Royal Danish Embassy
Bangkok

Checklist for family members of EU or EEA nationals
วีซา่ สาหรับสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA

The application MUST be submitted in person ผู้สมัครต้ องมาสมัครด้ วยตนเอง
Spouses, descendants and dependents of EU or EEA nationals who exercise their right of free
movement within the EU/EEA are to submit the following supporting documents. A translation must
be attached to any documents in Thai. Please check the boxes below and sign to confirm which
documents you have submitted:
ผู้สมัครที่เป็ นคูส่ มรส ผู้สืบสกุลและผู้ตดิ ตามของบุคคลที่ถือสัญชาติ EU/EEA ซึง่ ใช้ สทิ ธิ์ในการเดินทางเข้ าออกอย่างเสรี ในกลุม่ ประเทศ EU/EEA นันต้
้ องยื่นเอกสาร
ประกอบคาร้ องขอวีซา่ ดังต่อไปนี ้ เอกสารที่เป็ นภาษาไทยต้ องแนบเอกสารการแปลเป็ นภาษาอังกฤษด้ วย กรุ ณาทาเครื่ องหมายในช่องสี่เหลี่ยมและลง
ชื่อข้ างท้ ายเพื่อยืนยันว่าท่านได้ ยื่นเอกสารนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว

Applicant: For official
use/VFS:

Document:

ผู้สมัคร

เจ้ าหน้ าที่/ VFS

เอกสาร





Application form (dully filled in English or Danish and signed by the
applicant)
แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซา่ (กรอกอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นภาษาอังกฤษหรื อเดนมาร์ กพร้ อมลงชื่อผู้สมัคร





Passport photo (The photo should be a passport size colour photo 35–45mm
in width, close up of your face measuring between 30-36mm, with light
background and not older than 6 months – NO retouch)
รู ปถ่าย (รู ปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้ าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาวและเป็ นรู ปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
รู ปต้ องไม่มีการตกแต่งใดๆ)





Applicant’s passport (Please make sure that your passport is valid for at
least three months beyond your intended stay in Denmark, and that the passport
has at least two blank pages for a visa sticker)
หนังสือเดินทาง (ต้ องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้ าหนังสือเดินทาง
ว่างอย่างน้ อย 2 หน้ าสาหรับสติก๊ เกอร์ วีซา่ )





Copy of all pages with previous visas and stamps of the applicants
passport(s) (both new and old passport(s) if any.)
สาเนาหนังสือเดินทางหน้ าแรก และทุกหน้ าที่เคยได้ รับวีซา่ รวมถึงหน้ าที่มีตราประทับแสดงการเข้ าออก (ทัง้
เล่มปั จจุบนั และเล่มเก่า ถ้ ามี)





One extra copy of the data page of the applicants current passport





Name or surname change certificate, if applicable (original and copy)





Marriage Certificate – if you are married to an EU/EEA citizen
(original + 1 copy)

สาเนาหนังสือเดินทางหน้ าแรก เล่มปั จจุบนั เพิ่มอีก 1 หน้ า

เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุล ถ้ าท่านเคยเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุล ทังต้
้ นฉบับ และ สาเนา

ทะเบียนสมรส ถ้ าผู้สมัครจดทะเบียนสมรสกับบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA ตัวจริ งและสาเนา 1 ชุด
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Birth Certificate – if one or both of your parents are EU/EEA
citizen (orginal+1 copy)
สูตบิ ตั ร ในกรณีที่บิดาหรื อมารดาหรื อทังคู
้ เ่ ป็ นบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA ตัวจริ งและสาเนา 1 ชุด





The Birth Certificate of the son/daughter you depend on – if
you are a dependent ascendant of an EU/EEA citizen (original + 1
copy)
สูตบิ ตั รของบุตรหรื อธิดาผู้ถือสัญชาติ EU/EEA ในกรณีที่ผ้ สู มัครเป็ นผู้ปกครอง ตัวจริ งและสาเนา 1 ชุด





Documentation that the EU/EEA national is exercising his/her
right to free movement pursuant to the EEA Agreement or the
EFTA Convention (for example by a copy of the EU/EEA national’s
registration certificate, valid ID or travel document)

เอกสารที่แสดงว่าบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA ได้ รับสิทธิ์ในการเดินทางเสรี ภายใต้ EEA Agreement หรื อ the
EFTA Convention เช่น สาเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA บัตรประจาตัวที่ยงั
ไม่หมดอายุ หรื อเอกสารเดินทาง





Documentation that the applicant joins or accompanies the
EU/EEA citizen (Proof that the EU/EEA resides in the host Member
State (see above) or a confirmation that the EU/EEA will travel to the host
Member State)

เอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครจะเดินทางร่วมกับกับบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEA เช่น หลักฐานว่าบุคคลผู้ถือ
สัญชาติ EU/EEA อาศัยอยู่ในประเทศที่เชิญไปหรื อเอกสารยืนยันว่าบุคคลผู้ถือสัญชาติ EU/EEAจะเดินทางไป
ยังประเทศที่เชิญ





It is not necessary to submit any other documents, although the
Embassy strongly recommends that you always travel with a valid
health/travel insurance.
ผู้สมัครไม่จาเป็ นต้ องยื่นเอกสารอื่นนอกเหนือจากนี ้ ถึงแม้ ว่าสถานทูตจะแนะนาให้ ผ้ สู มัครมีประกันสุขภาพ
และการเดินทางเสมอก็ตาม





Fee: The visa is free of charge.
ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซา่

Application processing time counts from the time the application is delivered to the Embassy via VFS.
เวลาในการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ นันนั
้ บเริ่มจากวันที่สถานทูตได้ รับคาร้ องขอวีซา่ ผ่านทางศูนย์ยื่นวีซา่ VFS
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Important: Please read and sign
I hereby confirm that I personally have submitted this application for a visa and that all information stated in
the application and the supporting documentation is true. I am aware that providing incorrect information or
falsified documents deliberately are punishable by both Thai and Danish law and will lead to refusal of visa. I
am also aware that the processing time is up to 15 days or more, and that I may be required to submit some
other documents or to have an interview with Consular authorities. I have also been informed that there is an
increased risk of the visa application being rejected if the requested information is not provided within the
given deadline.

สาคัญ: กรุ ณาอ่ านและลงชื่อ
ข้ าพเจ้ ายืนยันว่าข้ าพเจ้ าได้ ยื่นคาร้ องขอวีซา่ ด้ วยตัวเองและข้ อมูลทังหมดที
้
ข่ ้ าพเจ้ าให้ ไว้ ในคาร้ อง รวมถึงเอกสารประกอบคาร้ องทังหมดนั
้
นเป็
้ นความ
จริง ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าการให้ ข้อมูลและเอกสารที่เป็ นเท็จโดยไตร่ตรองไว้ ก่อนนันจะถู
้ กลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ ก
และทาให้ คาร้ องขอวีซา่ ของข้ าพเจ้ าถูกปฎิเสธ ข้ าพเจ้ ายังรับทราบอีกว่าระยะเวลาดาเนินการในการพิจารณานันอยู
้ ท่ ี่ 15 วันหรือมากกว่าและข้ าพเจ้ า
อาจถูกร้ องขอให้ ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆหรืออาจมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทางสถานทูต ทัง้ นีข้ ้ าพเจ้ าได้ รับแจ้ งแล้ วว่ าคาร้ องขอ
วีซ่ามีโอกาสสูงที่จะโดนปฎิเสธหากข้ าพเจ้ าไม่ ย่ นื เอกสารประกอบหรื อให้ ข้อมูลภายในวันที่กาหนด
Date วันที ่:

Date:

Received:

Place สถานที ่:

Place:

Signature ลายเซ็น:

Signature
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