
 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (นอรเ์วย์) 

** ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 8)** 

ใช้เวลาท าการอนุมัตวิีซ่านบัจากวันยืน่ประมาณ 15วันท าการ 

เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวซี่าเขา้สถานทตูแล้ว ไม่สามารถดงึเล่มออกมากอ่นได้ 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)   

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)  

3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 
3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์

ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการ

เดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันย่ืนวี

ซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไมค่รบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมท า
จดหมายช้ีแจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม)่ 
3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต ออกมาไม่เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1 
      3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
          3.4.1 ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อ           
          เจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่ 
          เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณา  
          ยื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ย่ืนได้ไม่เกิน 30 วัน  

 



         หลังจากธนาคารออกให้   
3.4.2. ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายท่ีมีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหน่ึงฉบับ (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า** 
4. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ 

โฉนดที่ดิน เป็นต้น 
- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน 
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

 

 



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศนอร์เวย์ 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ ** กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง ** 

จะต้องตรงกันกับเอกสารที่ย่ืนเท่านั้น หากไม่ตรง ทางบริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล........................................................... 

นามสกุลเดิม(กรณีเคยเปลี่ยน ช่ือ – สกุล) ............................................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................สถานที่เกิด........................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..........................................................  

วันทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วันที่หมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 

สถานภาพ*   โสด   แต่งงาน (ถ้าแต่งงานให้ระบุด้านล่างด้วย)      

                          แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)         หม้าย   หย่า 

ใส่วันเดือนปีที่สมรส วันหย่า หรือ วันที่คู่สมรสเสียชีวิต* ......................................................................... 

ใส่ชื่อคู่สมรส คู่หย่า หรือสามีภรรยาที่เสียชีวิต พร้อมวันเดือนปีเกิดของเขา *............................................... 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์........................................................... 

โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ* ......................................................... 

อาชีพ*      เจ้าของกิจการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอิสระ    เกษียณอายุ     นักเรียน   

                ว่างงาน             อื่นๆ(กรุณาระบุ) 

ชื่อบริษัท/ชื่อโรงเรียน*............................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างาน*................................................................................................................................................. 

................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................................. 

โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร .............................................................. 

อีเมล์ (ส านักงาน)........................................................  อีเมล์ส่วนตัว ......................................................... 



 

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่*....................................................... 

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี  ได้วีซ่าจากสถานทูตอะไร*.......................................................... 

แจ้งวันออกและหมดอายุของวีซ่า  (ต้องระบุ).*.......................................................................................... 

วันที่สแกนลายนิ้วมือ  ตอนยื่นวีซ่า (ต้องระบุ)*......................................................................................... 

ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ หรือไม่*.......................................................................... 

ออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  .............หากให้ท่านอ่ืนออกให้ ผู้ที่สายเลือดเดียวกัน  

ท่านใดออก................................................................ 

 
 


