
              
                                                        Bangkok 

  

           Supplementary Letter for Schengen Visa Applications 
 

The form is to be filled out in English only and signed by the applicant 

 
  

Purpose of travel วตัถุประสงค์การเดนิทาง: Business or Official ธุรกจิ หรืองานราชการ 
 

1. Identity ขอ้มลูสว่นตวั 
Surname นามสกลุ: ____________First name ชือ่: ________ Date of birth วนั เดอืน ปีเกดิ: _________ 
         

2. Please state the name and address of your employer: โปรดระบุชือ่ และทีอ่ยูข่องบรษิทั/ 
หน่วยงานทีท่า่นท างานอยู ่
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Telephone number เบอร์โทรศพัท์: _______________ E-mail อเีมลล์: ________________________________ 

Name of supervisor ชือ่หวัหน้างาน: _________________________________________________________ 

 

3. What is the purpose of your trip to Norway (please give details below): 

ทา่นมวีตัถุประสงค์อะไรในการเดนิทางไปนอร์เวย์คร ัง้น้ี (กรุณากรอกรายละเอียดดา้นลา่ง): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4. Name and address of company or organization and contact person in Norway: 

กรุณาระบุชือ่บรษิทั,องค์กร หรือผูท้ีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้นประเทศนอร์เวย์ พรอ้มระบุทีอ่ยูแ่ละเบอร์โทรศพัท:์ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Are you planning other visits to the same company in the near future?     

 ทา่นมีแผนจะเดนิทางไปตดิตอ่ธุรกจิกบับริษทัน้ีอีกในเร็วๆน้ีหรือไม?่   

 Yes ม ี      No ไมม่ี 

6. Are you visiting other countries besides Norway while on this trip?     

ในการเดนิทางคร ัง้น้ี ทา่นจะไปประเทศอืน่ ๆ นอกจากประเทศนอร์เวยห์รือไม ่?  

 Yes ไป         No ไมไ่ป 

 

If yes, please list all countries and how many days you are staying in each country below: 

ถา้ไป กรุณาระบรุายชือ่ประเทศ และระยะเวลาในการพ านกัในประเทศนัน้ ๆ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

7.  Name of friends/relatives living in Norway and other Schengen countries: 

โปรดระบุชือ่เพือ่น หรือญาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ และประเทศอืน่ในเขตเชงเกน้ 
 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:___________Country ประเทศทีพ่ านกั:________ 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:___________Country ประเทศทีพ่ านกั:________ 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:___________Country ประเทศทีพ่ านกั:________ 

 

8. Have you ever been rejected a Schengen-visa before? ทา่นเคยถูกปฎเิสธวีซา่เชงเกน้หรือไม ่?   
  Yes เคย                  No ไมเ่คย 
 

If yes, when, where and why? ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดวา่ทา่นถูกปฎเิสธวีซา่จากทีใ่ด เมือ่ไร และเพราะเหตใุด 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

9. Have you had previous passports? ทา่นเคยมหีนงัสือเดนิทางมากอ่นเลม่ปจัจุบนัหรือไม ่? 

 Yes ใช ่   No ไมใ่ช ่  

If yes, how many previous passports have you had? ถา้ใช ่ทา่นเคยมีหนงัสือเดนิทางมาแลว้กีเ่ลม่ 

 1           2                  3        4                 5           6 

 
 

 

I, the undersigned, hereby confirm that all the information I have provided is correct and complete. I am aware that 

providing incorrect information or falsified documents 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 Norwegian Law, cf. The Immigration 

Act section 47 and the Penal Code section 166.  

 
ขา้พเจา้ 
ขอรบัรองวา่ขอ้มลูในแบบฟอร์มค ารอ้งและเอกสารประกอบเพิม่เตมิของขา้พเจา้ท ัง้หมดนัน้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกปร
ะการ  ขา้พเจา้ทราบดีวา่หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักลา่วเป็นเท็จ จะมโีทษตามกฎหมายนอร์เวย์ 
บทบญัญตัวิา่ดว้ยการตรวจคนเขา้เมือง มาตราที ่47  และประมวลกฎหมายอาญา มาตราที ่166 

 
Date 

วนัที ่  
Place 

ที ่
Signature (for minors: signature of the guardian) 

ลงชือ่ 

 
 


