
 Harmonised application form (1) 

 

 

 Application for Schengen Visa 
This application form is free. 

 

  

            

                  

             Photo 

 

 1  Surname (Family name) (x)/นามสกลุ 

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 

 2  Surname at birth (Former family name(s)) (x)/นามสกุลตอนเกิด (นามสกุลก่อนหนา้น้ี) 

 

Date of application: 
 
Visa application number: 
 
 
 
Application lodged at 

 Embassy/consulate 
 

 CAC 
 

 Service provider 
 

 Commercial intermediary 
 

 Border 

 
 
Name: 
 
 

 Other 

 
File handled by: 
 
 
 
 
Supporting documents: 

Travel document 
 

 Means of subsistence 
 

 Invitation 
 

Means of transport 
 

TMI 
 

Other: 

 
 
Visa decision: 

Refused 
 

Issued: 
 

A 
 

C 
 

LTV 

 3  First name(s) (Given name(s)) (x)/ช่ือตวั  

 
 4  Date of birth (day-month-year)/ 

วันเดือนปีเกิด 

 

 5  Place of birth/สถานที่เกิด 

 

 7  Current nationality/สัญชาติปัจจุบัน 

      

Nationality at birth, if different/สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน:  6  Country of birth/ประเทศที่เกิด 

 
 8  Sex/เพศ 

      Male/ชาย       Female/หญิง 

 9  Marital status/สถานภาพสมรส 

      Single/โสด    Married/สมรส   Separated/แยกกันอยู่   Divorced/หย่า    Widow(er)/หม้าย   
 

      Other (please specify)/อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
      

10  In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant's) and nationality of parental authority/legal guardian/ 

ส าหรับผู้เยาว์ กรุณากรอก นามสกลุ ช่ือตัว ที่อยู่ (หากต่างจากที่อยู่ของผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

 
 

11  National identity number, where applicable/เลขประจ าตัวประชาชน 

 
 

12  Type of travel document/ชนิดของหนังสือเดินทาง 

       Ordinary passport/หนังสือเดินทางธรรมดา      Diplomatic passport/หนังสือเดินทางนักการทูต     Service passport/หนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่      

       Official passport/หนังสือเดินทางราชการ     Special passport/หนังสือเดินทางพิเศษ 
 

       Other travel document (please specify)/เอกสารการเดินทาง (โปรดระบุ) 
 

    
13  Number of travel document/ 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

 

14  Date of issue/วนัที่ออก 

 

15  Valid until/วนัหมดอายุ 

 
 

16  Issued by/ออกโดย 

 
 

17  Applicant's home address and e-mail address/ที่อยูท่ี่พ  านกั และ ที่อยูอ่ีเมลข์องผูข้อ 

 
 

 Telephone number(s)/หมายเลขโทรศพัท์ 

 

18  Residence in a country other than the country of current nationality/ถิ่นพ านกัในประเทศท่ีต่างจากสัญชาติปัจจุบนั 

       No/ไม่ 
 

       Yes. Residence permit or equivalent/มี ใบอนุญาตใหพ้  านกั หรือเอกสารอืน่ที่คลา้ยกนั  No./เลขที ่…………………… Valid until/วนัที่หมดอาย…ุ……………… 

* 19  Current occupation/อาชีพปัจจุบนั 

 

Valid: 

From 
 
 
Until 
 
 
 
Number of entries: 

 1   2  Multiple 

 
Number of days: 
 
 

* 20  Employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment./ 

ช่ือนายจา้ง ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์  ส าหรับนกัเรียน/นกัศึกษา กรอกที่อยูข่องโรงเรียน/สถาบนัที่เรียน 

21  Main purpose(s) of the journey/วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง: 

      Tourism/ท่องเทีย่ว           Business/ธุรกิจ       Visiting family or friends/เยีย่มครอบครัว หรือ เพื่อน       Cultural/วฒันธรรม       Sports/กีฬา   
             

       Official visit/การเยอืนอยา่งเป็นทางการ 
 

       Medical reasons/(เพื่อรักษาตวั)ทางการแพทย ์
 

       Study/การศึกษา                     Transit/เดินทางผ่าน     Airport transit/ผ่านสนามบิน                      Other (please specify)/อื่นๆ (โปรดระบุ) 

                                           
 

(1) No logo is required for Norway, Iceland and Switzerland. 

ค าร้องขอวซ่ีาส าหรับเดนิทางไปประเทศสมาชิกเชงเกน 

แบบฟอร์มน้ีไม่คิดค่าธรรมเนียม 

Please use English language ONLY 

กรุณากรอกค าร้องขอวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

 

รูปถ่าย 



22  Member State(s) of destination/ประเทศสมาชิกปลายทาง 

 
 

23  Member State of first entry/ประเทศสมาชิกที่เดินทางเขา้ประเทศแรก 

 
 

 

24  Number of entries requested/จ านวนคร้ังท่ีเดินทางเขา้ท่ีตอ้งการ 

       Single entry/คร้ังเดียว     Two entries/สองคร้ัง  
 

       Multiple entries/หลายคร้ัง 

25  Duration of the intended stay or transit/ระยะเวลาที่คาดว่าจะพ านกั หรือเดินทางผ่าน  
      Indicate number of days/กรุณาระบุจ านวนวนั 

 

The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their 
right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields no 34 and 35. 
* สมาชิกครอบครัวของบุคคลท่ีมีสัญชาติประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกจิยุโรป หรือสวิสเซอร์แลนด ์ไม่ตอ้งกรอกช่องท่ีมีดอกจนัทร์ (*) ดว้ยสามารถใชสิ้ทธิในการเขา้ออกไดอ้ย่างอิสระ โดยแสดงเอกสารท่ีรับรองความผกูพนัทางครอบครัว และกรอกช่อง ๓๔ และ ๓๕ 

 
 

(x) Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document./ (x) ช่อง ๑-๓ กรอกขอ้มูลตามที่ปรากฏในหนงัสือ/เอกสารการเดินทาง 

26  Schengen visas issued during the past three years/วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 

      No/ไม่เคย 
 

      Yes./เคยได้ ใช้ได้ Date(s) of validity from/ต้ังแต่วันที่………………………… to/ถึง……………………………………………………………………  

 

27  Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa/ลายพิมพ์น้ิวมือที่ได้พิมพ์ไว้เพื่อการขอวีซ่าก่อนหน้าน้ี 
 

      No/ไม่มี         Yes/มี 
 

     
    ................................................................................................................................ Date, if known/วันที่ (หากทราบ)…………………………… 

28  Entry permit for the final country of destination, where applicable/การอนุมติัใหเ้ขา้ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดทา้ย (หากมีก าหนดไว)้ 
 

      Issued by/ออกวันที่………………………………..Valid from/ใช้ได้ต้ังแต่วันที่………………………………….until/จนถึงวันที่ ……………………………. 
 

29  Intended date of arrival in the Schengen area/ 

ก าหนดการวนัที่เดินทางถึงประเทศสมาชิกเชงเกน 

 
 

30  Intended date of departure from the Schengen area/ 

ก าหนดการวนัที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิกเชงเกน 

 

* 31  Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary          

        accommodation(s) in the Member State(s)/ช่ือและนามสกุลของบุคคลที่เชิญให้ท่านไปประเทศสมาชิกเชงเกน หากไม่มี กรุณาระบุช่ือโรงแรม ที่พักช่ัวคราวที่จะไปพักในประเทศสมาชิกน้ันๆ 

 
 

Address and e-mail address of inviting person(s)/hotel(s)/temporary 

accommodation(s)/ที่อยู่ ที่อยู่อีเล็คโทรนิคส์ (อี-เมล์) ของผู้ที่เชิญ โรงแรม ที่พักช่ัวคราว 

 
 

Telephone and telefax/หมายเลขโทรศัพท์ และ โทรสาร 

 
 

*32  Name and address of inviting company/organisation/ช่ือ ที่อยู่ของบริษัท องค์กรที่เชิญ 

 
 
 

Telephone and telefax of company/organisation/ 

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของบริษัท/องค์กรที่เชิญ 

 

Surname, first name, address, telephone, telefax, and e-mail address of contact person in company/organisation/ 

ช่ือสกลุ ช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และที่อยู่อีเล็คโทรนิคส์ (อี-เมล์) ของบุคคลที่ติดต่อในบริษัท/องค์กร 
 
 
 
 

 

*33  Cost of travelling and living during the applicant's stay is covered/ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ยืน่ค าร้อง อยู่ในความรับผิดชอบของ 
 
 

       by the applicant himself/herself/ตัวผู้ขอวีซ่าเอง 
 
 
 

       Means of support/ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ 

        Cash/เงินสด 

        Traveller's cheques/เช็คเดินทาง 

        Credit card/บัตรเครดิต 

        Pre-paid accommodation/ที่พักที่ได้ช าระเงินแล้ว 

        Pre-paid transport/ค่าพาหนะเดินทางที่ได้ช าระเงินแล้ว 

        Other (please specify)/อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 

 

        by a sponsor (host, company, organisation), please specify/ 

มีผู้อ่ืนออกให้ (เจ้าของบ้านที่ให้พ านัก บริษัท องค์กร) โปรดระบุ       

              referred to in field 31 or 32/ตามที่ระบุในช่อง ๓๑ และ ๓๒ 

 
 

          other (please specify)/อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

Means of support/ส่ิงที่ช่วยในการด ารงชีพ 

      Cash/เงินสด 

      Accommodation provided/ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

      All expenses covered during the stay/ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหว่างพ านกัมีผูอ้อกให้ 

      Pre-paid transport/ค่าพาหนะเดินทางจ่ายก่อนแล้วล่วงหน้า 

      Other (please specify)/อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 



34  Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen/ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นประชากรของประเทศในสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกิจ
ยโุรป และสวิสเซอร์แลนด์ 

 

 

Surname/นามสกลุ 
 

First name(s)/ช่ือตัว 

 

 

Date of birth/วันเดือนปีเกิด 

 

Nationality/สัญชาติ 

 

Number of travel document or ID 

card/หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจ าตัวประชาชน 

 

 

35  Family relationship with an EU, EEA or CH citizen/ความเก่ียวข้องผูกพันธ์กับบุคคลในครอบครัวที่เป็นประชากรของประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกิจยโุรป หรือ สวิสเซอร์แลนด์ 

 

       spouse/คู่สมรส     child/บุตร…………………………………   grandchild/หลาน      dependent ascendant/ญาติผู้สืบเช้ือสายซ่ึงอยู่ในความดูแล 
 

 

36  Place and date/ เขียนที่   วันที ่

 

37  Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)/ 

ลงนาม (ส าหรับผู้เยาว์ ผู้ปกครองตามกฏหมายลงนามแทน) 
 

 

 

 

I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused./ขา้พเจา้ทราบว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีจ่ายไปแลว้จะไมไ่ดรั้บคืนในกรณีท่ีวีซ่าถกูปฏิเสธ 

 
 

 Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field no 24)/ใชส้ าหรับค าร้องขอวีซ่าชนิดเขา้ออกหลายคร้ัง (ช่อง ๒๔): 

 I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits to the territory of Member States./ 

ขา้พเจา้ทราบดีถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมีกรมธรรม์ประกนัการเดินทางส าหรับการพ านกัอยูค่ร้ังแรกและการไปเยอืนประเทศสมาชิกเชงเกนในทุกๆคร้ัง 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  Please see next page กรุณาเปิดหน้าถดัไป 



 

Place and date/เขียนที่   วันที่ 

 

Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)/ลงนาม (ส าหรับผู้เยาว์ ผู้ปกครองตามกฏหมายลงนาม 

 
 
 
 
 
 

(1) In so far as the VIS is operational/ในระหว่างที่ (ตราบเท่าที่) ระบบฐานข้อมูลวีซ่ายงัปฏิบติัการอยู่ 

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable, the 

taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application; and any personal data concerning me which appear on the visa application 

form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those authorities, for 

the purposes of a decision on my visa application. 

Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered 

into, and stored in the Visa Information System (VIS) (1) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the 

authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member 

States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of 

identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such 

examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the 

prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authority of the Member State responsible for 

processing the data is the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, e-mail: us@us.dk. 

I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State 

which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be 

deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal 

data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national 

supervisory authority of that Member State (the Danish Data Protection Agency, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K, Denmark, e-mail: 

dt@datatilsynet.dk) will hear claims concerning the protection of personal data. 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my 

application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State 

which deals with the application. 

I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of 

the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be 

entitled to compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) and I am 

therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Member States. 

ขา้พเจา้ไดท้ราบและยนิยอมว่า การรวบรวมขอ้มลูท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ี รูปถ่ายของขา้พเจา้ รวมถึงการพิมพล์ายน้ิวมือ (หากมี) เป็นขอ้บงัคบัในการตรวจสอบค าร้องขอวีซ่า และขอ้มลูส่วนตวัของขา้พเจา้ ท่ีปรากฏในค าร้องขอวีซ่า รวมถึงลายพิมพน้ิ์วมือ และ รูปถ่าย

ของขา้พเจา้ จะถกูส่งใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศสมาชิกเชงเกน และด าเนินการโดยหน่วยงานเหล่านั้น เพ่ือจุดประสงคใ์นการพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัค าร้องขอวซ่ีาของขา้พเจา้ 

ขอ้มลูดงักล่าว รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัการพจิารณาค าร้องของขา้พเจา้ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิก เพกิถอน หรือต่ออายวุีซ่าท่ีออกใหแ้ลว้ จะถกูส่งเขา้ไปเก็บไวใ้น ระบบขอ้มลูวีซ่า (วีไอเอส) (๑) เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี  ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถน าขอ้มลูมาใชเ้พื่อตรวจสอบวีซ่า ณ ชายแดนภายนอกและภายในเขตประเทศสมาชิก  รวมถึงหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองและล้ีภยัของประเทศสมาชิก เพ่ือท าการตรวจสอบเง่ือนไขในการเขา้เมือง การพกัแรม และการพ านกัโดยถกูกฏหมายในอาณาเขตของ

ประเทศสมาชิก ว่าเขา้เง่ือนไขครบถว้นหรือไม่  เพื่อการระบุตวับุคคลท่ีไม่มี หรือหมดคุณสมบติัตามเง่ือนไขเหล่านั้น เพ่ือตรวจสอบค าร้องขอล้ีภยั และ เพ่ือก  าหนดความรับผดิชอบในการตรวจสอบนั้น ภายใตเ้ง่ือนไขบางอยา่ง หน่วยงานท่ีไดรั้บแต่งตั้งของประเทศ

สมาชิก และต ารวจสากลยโุรปจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวไดเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนั ติดตามตวับุคคล และสืบสวนสอบสวน ผูก่้อการร้าย และผูท่ี้กระท าความผดิร้ายแรงอ่ืนๆ หน่วยงานของประเทศสมาชิกท่ีรับผดิชอบต่อการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลู  

the Danish Immigration Service, Ryesgade 53, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark, e-mail: us@us.dk. 

ขา้พเจา้ตระหนกัว่าในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึง ขา้พเจา้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บหนงัสือแจง้เก่ียวกบัขอ้มลูของตนเองท่ีบนัทึกอยูใ่นระบบขอ้มลูวีซ่า และของประเทศสมาชิกท่ีส่งขอ้มลูนั้น และมีสิทธิในการขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนตวัของขา้พเจา้ท่ีไม่ถกูตอ้ง 

และขอใหล้บขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัขา้พเจา้ท่ีลกัลอบน ามาโดยไม่ถกูกฏหมาย โดยค าร้องแสดงความจ านงของขา้พเจา้ หน่วยงานท่ีตรวจสอบค าร้องของขา้พเจา้จะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า จะใชสิ้ทธิของตนในการตรวจสอบและแกไ้ข หรือยบัย ั้ง  ขอ้มลูทะเบียนราษฎร์

ส่วนตวัของขา้พเจา้อยา่งไร รวมถึงการด าเนินการฟ้องร้องในเร่ืองดงักล่าว ตามกฏหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบของประเทศสมาชิกชาตินั้นๆ (รายละเอียดส าหรับติดต่อ) (the Danish Data Protection Agency, 

Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K, Denmark, e-mail: dt@datatilsynet.dk) จะรับเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการปกป้องขอ้มลูส่วนตวั 

ขา้พเจา้รับรองว่า เท่าท่ีขา้พเจา้ทราบ ขอ้มลูรายละเอียดท่ีใหไ้วน้ั้นถกูตอ้งและสมบูรณ์ และทราบดีว่าการใหข้อ้มลูท่ีเป็นเท็จ จะมีผลท าใหค้  าร้องขอวีซ่าของขา้พเจา้ไดรั้บการปฏิเสธ หรือวีซ่าท่ีออกใหแ้ลว้จะถกูยกเลิก และสามารถด าเนินคดีกบัขา้พเจา้ภายใตก้ฏหมาย

ของประเทศสมาชิกซ่ึง    เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัค าร้องดงักล่าว ในกรณีท่ีไดรั้บการอนุมติัวีซ่า ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะออกนอกอาณาเขตของประเทศสมาชิกก่อนท่ีวีซ่าจะหมดอาย ุขา้พเจา้ทราบว่าการมีวีซ่าเป็นเพียงหน่ึงในคุณสมบติัต่างๆ เพื่อการเดินทางเขา้ดินแดน

ยโุรปของประเทศสมาชิก  เพียงแค่ไดรั้บวีซ่าอยา่งเดียวไม่ไดห้มายความว่าขา้พเจา้จะมีสิทธิไดรั้บการชดเชยหากไมส่ามารถปฏิบติัตามมาตรา ๕(๑) ของระเบียบ (สหภาพยโุรป) ท่ี ๕๖๒/๒๐๐๖ (ประมวลกฏหมายว่าดว้ยชายแดนของประเทศสมาชิกเชงเกน) และ

ขา้พเจา้จะถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศ  การมคุีณสมบติัเขา้เง่ือนไขในการเขา้ประเทศจริงหรือไม่จะถกูตรวสอบอีกคร้ังหน่ึง ในขณะท่ีเดินทางเขา้ดินแดนยโุรปของประเทศสมาชิกเชงเกน 


