เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
1. หนังสื อเดินทาง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (สาหรับท่ านทีม่ หี นังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นามาประกอบการยื่นวีซ่าด้ วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)
1.2 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปถ่ าย
2.1 รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2
ใบ เน้น ที่ ใ บหน้า รู ป สี พ้ื น หลังขาวเท่ า นั้น ถ่ า ย
มาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่ งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้น
รู ป โพลาลอยด์ /สติ๊ ก เกอร์ ใ ช้ไ ม่ ไ ด้ ( ถ่ า ยที่ ร้า น
ถ่ ายรูปจะดีทสี่ ุ ด ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัว
บรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป
3. หลักฐานการเงิน
3.1 สาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปั จจุบนั ย้ อนหลัง 6 เดือน
(และปรับสมุดเงินฝากให้ มียอดสุ ดท้ ายไม่ เกิน 15 วัน นับจากวันทีน่ ัดยื่นวีซ่า (สถานทูตไม่ พจิ ารณาบัญชี
กระแสรายวันและบัญชีฝากประจา)
3.2 สมุดเงินฝากเล่มจริ งโปรดถือไปในวันที่ยนื่
4. หลักฐานการทางาน ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น และ เป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
4.1 กรณีเป็ นพนักงาน ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น )
- หนังสื อรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน และช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- ข้าราชการนาสาเนาบัตรข้าราชการแนบมาด้วย 1 ฉบับ
4.2 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ( ภาษาอังกฤษ เท่ านั้น )
- ส าเนาใบทะเบี ย นการค้า และหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นที่ มี ชื่ อ ของผู เ้ ดิ น ทางเป็ นกรรมการ
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาเนาไม่ เกิน 3 เดือน)
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสาเนา
5. หลักฐานสาคัญประจาตัว
5.1 สาเนาบัตรประชาชน,สาเนาใบสู ติบัตร ( ผู้ทมี่ อี ายุไม่ ถงึ 18 ปี บริบูรณ์ )
5.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
5.3 สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ (ถ้ ามี)

6. กรณีสมรสแล้ว/หย่ า / ตาย ของคู่สมรส
6.1 สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสาเนา
7. กรณีทเี่ ด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
7.1 ไม่ ได้ เดินทางพร้ อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอ หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport ของ
บิดาร/มารดา
7.2 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร
บุญธรรม เป็ นต้น
7.3 เด็กไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา จะต้องมีหลักฐานรับรองยินยอมให้เดินทางกับญาติจากอาเภอหรื อ
เขตที่ ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุ ชื่อผูท้ ี่ เด็ก เดิ นทางด้ว ย พร้ อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport ของบิ ดา/
มารดา
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม
ส่ งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่เอง หาก
ต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่ า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่ งในบางกรณี อาจจะมีการเรี ยกเอกสาร
เพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรื ออาจจะมีการเรี ยกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่าน
ได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี
*** ในบางกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรี ยกดูหนังสื อเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี

ผูย้ นื่ วีซ่าจะต้องมาแสดงตน และสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตตามวันนัดหมาย
ที่อยู่สานักงาน ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
อาคารเทรนดี้ ซอยสุ ขมุ วิท 13 กรุ งเทพมหานคร

