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SCHENGEN VISA TO FINLAND 
CHECKLIST 

TOURIST VISIT TO FINLAND  
 การขอวีซา่ไปฟินแลนด์ด้วยจดุประสงค์การทอ่งเท่ียว 

ช่ือผูส้มคัร            วนัท่ี 
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 to Finland. Documents can be in English, Finnish or Swedish. Any 
other language should be accompanied with an authorized translation. Arrange your documents according to the list.  
 
Please note that personnel at the Visa Application Centre/Embassy cannot assist with translation or completion of forms. The 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. 
 

เอกสารด้านลา่งนี ้เป็นเอกสารที่จ าเป็นต้องยื่นส าหรับการขอวีซา่เชงเก้น เอกสารจะต้องเป็นภาษาองักฤษ, ฟินแลนด์ หรือสวีเดน ส าหรับเอกสารภาษาอืน่ ๆ 
จะต้องแนบมาพร้อมกบัฉบบัแปล ซึง่ได้รับการแปลมาจากส านกังานแปลที่ได้รับการรับรอง ผู้สมคัรควรเตรียมเอกสารตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหต ุศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฟินแลนด์/สถานทตูฟินแลนด์ ไมส่ามารถชว่ยแปลหรือกรอกใบค าร้องแทนผู้สมคัรได้ 
ทัง้นีศ้นูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศฟินแลนด์ มีหน้าที่เพียงรับแบบฟอร์มค าร้องและเอกสารที่จ าเป็นในนามของสถานทตูฟินแลนด์ 
และจดัสง่เอกสารทัง้หมดให้สถานทตูเพื่อเข้าสูข่ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ 
 

 Schengen Visa Application Form 
-Must be completed in English and signed by the applicant and for 
minors signed by legal guardian.  
-It is highly recommended to use the online visa application form at 
the Visa Application Centre's website. 

แบบฟอร์มค ำร้องขอวซ่ีำเชงเก้น  
ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกเอกสารให้ครบถว้นเป็นภาษาองักฤษให้ครบถว้นและลงลา
ยมือช่ือให้เหมือนในหนงัสือเดินทาง 
ในกรณีของผูเ้ยาวใ์ห้ลงลายมือช่ือโดยผูถื้อสิทธ์ิปกครองตามกฏหมาย 
ขอแนะน าให้ท่านใชแ้บบฟอร์มค าร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์ซ่ึงสามารถหาไดจ้า
กเวบ็ไซตข์องศูนยรั์บค าร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด ์

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

รูปถ่ำยสี 1 ใบ (ขนำด 47 mm x 36mm)  
พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
รูปถ่ายท่ีถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใชไ้ด ้

 Original passport and two copies of the ID page 
-Valid at least three months after departure from Schengen area 
-With at least two empty pages  
-Issued during the past ten years  

หนังสือเดนิทำงเล่มจริง พร้อมส ำเนำ 2 ฉบับ 

ตอ้งมีอายเุหลืออีกอยา่งน้อย 3 
เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยท่ีท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ 
และตอ้งมีหนา้วา่งในหนงัสือเดินทางเหลืออีกอยา่งน้อย 2 หนา้ 
หนงัสือเดินทางจะตอ้งออกภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา 

 Old/expired passport(s) with old Schengen visas and border 
stamps (if relevant) 

หนังสือเดนิทำงเล่มเก่ำ และวีซ่าท่ีเคยไดรั้บจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ (ถา้มี) 

 Proof of Occupation (original) 
If employed: original certificate of employment indicating the 
number of vacation days granted, position in the company and 
monthly salary 
If self-employed: evidence of business ownership (company 
registration) 
If a pupil or university student:  letter from the school or university 
indicating the vacation days granted and confirming applicant’s 
enrolment for the next term. 

หนังสือรับรองกำรท ำงำน 

กรณลูีกจ้ำง : 
หนงัสือรับรองการท างานท่ีออกโดยหน่วยงานหรือบริษทัตน้สังกดัของผูส้มคัร 
ระบุจ  านวนวนัหยดุท่ีไดรั้บอนุมติั ต  าแหน่ง และอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บ 

กรณเีจ้ำของกจิกำร : หลกัฐานการเป็นเจา้ของกิจการ 
(หนงัสือจดทะเบียนบริษทั) 
กรณนีักเรียนนักศึกษำ : ควรมีหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่
ซ่ึงระบุการอนุมติัวนัท่ีลาและการยนืยนัของผูส้มคัรในการลงทะเบียนในเทอมก
ารศึกษาหนา้ 

 Proof of sufficient means of subsistence for the intended 
entire journey and the duration of stay 

Bank statement covering last three months, including bank account 
movements and a clear statement of the source of income. 

หลกัฐำนทำงกำรเงนิที่เพยีงพอส ำหรับดูแลค่ำใช้จ่ำยตลอดช่วงเวลำกำรเดนิทำง  
หนงัสือรับรองจากทางธนาคารยอ้นหลงั 3 
เดือนท่ีระบุความเคล่ือนไหวในบญัชีและแหล่งท่ีมาของรายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 Proof of accommodation 
Hotel reservation or other proof of accommodation for the duration 

หลกัฐำนกำรจองที่พัก/โรงแรม 
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of the entire stay (applicants are advised not to pay hotel 
reservation until visa has been granted) 

เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลกัฐานยนืยนัการจองท่ีพกั 
ส าหรับการพกัอาศยัทั้งหมดในทริป 
(ขอ้แนะน าผูส้มคัรควรจะท าการจองไวเ้ท่านั้น 
จนกระทัง่วีซ่าไดรั้บการอนุมติัจึงช าระเงินภายหลงั) 

 Proof of Travel 
-Roundtrip flight reservation (applicants are advised not to pay 
flight ticket until visa has been granted).  
-Itinerary of the planned trip if several countries are visited.  
-If travelling in an organized tour: certificate or voucher from travel 
agency or tour operator confirming the booking of an organized 
tour. 

ส ำเนำกำรจองตั๋วเคร่ืองบิน 

ส าเนาการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งเท่ียวไปและกลบั 
(ไม่แนะน าให้ผูส้มคัรซ้ือหรือออกตัว๋ก่อน แต่ให้รอจนกวา่วีซ่าไดรั้บการอนุมติั) 
แจกแจงแผนการเดินทางในทุกประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
หำกท่ำนเดนิทำงพร้อมกรุ๊ปทัวร์ 
หนงัสือรับรองฉบบัจริงจากบริษทัทวัร์ซ่ึงยนืยนัการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

 Travel Medical Insurance 
Should be valid for all Schengen states and cover the entire period 
of your intended stay or transit.  The minimum coverage must be 
EUR 30.000.  

ส ำเนำกรมธรรม์ประกนัสุขภำพส ำหรับกำรเดนิทำง  
ซ่ึงกรมธรรมน้ี์จะตอ้งมีผลและใชไ้ดใ้นกลุ่มประเทศเชงเกน้ 
และครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดท่ีท่านพ านกัอยูห่รือระยะเวลาท่ีท่านเปล่ียนเท่ีย
วบิน และจะตอ้งมีวงเงินคุม้ครองขั้นต ่า 30,000 ยโูร 

 Foreign nationals (other than Thai, Cambodian, Lao and 
Myanmar): 

Copy of valid residence or work permit for Thailand.  

ส ำหรับชำวต่ำงชำติ (นอกเหนือจำกสัญชำติไทย, กมัพูชำ, ลำว และพม่ำ) 
ส าเนาใบอนุญาตพ านกัอาศยัหรือใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 

 Application fee  ค่ำธรรมเนียมกำรขอวซ่ีำ 

FOR MINORS (below 18) ส ำหรับเยำวชน (อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี) 
 Birth Certificate of the child and one copy ส ำเนำสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาองักฤษ 

IF MINOR IS TRAVELLING WITHOUT LEGAL GUARDIAN(S): 

 Proof of Custody and one copy 
If the applicant is under the sole custody of one parent only, letter 
showing custody is required. The document has to be original and 
issued by the legal authorities.  

ส ำหรับเยำวชน ที่ไม่ได้เดนิทำงกบัผู้ปกครองตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนเกีย่วกบัอ ำนำจในกำรปกครองบุตร 
ถา้ผูส้มคัรอยูใ่นการปกครองของบิดามารดาบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
จึงตอ้งส าแดงหลกัฐานเก่ียวกบัอ านาจในการปกครองบุตร 
ซ่ึงจะตอ้งระบุผูมี้อ  านาจในการปกครองบุตร 
และตอ้งออกจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Consent from legal guardian(s) and one copy 
Letter of consent from legal guardian(s) to travel, verified by legal 
entity (e.g. municipal registration office, court). 

หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทำงออกนอกประเทศ  
หากผูส้มคัรเดินทางกบับิดาหรือมาดา ท่านใดท่านหน่ึง 
หรือเดินทางกบับุคคลท่ีสาม จะตอ้งมีหนงัสือท่ีออกจากราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 

I decided to submit my application even though there are lacking documents.  
I am also aware that there is a risk in my visa application being rejected. 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะยืน่ใบสมคัรถึงแมว้า่จะยงัมีเอกสารบางส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบแลว้วา่อาจมีความเป็นไปไดว้่าการยืน่ขอคร้ังน้ีอาจถูกปฎิเสธ 

 
____________________________________        ____________________________________ 

(Signature of VFS officer and date)                              (Signature of applicant and date) 

 (ลำยเซ็นต์ของเจ้ำหน้ำท่ีวเีอฟเอส และวนัท่ี)  (ลำยเซ็นต์ผู้สมัครตำมหนังสือเดนิทำง และวันท่ี) 

IMPORTANT ADVISORY 

 All documents from Finland must be sent directly to the applicant not to the Visa Application Centre or Embassy 

 Documents will not be returned after the Embassy has processed the visa application.  

 The application filled incorrectly and carelessly can cause denial of visa.  

 The applicant may need to supply additional documents or the applicant can be invited to an interview at the Embassy. 

ขอ้แนะน าส าคญั 
 เอกสารจากประเทศฟินแลนด ์ตอ้งส่งตรงถึงผูส้มคัรไม่ใช่ ศูนยย์ืน่วีซ่าฟินแลนด ์หรือสถานทูตฟินแลนด ์
 เอกสารทุกอยา่งไม่ถูกส่งกลบัหลงัจากกระบวนการพิจารณาวีซ่า 
 หากผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและไม่ละเอียดอาจส่งผลต่อการปฎิเสธวีซ่า 
 ผูส้มคัรอาจะตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมหรือ อาจจะมีการนดัสมัภาษณ์ท่ีสถานทูตฟินแลนด ์


