพ่อและคุณแม่ 

หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย จะต้องลงนามในหนังสือ หรือจดหมายยินยอม พร้อมแสดงสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หนังสือ

หรือจดหมายยินยอมจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น จากอําเภอ หรือศาล 

• หากเดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ – จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหน่ึง พร้อมท้ังสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนา

หนังสือเดินทาง หนังสือหรือจดหมายยินยอมจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น จากอําเภอ หรือศาล 
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เอกสารเพิม่เติม - จุดประสงค์เพ่ือเย่ียมเยือนเพ่ือนหรือญาติ 

• แบบฟอร์มเชิญ  (เลขท่ี 241011) – เอกสารน้ีตอ้งเป็นตน้ฉบบัและกรอกให้ครบถว้นสมบูรณ์โดยผูรั้บรอง 

• หลักฐานการรับรองหากผู้รับรองออกค่าใช้จ่ายให้ระหว่างการเดินทาง 

• หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และผู้รับรอง (หากมี) – เช่นสาํเนาใบสูติบตัร ใบจดทะเบียนสมรส หรือสําเนาทะเบียนบ้าน 

• สําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง – พร้อมดว้ยสาํเนาหนา้ท่ีมีตราประทบัเขา้ออกประเทศไทย 

• หลักฐานการอยู่อาศัย และติดต่อกันระหว่างผู้สมัครและผู้รับรอง (หากสมคัรขอวีซ่าไปเยี่ยมแฟน) 

• สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดท่ีดิน) หรือหลักฐานอ่ืน ๆ - แสดงถึงภาระผกูพนัธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศ

ไทย 

 

ผู้สมัครไม่จาํเป็นต้องทาํการย่ืนใบสมัครด้วยตัวแองหากเคยย่ืนสมัครขอวีซ่า Schengen และได้รับการอนุมัติหลังปี 2014 

• สติกเกอร์วีซ่า Schengen พร้อมสาํเนาเพ่ือใช้เป็นเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติวีซ่า Schengen ภายในระยะเวลา 59 เดือนท่ีผ่านมา 

• ใบมอบอํานาจต้นฉบับจริง – หากผู้สมัครไม่สามารถมาย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมคัรต้องเขียนให้ชัดเจนและเซ็นใบมอบอาํนาจเป็นภาษา

สวีเดนหรืออังกฤษให้บุคคลท่ีสามทาํการย่ืนใบสมัครแทน บุคคลท่ีสามต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชนพร้อมใบรับมอบอาํนาจด้วย 

• ใบมอบอํานาจต้นฉบับจริง (ผู้เยาว์อายุต่ํากว่า 18 ปี) – ในกรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถมาย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีอาํนาจ

ปกครองเดก็ต้องเขียน และเซ็นใบมอบอาํนาจเป็นภาษาสวีเดนหรืออังกฤษให้บุคคลท่ีสามทาํการย่ืนใบสมัครแทน บุคคลท่ีสามต้องแนบ

สาํเนาบัตรประชาชนพร้อมใบรับมอบอาํนาจด้วย 

หมายเหตุ:    ผู้เยาว์จําเป็นต้องอายุเกิน 12 ปี ณ วันท่ีพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือยื่นสมัครขอวีซ่า  Schengen คร้ังล่าสุด และได้รับการอนุมัติ (ภายใน

ระยะเวลา  59 เดือน ก่อนหน้าวันยื่นวีซ่า Schengen คร้ังนี้)   

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

1. ระยะเวลาดําเนินการคือ 15 วัน (ขึ้นอยูก่บัจาํนวนของใบสมคัร) ในบางกรณีอาจใชร้ะยะเวลาในการพิจารณานานกว่าท่ีกาํหนด 

หากท่านตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand หรือส่งอีเมลม์าท่ี  

info.seth@vfshelpline.com 

 

หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ VFS Global Center +66 2 118 7005 
 

คําแนะนํา 

• สําหรับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า 18 ปี บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมาแสดงตัวในวันท่ีย่ืนเอกสารใบสมัครด้วย หากผู้ปกครองหรือ

บิดามารดาไม่สามารถมาได้ ท่านจะต้องแนบหนังสือมอบอํานาจมาให้กบับุคคลท่ีสามท่ีเป็นผู้รับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน 

และระบุจุดประสงค์ให้ชัดเจนในหนังสือมอบอํานาจ 

• เอกสารทุกฉบบัท่ีส่งมาจากทางผูรั้บรองในสวีเดนจะตอ้งส่งตรงไปหายงัผูส้มคัรเอง ไม่สามารถส่งมาท่ีสถานทูตสวีเดนหรือศนูย์

รับย่ืนวีซ่า VFS Global Center 

• กรุณาย่ืนใบสมคัรพร้อมกบัเอกสารประกอบให้ครบถว้นสมบูรณ์ในวนัสมคัรหรือในวนัท่ีท่านไดรั้บนดัให้มาย่ืนกบัทางสถานทูต 

• หากท่านไม่สามารถย่ืนเอกสารฉบบัใดฉบบัหน่ึงให้ครบถว้นภายในวนัสมคัร ท่านควรจะตอ้งเขียนรายละเอียดคาํช้ีแจงใหเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแนบมาดว้ย 

• กรุณาอยา่เยบ็ และอยา่ติดกาวกระดาษเอกสารต่างๆท่ีท่านย่ืนมา  

http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand
mailto:info.seth@vfshelpline.com
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