
  

 

 

 

 

Gäller från 2013-11-25 

 

Miniservicepaket för Schengenvisum där ni ordnar en del själva. 

 

Detta ingår i minipaketet: 

 

Ni beställer minipaketet på vår mejladress: visum@thaikonsult.se 

 

Vi mejlar över ett antal frågor till dig som är inbjudare (referenspersonen) kring personuppgifter 

som ska vara med i visumansökan. Du mejlar tillbaks svaren till oss. 

 

Vi skriver ut kompletta ansökningshandlingar för Schengenvisum som består av: 

- Schengenansökan, blankett 119031 

- Familjebilagan, blankett 239011 

- Inbjudan, blankett 237011 

- Och även det speciella frågeformuläret (Questionnaire) som också ska medfölja ansökan. 

 

Vi använder den engelska versionen av blanketterna. 

 

Vi ger även anvisningar hur ni förfar för att söka ett Schengenvisum och vilka övriga handlingar 

som ska ingå i ansökan. 

 

Totalt pris för minipaketet inkl. moms är: 750 kr och betalas före arbetet startar. Vi skickar en 

faktura. 

 

Kostnader som tillkommer hos VFS Global i Bangkok är: 

1. Ansökningsavgiften för Schengenvisum som för tillfället är 2,400 Bath per ansökan för vuxna.  

 

2. Passfoton för 250 Bath som ska bifogas ansökan. 

 

3. VFS Globals serviceavgift på 535 Bath per ansökan. En obligatorisk kostnad till VFS. 

 

4. VFS tar 200 Bath om partnern vill få passet och beslutet hemskickat till bostaden. 

 

5. VFS Global har även en sms service för 60 Bath om partnern önskar få besked när beslutet om 

visum är fattat. 

 

6. Det tillkommer även en kostnad för en medicinsk reseförsäkring som ska bifogas en 

visumansökan. Vi har olika försäkringsalternativ. 

 

7. Ibland kan tillkomma mindre översättningskostnader av vissa handlingar om uppgifterna från 

partnern anses oklara.  

 

Vi kan även boka flygbiljett om ni inte vill göra det själva. 

Jurist Rolf Strömbom, Translator: Bunchuan Strömbom 
Storgatan 7, 534 31 Vara, Sweden 
Tel: 0512-129 77 Mobil: 076-1168193 
Skype nr: +46 31 360 85 15 
Hemsida: www.thaikonsult.se 
E-post: info@thaikonsult.se 
Thaikonsult är registrerat ombud hos Migrationsverket med nummer 11530. 
Thaikonsult är registrerat för F-skatt och moms. 
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Thaikonsult är även registrerat ombud och offentligt biträde hos Migrationsverket med reg. nr. 

11530. 

 

Skicka oss gärna ett mejl om du undrar över något: visum@thaikonsult.se eller ring oss på 076-

1168193 (svenska eller engelska) eller 073-0575478 om du pratar thai. 

 

Distans- och hemförsäljningslag. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-

hemforsaljningsla_sfs-2005-59/?bet=2005:59 

 

Du kan även titta in på vårt forum: www.thaikonsult.se 
 

Med vänlig hälsning från oss på Thaikonsult 
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