Bangkok

Checklist: Business visit to Denmark
วีซา่ สาหรับธุรกิจในประเทศเดนมาร์ก

The application MUST be submitted in person ผูส้ มัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง
The following documents are required when applying for a visa. However, The Danish Immigration
Service and the Embassy may ask for additional documentation at any time in order to process the
application. A translation must be attached to any documents in Thai. Please check the boxes
below and sign to confirm which documents you have submitted:
ผูส
้ มัครต้องยืน
่ เอกสารดังต่อไปนี้ เมือ
่ ยืน
่ คาร้องขอวีซา่ อย่างไรก็ตามทางสถานเอกอัครราชทูตและสานักงานตรวจคนเข้า
เมืองเดนมาร์กอาจขอให้ทา่ นแสดงเอกสารหรือหลักฐานอืน
่ เพิม
่ เติมเพือ
่ ใช้ในการพิจารณาการยืน
่ คาร้องของท่าน เอกสาร
ทีเ่ ป็ นภาษาไทยต้องแนบเอกสารการแปลเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
กรุณาทาเครือ
่ งหมายในช่องสีเ่ หลีย่ มและลงชือ
่
ยืนยันข้างท้ายว่าท่านได้ยน
ื่ เอกสารนี้ เรียบร้อยแล้ว

Applicant: For official
use/VFS:

Document:



Application form (duly filled in English or Danish and signed by the
applicant)

ผูส
้ มัคร

เจ้าหน้าที/่
VFS



เอกสาร

แบบฟอร์มคาร้องขอวีซา่ (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็ นภาษาอังกฤษหรือ
เดนมาร์กพร้อมลงชือ
่ ผูส
้ มัคร)





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)
รูปถ่าย (รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาว
และเป็ นรูปทีถ
่ า่ ยไม่เกิน 6 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ)





Applicant’s travel document (The travel document presented must be valid
at least three months after the intended date of departure from the Schengen
member states in case a single-entry visa is applied for. If a multiple-entry visa is
applied for, the travel document must be valid three months after the last
intended date of departure from the member states. The passport must have at
least two blank pages for visa sticker and stamps).
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันทีเ่ ดินทางกลับประเทศ
ไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสาหรับวีซา่ สติก
๊ เกอร์)





Passport copy of all pages with previous visas and stamps of the
applicants passport(s) (both new and old passport(s) if any.)

สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ทุกหน้าทีเ่ คยได้รบั วีซา่ และหน้าทีม
่ ต
ี ราประทับ
แสดงการเข้าออก (ทัง้ เล่มปัจจุบน
ั และเล่มเก่า ถ้ามี)





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





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

Received:

สาเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบน
ั เพิม
่ อีก 1 หน้า

เอกสารแสดงการเปลีย่ นชือ
่ หรือชือ
่ สกุล ถ้าท่านเคยเปลีย่ นชือ
่ หรือชือ
่ สกุล ทัง้
ต้นฉบับ และ สาเนา
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Original compulsory travel medical insurance, covering all Schengen
countries to be shown + 1 copy to be submitted with the
application (valid for all Schengen countries covering medical expense of at least
30,000 Euro, as well as repatriation to Thailand)
Note: If the application is approved, the visa will be issued
according to the dates of the ticket and travel medical insurance
ประกันสุขภาพการเดินทางทีค
่ รอบคลุมการเดินทางในกลุม
่ ประเทศเชงเก้นจนถึง
วันทีก
่ ลับประเทศไทย
ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงิน
คุม
้ ครองในกลุม
่ ประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 30000 ยูโร)





Flight/Train/Ferry reservation with fixed travel dates of maximum
90 days to Denmark (and other Schengen countries, if the applicant
is going to other countries on the same trip) (Do not buy the ticket
until a visa has been granted) Note: The reservation must be in
accordance with the Travel Medical Insurance.
เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครือ
่ งบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือ
ประเทศอืน
่ ในกลุม
่ ประเทศเชงเก้นทีผ
่ ส
ู้ มัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวัน
เดินทางแน่ นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึง่ การจองวันเดินทางนี้ตอ
้ งอยูภ
่ ายใน
วันทีร่ ะบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง
อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รบั การอนุ มตั วิ ีซา่









Confirmation of accommodation in Denmark (and other Schengen
countries, if the applicant is going to other countries on the same
trip)

เอกสารยืนยันการจองทีพ
่ กั ในประเทศเดนมาร์กหรือภายในประเทศเชงเก้นอืน
่ ที่
ผูส
้ มัครต้องการเดินไปด้วย

Invitation from reference stating the specific purpose of the visit.
The invitation should give information on previous contacts with
the applicant, how did they establish their contact – both from
reference in Denmark and reference in other Schengen countries.

จดหมายเชิญจากบุคคลอ้างอิงซึง่ ระบุจุดประสงค์ในการเยีย่ มเยียน ในจดหมาย
เชิญควรระบุขอ
้ มูลการติดต่อก่อนหน้านี้ระหว่างผูเ้ ชิญกับผูส
้ มัคร รวมถึงว่ารู จ้ กั
กันเมือ
่ ไรและได้อย่างไรโดยละเอียด - ทัง้ ในประเทศเดนมาร์กและประเทศใน
กลุม
่ เชงเก้น





Company’s registration
Documentation that shows the applicant’s company is registered in
the country. Specifications of in which line of business the
applicant’s company in registered.
เอกสารทีร่ ะบุวา่ หน่ วยงานธุรกิจของผูส
้ มัครนัน
้ ได้จดทะเบียนถูกต้องในประเทศ
รวมถึงการระบุอย่างชัดเจนว่าธุรกิจประเภทใดทีบ
่ ริษท
ั ของผูส้ มัครได้จดทะเบียน
ไว้



Received:



Letter from employer
Documentation from the employer regarding what kind of job/
profession the applicant has in the company and for how long
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he/she has been employed by the company, reason for the visit to
Denmark/Schengen and monthly salary.

เอกสารจากนายจ้างทีร่ ะบุวา่ ผูส้ มัครทางานในตาแหน่ งใดในบริษท
ั และทางานมา
นานเท่าไร
รวมถึงวัตถุประสงค์ทต
ี่ อ
้ งการเดินทางไปประเทศเดนมาร์กและประเทศในกลุม
่
เชงเก้น




The company’s bank statement or financial means
A statement from a bank or an accountant showing the company’s
financial situation. In many cases it would also be necessary to see a
statement of account showing the transactions over a period of time.





หลักฐานทางการเงินต่าง ๆของบริษท
ั เอกสารจากทางธนาคารหรือจากพนักงาน
บัญชีซงึ่ ระบุสถานะทางการเงินของบริษท
ั ในบางกรณี อาจต้องแสดงเอกสารที่
แสดงรายการทางธุรกรรมของบัญชีในช่วงเวลาหนึ่ง

A documentation of funds to cover the trip (for example applicant’s
bank statement of original bank book + 1 copy of latest used page or a copy of
the applicant’s credit card face up)
เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีของผูส
้ มัครหรือผูป
้ กครองในกรณีทผ
ี่ ส
ู้ มัคร
เป็ นผูเ้ ยาว์ ตัวจริงและสาเนา 1 ชุด

You must have the necessary means to pay for your stay and return trip.
What will be considered as necessary funds will be determined by the
Embassy and depends on the length of your stay, and whether you will
stay at a hotel or with friends or family. As a general rule, you must have at
your disposal approx. DKK 350 (THB 1,750) per day. A smaller amount
may be accepted if you are staying in a private home and your host will
cover all costs. If you are staying at a hotel, the amount must be greater,
approx. DKK 500 (THB 2,500) per day.
ท่านจะต้องมีรายได้ทจี่ าเป็ นเพือ
่ ชาระค่าทีพ
่ กั และค่าเดินทางกลับประเทศ สถาน
้ อยูก
ทูตฯ จะพิจารณาตัดสินเกีย่ วกับจานวนเงินทีท
่ า่ นจาเป็ นต้องมีซงึ่ ขึน
่ บั
้ อยูก
ระยะเวลาการพานักของท่านและขึน
่ บั ว่าท่านจะพักอยูท
่ โี่ รงแรมหรือกับ
เพือ
่ นหรือครอบครัว ตามกฎเกณฑ์ท่วั ไป ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จา่ ยของท่าน
ประมาณ 350 โครนเดนมาร์กต่อวัน (เทียบเท่าเงินไทยประมาณ 1,750.- บาท)
สถานทูตฯ อาจยอมรับจานวนเงินทีน
่ ้อยกว่านัน
้ หากท่านพักในบ้านส่วนตัวและ
เจ้าบ้านจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยของท่านทัง้ หมด หากท่านพักอยูท
่ โี่ รงแรม
ท่านจะต้องมีเงินไว้ใช้จา่ ยมากกว่านัน
้ กล่าวคือประมาณ 500 โครนเดนมาร์กต่อ
วัน (เทียบเท่าเงินไทย ประมาณ 2,500 บาท)





Application fee according to the Embassies website and fee to VFS

ค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ ตามเวบไชต์ของสถานทูตและค่าธรรมเนี ยมบริการของ
ศูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS

Please be informed that the application for a visa can be a refusal issued by the Embassy if supporting
documents are not handed in together with the application. If missing supporting documents are not presented
promptly (5 days from the application is handed in at VFS) the Embassy will issue a refusal of a visa. Decision
on the application will normally take place within 15 calendar days of the lodging of an application. The period
may be extended up to a maximum of 30 calendar days in individual cases, if further scrutiny of the application is

Received:
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needed or in cases of representation where the represented state is consulted. In exceptional cases, when
additional documentation is needed, the period may be extended up to a maximum of 6o calendar days.
หากท่านยืน
่ เอกสารประกอบคาร้องขอวีซา่ ไม่ครบถ้วน ภายใน 5 วันนับจากวันทีท
่ า่ นสมัคร สถานทูตจะส่งคาร้องของท่าน
ไปยังสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์ก และอาจมีผลให้คาร้องขอวีซา่ ของท่านถูกปฎิเสธ กฎระเบียบการขอวีซา่ เข้า
ประเทศในกลุม
่ เชงเก้นจะมีผลบังคับใช้นบ
ั จากวันที่ 5 เมษายน 2553 ซึง่ ระเบียบดังกล่าวระบุวา่ การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่
นัน
้ จะต้องทาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหากเป็ นไปได้ แต่หากเจ้าหน้าทีข
่ อให้มีการสอบสวนเพิม
่ เติม จะทาให้ระยะเวลา
้ เป็ น 30 วัน และในบางกรณี ทอ
ในการพิจารณานัน
้ เพิม
่ ขึน
ี่ าจต้องการการสวบสวนเป็ นพิเศษหรือต้องการเอกสารจาเพาะ
เจาะจงเพิม
่ เติม ทางสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเดนมาร์กได้รบ
ั อนุ ญาตเป็ นกรณี พเิ ศษในการใช้เวลาพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่า
ได้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน
Application processing time counts from the time the application is delivered to the Embassy via VFS.
เวลาในการพิจารณาอนุ มตั วิ ีซา่ นัน
้ เริม
่ นับจากวันทีส
่ ถานทูตได้รบั คาร้องขอวีซา่ ผ่านทางศูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS
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: กรุณาอ่านและลงชือ
่
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้ยน
ื่ คาร้องขอวีซา่ ด้วยตัวเองและข้อมูลทัง้ หมดทีข
่ า้ พเจ้าให้ไว้ในคาร้อง รวมถึงเอกสาร
ประกอบคาร้องทัง้ หมดนัน
้ เป็ นความจริง ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ขอ
้ มูลและเอกสารทีเ่ ป็ นเท็จโดยไตร่ตรองไว้กอ
่ นนัน
้
จะถูกลงโทษตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก และทาให้คาร้องขอวีซา่ ของข้าพเจ้าถูกปฎิเสธ ข้าพเจ้า
ยังรับทราบอีกว่าระยะเวลาดาเนินการในการพิจารณานัน
้ อยูท
่ ี่ 15 วันหรือมากกว่าและข้าพเจ้าอาจถูกร้องขอให้ยน
ื่
เอกสารประกอบการพิจารณาอืน
่ ๆหรืออาจมีการสัมภาษณ์ เพิม
่ เติมกับทางสถานทูต ทัง้ นี้ ขา้ พเจ้าได้รบ
ั แจ้งแล้วว่าคาร้อง
ขอวีซา่ มีโอกาสสูงทีจ่ ะโดนปฎิเสธหากข้าพเจ้าไม่ยน
ื่ เอกสารประกอบหรือให้ขอ
้ มูลภายในวันทีก
่ าหนด
Date วันที:่

Place สถานที:่

Signature ลายเซ็น:

Declaration in case of any documents are missing
คายืนยันในกรณี ทยี่ น
ื่ เอกสารหรือข้อมูลประกอบคาร้องขอวีซา่ ไม่ครบถ้วน

Date:
Place:
Signature
I________________, hereby confirm that VFS has advised me regarding the following missing
documentation/information in my application. I also confirm that VFS has NOT refused to accept my application.
Nevertheless, I have insisted to submit the application. ข้าพเจ้ายืนยันว่าทางศูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS ได้แจ้งข้าพเจ้าเรือ
่ งเอกสาร

และข้อมูลทีย่ งั ขาดอยูด
่ งั ต่อไปนี้ แล้ว และข้าพเจ้ายังยืนยันอีกว่าทางศูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS ไม่ปฎิเสธการยืน
่ คาร้องขอวีซา่
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ดีขา้ พเจ้ายืนยันทีจ่ ะยืน
่ คาร้องขอวีซา่ นี้
Missing Document/Information: เอกสารและข้อมูลทีย
่ งั ขาด
o

Received:

Application form not dully filled/signed คาร้องขอวีซา่ กรอกไม่สมบูรณ์ /ไม่ได้ลงชือ
่
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o
o
o
o
o

Passport photo not as per the specification provided by The Royal Danish Embassy รูปถ่ายไม่เป็ นไปตาม
ระเบียบ
Insurance not provided/inadequate ไม่ยน
ื่ ประกันสุขภาพการเดินทาง/ประกันสุขภาพการเดินทางไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
Flight reservation not provided/inadequate ไม่ยน
ื่ เอกสารการจองตั๋วเครือ
่ งบิน/เอกสารการจองตั๋วเครือ
่ งบินไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนด
Bank statement not provided/inadequate ไม่ยน
ื่ เอกสารทางการเงิน/เอกสารทางการเงินไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
Any other: อืน
่ ๆ
 ………………………………………….......
 ……………………………………………...
 ………………………………………….......

Missing documents to be submitted to VFS or the Embassy by: _______________

เอกสารหรือข้อมูลทีย่ งั ขาดจะถูกยืน
่ ทีศ
่ ูนย์ยน
ื่ วีซา่ VFS หรือทีส
่ ถานทูตภายในวันที่
Date วันที:่

Place สถานที:่

Received:
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Signature ลายเซ็น:

Name of VFS staff:
Page 5/4

