กำหนดกำรยื่นวีซ่ำกรู๊ ปไอซ์ แลนด์ 8 วัน
เดินทำงระหว่ ำงวันที่ 20-27 มิ.ย.2562
1.กำหนดรับเอกสำรภำยในวันที่ 10 พ.ค. 2562
เจ้ ำหน้ ำทีป่ ระสำนงำนรับเอกสำร คุณเสกสรรค์ 085-1678237 ( Line Id : sek.easy )
คุณสุ ชำ ( ฝน ) 086-6773526

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้ น
1. หนังสื อเดินทำง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือนนับจำกวันเดินทำง (สำหรับท่ ำนทีม่ หี นังสื อเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำ
นำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้ วย เพื่อควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ ำน)
1.2 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ ำเหลือสำหรับประทับวีซ่ำอย่ ำงน้ อย 2 หน้ ำ
2. รูปถ่ ำย
2.1 รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 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 ำ ยที่ ร้ำ น
ถ่ ำยรูปจะดีทสี่ ุ ด ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัว
บรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป
3. หลักฐำนกำรเงิน
3.1 สเตทเม้นที่ออกโดยทางธนาคารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษที่ ส กดชื่ อถู กต้องตรงกับพาสปอร์ ต
ย้ อนหลัง 6 เดื อน (และปรั บ สมุ ด เงิน ฝำกให้ มีย อดสุ ด ท้ ำ ยไม่ เกิน 15 วัน นั บ จำกวัน ที่ นั ด ยื่ น วีซ่ ำ
(สถำนทูตไม่ พจิ ำรณำบัญชีกระแสรำยวันและบัญชีฝำกประจำ)
3.2 สมุดเงินฝากเล่มจริ งโปรดถือไปในวันที่ยนื่
4. หลักฐำนกำรทำงำน ( ภำษำอังกฤษเท่ ำนั้น และเป็ นหลักฐำนปัจจุบันออกมำไม่ เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่น )
4.1 กรณีเป็ นพนักงำน ( ภำษำอังกฤษ เท่ ำนั้น )
- หนังสื อรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน และช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด
- ข้าราชการนาสาเนาบัตรข้าราชการแนบมาด้วย 1 ฉบับ

4.2 กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
- ส าเนาใบทะเบี ย นการค้า และหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นที่ มี ชื่ อ ของผู เ้ ดิ น ทางเป็ นกรรมการ
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อำยุสำเนำไม่ เกิน 3 เดือน)
4.3 กรณีเป็ นนักเรียนหรื อนักศึกษำ (ภำษำอังกฤษและเป็ นหลักฐำนปัจจุบันเท่ ำนั้น)
- หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสาเนา
5. หลักฐำนสำคัญประจำตัว
5.1 สำเนำบัตรประชำชน,สำเนำใบสู ติบัตร ( ผู้ทมี่ อี ำยุไม่ ถงึ 18 ปี บริบูรณ์ )
5.2 สำเนำทะเบียนบ้ ำน
5.3 สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ (ถ้ ำมี)
6. กรณีสมรสแล้ว/หย่ ำ / ตำย ของคู่สมรส
6.1 สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต) พร้อม ทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสาเนา
7. กรณีทเี่ ด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี
7.1 ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอ หรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport ของ
บิดาร/มารดา
7.2 เด็กอยู่ในควำมปกครองของบิดำหรื อมำรดำเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตร
บุญธรรม เป็ นต้น
7.3 เด็กไม่ ได้ เดินทำงกับบิดำหรื อมำรดำ จะต้องมีหลักฐานรับรองยินยอมให้เดินทางกับญาติจากอาเภอหรื อ
เขตที่ ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุ ชื่อผูท้ ี่ เด็ก เดิ นทางด้ว ย พร้ อมแนบบัตรประชาชนและหน้า Passport ของบิ ดา/
มารดา
*** ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวซี ่ ำ จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่ งในบางกรณี อาจจะมีการเรี ยกเอกสาร
เพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรื ออาจจะมีการเรี ยกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่าน
ได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี
*** ในบำงกรณี ทางสถานฑูตฯ อาจจะขอเรี ยกดูหนังสื อเดินทางของท่าน หลังจากที่คณะเดินทางกลับมาแล้ว ซึ่ ง
อาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี

ผูย้ นื่ วีซ่าจะต้องมาแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือตามวันนัดหมาย
ที่สำนักงำน ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่ากลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย อาคารเทรนดี้ ซอยสุขมุ วิท 13 กรุ งเทพมหานคร

