
 

              
                                                        Bangkok 

           Supplementary Letter for Schengen Visa Applications 
แบบสอบถามประกอบค ารอ้งขอวีซา่เขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ 

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

 
  

Purpose of travel วตัถุประสงค์การเดนิทาง: Visit Friend or Boyfriend/-Girlfriend เยีย่มเพือ่น หรือแฟน 
 

1. Identity ขอ้มลูสว่นตวั 
Surname นามสกลุ: ______________First name ชือ่: _________Date of birth วนั เดือน ปีเกดิ: ___________ 

 

2.  Occupation/Profession อาชีพ       
 

2.1 What is your current occupational status? ปจัจุบนั ทา่นประกอบอาชีพอะไร? 

 Employee พนกังานบรษิทั Unemployed วา่งงาน  Student นกัเรียน       Retired เกษียณ    
 Housewife แมบ่า้น  Others (please specify) อืน่ๆ โปรดระบ ุ___________________________________________ 

 

2.2 If you are employed, please state the name and address of your employer 

ในกรณีทีท่า่นเป็นพนกังานบรษิทั โปรดระบชุือ่บรษิทั/หน่วยงาน และทีอ่ยูข่องบรษิทั? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Telephone number เบอร์โทรศพัท์: ________________   E-mail อเีมลล์:___________________________________________ 

 

2.3 How long have you been working for your employer? ทา่นไดท้ างานกบับรษิทัน้ีมานานเทา่ไร? 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.4 What is your profession and job description? โปรดระบตุ าแหน่ง และหน้าทีท่ีท่า่นไดร้บัมอบหมาย  
______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.5 What is your monthly income?  Please specify amount in Thai Baht 

โปรดระบจุ านวนรายไดต้อ่เดอืนของทา่นในสกุลเงนิบาท 

Salary or professional income รายได้จากเงินเดือน/อาชีพประจ า  

Pension เงินสวสัดกิารบ านาญ  

Rental income รายไดจ้ากคา่เช่าทรพัย์สนิ  
Other income (support from spouse, parents, sponsor in 

Norway) รายไดอ้ืน่ๆ จากคูส่มรส พอ่แม ่
ผู้การนัตีในประเทศนอร์เวย์ 

 

 

 

2.6 Have you been granted a leave of absence?  ทา่นเคยไดร้บัการอนุมตัลิางานหรือไม?่       

 Yes ได ้    No ไมไ่ด้ 

 

2.7 If yes, is it a paid leave? ถา้เคย ทา่นไดร้บัคา่จา้ง/เงนิเดอืนในระหวา่งวนัลาของทา่นหรือไม่?       

 Yes ได ้    No ไมไ่ด้ 
 

2.8 Do you plan to quit your job if a visa is granted? ถา้ไดร้บัอนุมตัวีิซา่ ทา่นจะลาออกจากงานปจัจุบนัหรือไม่?  
 Yes ใช่             No ไมใ่ช่ 

 



 

 

3. If your purpose of travel is to visit a friend or boyfriend/-girlfriend in Norway: 

ในกรณีทีท่า่นตอ้งการไปเยีย่มเพือ่นหรือแฟนทีป่ระเทศนอร์เวย์ โปรดตอบค าถามดา้นลา่งใหค้รบถว้น 

3.1 What is your relation between you and the sponsor?  ทา่นและผูก้ารนัตมีคีวามสมัพนัธ์ในสถานะใด 

Friend เพือ่น               Boyfriend/Girlfriend แฟน      Others (please specify)   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ 
___________________________________________________________________________ 

 

3.2 How long have you known the sponsor? ทา่นรูจ้กักบัผูก้ารนัตีมานานเทา่ไหร ่  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3.3 How did you meet the sponsor? ทา่นรูจ้กักบัผู้การนัตีได้อยา่งไร 

 Introduced by Friendเพือ่นแนะน า        Introduced by Relative ญาตแินะน า

 Co-incident (please specify) พบกนัโดยบงัเอญิ (โปรดระบุรายละเอยีด) 
________________________________________________________________ 

 Others (please specify) อืน่ๆ (โปรดระบรุายละเอยีด) 
__________________________________________________________________ 
 

3.4 Have you met the sponsor in person? ทา่นเคยพบกบัผูก้ารนัตหีรือไม?่   Yes เคยพบ   No ไมเ่คยพบ 

 

3.5  If yes, please explain exactly when, where, how many times you have met - and for how long: 

ถา้เคย โปรดระบวุนั เดอืน ปี สถานที ่จ านวนคร ัง้ และระยะเวลา ทีท่า่นและผูก้ารนัตไีดพ้บ/ อยูด่ว้ยกนั 

1st Time (คร ัง้แรก) 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

2nd  Time (คร ัง้ทีส่อง) 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

3rd  Time (คร ัง้ทีส่าม) 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

4th Time (คร ัง้ทีส่ี)่ 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

5th Time (คร ัง้ทีห่า้) 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

6th Time (คร ัง้ทีห่า้) 

When? (เมือ่ไหร)่__________________ Where? (ทีไ่หน)___________________How long? (นานเทา่ไหร)่_______________ 

 

3.6 What do you know about the sponsor’s family situation? Is the sponsor: 

ทา่นทราบสถานะครอบครวัของผูก้ารนัตีเป็นอยา่งไร 

 Single โสด    Married แตง่งาน    Cohabitant  อยูด่ว้ยกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส     

 Divorced หยา่รา้ง      Separated แยกทาง     Widow/-er หมา้ย   
 Others (please specify) อืน่ๆ โปรดระบ ุ__________________________________________________________________ 

 

3.7 Does the sponsor have children? ปจัจุบนั ผูก้ารนัตีมบีุตรหรือไม?่   

 Yes ม ี                             No ไมม่ี 
 

3.8 If yes, how many?   ถา้ม ีโปรดระบจุ านวนบตุร      1          2        3          4         5  

 

3.9 If yes, do the children live with the sponsor?  ถา้ม ีบตุรของผูก้ารนัตอีาศยัอยูก่บับตุรหรือไม?่  
 Yes อยู ่      No ไมอ่ยู ่

 

4. Family status สถานะครอบครวั 



 

 

4.1 What is your current civil status? สถานภาพปจัจุบนัของทา่นคอือะไร? 

 Single โสด    Married แตง่งาน    Cohabitant  อยูด่ว้ยกนัโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส     

Divorced หยา่รา้ง      Separated แยกทาง Widow/-er หมา่ย  

 Others (please specify) อืน่ๆ โปรดระบ ุ____________________________________________________________

 

4.2 Do you have any children? ปจัจุบนั ทา่นมบีตุรหรือไม?่  Yes  ม ี  No ไมม่ ี 
If yes, list their names and age below: ถา้ม ีโปรดระบุรายละเอยีด ชือ่ สกุล และอายุ  
Name ชือ่-สกลุ: ________________________________________  Age อายุ: ______________________________________ 

Name ชือ่-สกลุ: ________________________________________  Age อายุ: ______________________________________ 

Name ชือ่-สกลุ: ________________________________________  Age อายุ: _____________________________________ 

 

4.3 If you have children, are they staying with you? ปจัจุบนั บตุรของทา่นอาศยัอยูก่บัทา่นหรือไม?่   

 Yes อยู ่      No ไมอ่ยู ่
If no, who are they staying with? ในกรณีทีไ่มอ่ยูก่บัทา่น บตุรของทา่นอาศยัอยูก่บัใคร? 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

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

โปรดระบชืุ่อเพือ่น หรือญาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย์ และประเทศเชงเกน้อืน่ๆ 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:____________Country ประเทศทีพ่ านกั:_______________ 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:____________Country ประเทศทีพ่ านกั:_______________ 

Name ชือ่-สกลุ:__________________Relationship ความสมัพนัธ์:____________Country ประเทศทีพ่ านกั:_______________ 

 

5. Are you going to enter into marriage or work while you are in Norway on this trip? 

ทา่นมแีผนจะแตง่งาน หรือท างาน ในระหวา่งทีท่า่พ านกัอยูท่ีป่ระเทศนอร์เวย์คร ัง้น้ีหรือไม?่ 
 Yes  ใช ่   No  ไมใ่ช่   Maybe อาจจะ 

 

6. What are you going to do after your visit to Norway?  ทา่นคาดวา่จะท าอะไร หลงัจากการเดนิทางไปนอร์เวย์คร ัง้น้ี?    

 Work ท างาน   Study ศกีษาตอ่   Don’t know ยงัไมท่ราบ 

 

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

 

If yes, when, where and why? ถา้เคย โปรดระบรุายละเอียดวา่ทา่นถูกปฎเิสธวีซา่จากทีไ่หน เมือ่ไร และเพราะเหตใุด 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Have you had previous passports? ทา่นเคยมหีนงัสอืเดนิมากอ่นเลม่ปจัจุบนัใช่ 
 Yes ใช ่   No ไมใ่ช ่  

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

 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  ขา้พเจา้ทราบดวีา่หากขอ้มลูหรือเอกสารดงักลา่วเป็นเท็จ จะมโีทษตามกฎหมายนอร์เวย์ 
บทบญัญตัวิา่ดว้ยการตรวจคนเขา้เมอืง มาตราที ่47  และประมวลกฎหมายอาญา มาตราที ่166 
Date Place Signature (for minors: signature of the guardian) 



 

วนัที ่  ที ่ ลงชือ่ 

 


