SCHENGEN VISA TO SWEDEN
PURPOSE – TO VISIT FAMILY/FRIENDS
NAME OF APPLICANT:
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(First Name and Surname in block letters only)

DATE:

(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 passport sized photograph (45mmx35mm) with white background (not later than 6
months) - one recent color photograph is compulsory for children between the age of 0-12 years



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 original passport - biodata page must be attached to your application





Photocopy of previous passports and past visa stamps to the Schengen countries (if any)
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

Form EMB-BKK-FRIENDS/FAMILY
Updated August 2019
2(5)



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.
Minor under 18 years old - only under special circumstance where applicant is not required to show up in person,
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

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.
___________________________________________
(Signature of applicant and date)
Signature of legal custodian if minor is under 18 years old

PROCESSING TIME

1. If you apply at the VFS Global Center, the processing 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 their website http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand or email
info.seth@vfshelpline.com
Contact number +66 2 118 7005

IMPORTANT ADVISORY
• For minor 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

FOR VFS USE ONLY
Comments from VFS officer (if any)
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การขอวีซ่าไปสวีเดนด้ วยจุดประสงค์ เพื่อเยีย่ มเยือนเพื่อนหรื อญาติ
เอกสารทีจ่ ําเป็ นต้ องยื่นประกอบใบสมัคร

เอกสารดังกล่าวด้านล่างนี้ เป็ นเอกสารที่จําเป็ นต้ องยื่นพร้ อมกับใบสมัครในวันที่ผู้สมัครเข้ ามายื่นเอกสารที่สถานทูตฯหรื อ
ยื่นที่ศูนย์ รับยื่น VFS Global Centre เอกสารที่เป็ นภาษาไทย จะต้ องแนบมาพร้ อมกับฉบับแปล ซึ่งได้รับการแปลมาจากสํ านักงานแปลที่ได้รับการ
รับรอง ผู้สมัครควรเตรียมเอกสารตามลําดับดังต่ อไปนี้

โปรดทราบว่ าเจ้ าหน้ าทีท่ ี่ VFS Global Centre หรื อสถานทูตฯ ไม่ สามารถช่ วยแปลเอกสาร หรื อจัดเตรียมเอกสารให้ ท่านได้

เอกสารจําเป็ นต้ องยื่น
• แบบฟอร์ มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผูส้ มัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสื อเดินทาง
• รู ปถ่ าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้นหลังขาว (รู ปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

• หนังสื อเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุ ดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมี
หน้าว่างในหนังสื อเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมตั ิ วีซ่าจะถูกติดอยูใ่ นหน้าหนังสื อเดินทางที่ยงั ว่างอยู่
สําเนาหนังสื อเดินทางจะต้องแนบอยูก่ บั แบบฟอร์มด้วย สําเนาหนังสื อเดินทางเล่มปัจุบนั จะต้องแนบมาด้วย
• หนังสื อเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี) –สําเนาหนังสื อเดินทางเล่มก่อนจะต้องแนบมาด้วย
• ค่ าธรรมเนียมการขอวีซ่า
• สํ าเนากรมธรรม์ ประกันสุ ขภาพสํ าหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์น้ ีจะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น และครอบคลุมระยะเวลา
ทั้งหมดที่ท่านพํานักอยูห่ รื อระยะเวลาที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เดินทางผ่านแดนในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์น้ ี จะต้องคุม้ ครอง
ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษาพยาบาลสําหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยกลับบ้านและต้องมีวงเงินคุม้ ครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร

เอกสารจําเป็ นสํ าหรับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท
• เอกสารยื่นยันตัวตน – ใบเปลีย่ นชื่ อ นามสกุล (หากมี)
• เอกสารการประกอบอาชีพ
- หนังสือรั บรองการทํางาน หรื อ สั ญญาการว่ าจ้ างงานต้ นฉบับ (ถ้ามี) – เอกสารนี้ ต้องระบุตาํ แหน่งงาน ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตรา
เงินเดือนที่ได้รับ และระบุรายละเอียดจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลาได้เป็ นระยะเวลานานเท่าไหร่
- ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ หรื อ เป็ นเจ้ าของธุรกิจ – กรุ ณาแสดงสําเนาเอกสารจดทะเบียนบริ ษทั ของท่าน/ เอกสารจดทะเบียนพานิชย์
จากกรมการค้าภายใน หรื อเอกสารรับรองการถือหุน้ ส่ วน และหลักฐานรายได้ต่อปี

 ในกรณีของผู้เยาว์ อายุตาํ่ กว่ า 18 ปี

• สํ าเนาใบสู ติบัตร
• หลักฐานเกีย่ วกับอํานาจในการปกครองบุตร – ซึ่งจะต้องระบุวา่ ใครเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการปกครองบุตร และต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
• หนังสือ หรื อจดหมายยินยอมฉบับจริ งจากคุณพ่อและคุณแม่ หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย หากผู้เยาว์ เดินทางโดยลําพัง – คุณพ่ อและคุณแม่
หรื อผู้ปกครองตามกฏหมาย จะต้ องลงนามในหนังสื อ หรื อจดหมายยินยอม พร้ อมแสดงสําเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง หนังสือ
หรื อจดหมายยินยอมจะต้ องได้รับการรั บรองจากหน่ วยงานราชการ เช่ น จากอําเภอ หรื อศาล
• หากเดินทางพร้ อมกับบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่ง – จะต้ องแนบหนังสื อยินยอมจากอีกฝ่ ายหนึ่ง พร้ อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนา
หนังสื อเดินทาง หนังสือหรื อจดหมายยินยอมจะต้ องได้รับการรั บรองจากหน่ วยงานราชการ เช่ น จากอําเภอ หรื อศาล

เอกสารเพิม่ เติม - จุดประสงค์ เพื่อเยีย่ มเยือนเพื่อนหรื อญาติ
•
•
•
•
•
•
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แบบฟอร์ มเชิญ (เลขที่ 241011) – เอกสารนี้ตอ้ งเป็ นต้นฉบับและกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยผูร้ ับรอง
หลักฐานการรับรองหากผู้รับรองออกค่ าใช้ จ่ายให้ ระหว่ างการเดินทาง
หลักฐานความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้สมัคร และผู้รับรอง (หากมี) – เช่นสําเนาใบสู ติบตั ร ใบจดทะเบียนสมรส หรื อสํ าเนาทะเบียนบ้ าน
สํ าเนาหนังสื อเดินทางของผู้รับรอง – พร้อมด้วยสําเนาหน้าที่มีตราประทับเข้าออกประเทศไทย
หลักฐานการอยู่อาศัย และติดต่ อกันระหว่ างผู้สมัครและผู้รับรอง (หากสมัครขอวีซ่าไปเยีย่ มแฟน)
สํ าเนาหลักฐานการเป็ นเจ้ าของทรัพย์ สิน (โฉนดที่ดนิ ) หรื อหลักฐานอื่น ๆ - แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรื อการเงิน ธุรกิจในประเทศ
ไทย

ผู้สมัครไม่ จาํ เป็ นต้ องทําการยื่นใบสมัครด้ วยตัวแองหากเคยยื่นสมัครขอวีซ่า Schengen และได้ รับการอนุมตั ิหลังปี 2014
• สติกเกอร์ วีซ่า Schengen พร้ อมสําเนาเพื่อใช้ เป็ นเอกสารยืนยันการได้ รับอนุมตั ิวซี ่ า Schengen ภายในระยะเวลา 59 เดือนที่ผ่านมา
• ใบมอบอํานาจต้ นฉบับจริ ง – หากผู้สมัครไม่ สามารถมายื่นเอกสารด้ วยตัวเอง ผู้สมคัรต้ องเขียนให้ ชัดเจนและเซ็นใบมอบอํานาจเป็ นภาษา
สวีเดนหรื ออังกฤษให้ บุคคลที่สามทําการยื่นใบสมัครแทน บุคคลที่สามต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชนพร้ อมใบรั บมอบอํานาจด้ วย
• ใบมอบอํานาจต้ นฉบับจริ ง (ผู้เยาว์ อายุตํ่ากว่ า 18 ปี ) – ในกรณีที่ผ้ สู มัครไม่ สามารถมายื่นเอกสารด้ วยตัวเอง ผู้ปกครอง หรื อผู้ที่มอี าํ นาจ
ปกครองเด็กต้ องเขียน และเซ็นใบมอบอํานาจเป็ นภาษาสวีเดนหรื ออังกฤษให้ บุคคลที่สามทําการยื่นใบสมัครแทน บุคคลที่สามต้ องแนบ
สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมใบรั บมอบอํานาจด้ วย
หมายเหตุ: ผู้เยาว์ จําเป็ นต้ องอายุเกิน 12 ปี ณ วันที่พมิ พ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นสมัครขอวีซ่า Schengen ครั้ งล่ าสุ ด และได้รับการอนุมัติ (ภายใน
ระยะเวลา 59 เดือน ก่อนหน้ าวันยื่นวีซ่า Schengen ครั้ งนี้)

ระยะเวลาในการดําเนินการ
1. หากท่านยืน่ เอกสารใบสมัครกับทาง VFS Global Center ระยะเวลาดําเนินการ 15 วันทําการ ในบางกรณี อาจใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณานานกว่าที่กาํ หนด
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/sweden/thailand หรื อส่งอีเมล์มาที่
info.seth@vfshelpline.com
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ VFS Global Center +66 2 118 7005
2. หากท่านต้องการยืน่ ใบสมัครโดยตรงกับทางสถานทูตสวีเดน ทางสถานทูตฯเปิ ดรับให้ ยื่นเอกสารสําหรับผู้สมัครขอวีซ่าเฉพาะวัน
ศุกร์ และต้ องนัดหมายล่ วงหน้ ากับทางสถานทูตฯก่ อน เท่ านั้น ใช้ เวลาในการพิจารณา 2 สัปดาห์
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานทูตสวีเดน กรุ ณาเข้าไปที่เว็บไซต์
http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Bangkok/

คําแนะนํา
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• สําหรับผู้เยาว์ อายุตาํ่ กว่ า 18 ปี บิดามารดาหรื อผู้ปกครองจะต้ องมาแสดงตัวในวันทีย่ ื่นเอกสารใบสมัครด้ วย หากผู้ปกครองหรื อ
บิดามารดาไม่ สามารถมาได้ ท่ านจะต้ องแนบหนังสื อมอบอํานาจมาให้ กบั บุคคลทีส่ ามทีเ่ ป็ นผู้รับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน
และระบุจุดประสงค์ ให้ ชัดเจนในหนังสื อมอบอํานาจ
• เอกสารทุกฉบับที่ส่งมาจากทางผูร้ ับรองในสวีเดนจะต้องส่งตรงไปหายังผูส้ มัครเอง ไม่สามารถส่งมาที่สถานทูตสวีเดนหรื อศูนย์
รับยืน่ วีซ่า VFS Global Center
• กรุ ณายืน่ ใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัครหรื อในวันที่ท่านได้รับนัดให้มายืน่ กับทางสถานทูต

)

• หากท่านไม่สามารถยืน่ เอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งให้ครบถ้วนภายในวันสมัคร ท่านควรจะต้องเขียนรายละเอียดคําชี้แจงให้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแนบมาด้วย
• กรุ ณาอย่าเย็บ และอย่าติดกาวกระดาษเอกสารต่างๆที่ท่านยืน่ มา

