
วซ่ีา 
การอนุญาตส าหรับการเขา้มาอยูใ่นประเทศนอร์เวยแ์ละประเทศอ่ืนในกลุ่มเซง้เกน้ในระยะเวลาจ ากดัจนถึง 90 วนั 
 

วซ่ีาการเยีย่มท่านสามารถได้รับในกรณทีี่ท่านมาในฐานะนักท่องเที่ยวการเยีย่ม
ครอบครัว,ที่ท างานทางราชการ, การเยีย่มในกรณีการศึกษา หรือธุระอย่างอืน่ ซ่ึง
ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตได้พกัอาศัยอยู่ในประเทศ 

 

วีซ่าขอเขา้ประเทศนอร์เวยแ์ละประเทศอ่ืนในกลุ่มเซง้เกน้จ ากดัเวลาอยา่งมากสุด 90 

วนัโดยทัว่ไปวีซ่าไม่สามารถต่ออายไุดห้ลงัจากเดินทางเขา้มาในบริเวณกลุ่มเซง้เกน้ 
ขอ้ยกเวน้สามารถต่อไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนหลงัจากท่ีท่านเขา้
มาอยูใ่นบริเวณกลุ่มเซง้เกน้ จากวีซ่าอนัเดิมท่ีไดรั้บอนุญาตนอ้ยกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็
ตามระยะเวลาทั้งหมดท่ีอยูใ่นบริเวณกลุ่มเซง้เกน้จะไม่ไดรั้บมากกวา่ 90 วนั ภายใน
ระยะช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา วีซ่าท่ีท่านไดรั้บจากประเทศนอร์เวยส์ามารถใช้ไดใ้นทุก
ประเทศภายในกลุ่มเซง้เกน้ 
 
ใครบ้างที่จ าเป็นต้องขอวซ่ีาเพือ่มาเยีย่มประเทศนอร์เวย์  
โดยทัว่ไปทุกคนจ าเป็นตอ้งขอวีซ่าเพ่ือมาเยีย่มประเทศนอร์เวย ์ข้อยกเวน้จากหนา้ท่ี
การขอวีซ่าจะยกเวน้เฉพาะพลเมืองจากประเทศอ่ืนซ่ึงมีสญัญาการยกเวน้ รายการ
เก่ียวกบัวา่ใครซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งขอวีซ่าท่านสามารถเปิดอ่านดูท่ี www.udi.no หรือติด
ต่อไปท่ีสถานีต่างประเทศของนอร์เวยท่ี์สะดวกท่ีสุดส าหรับท่าน  
 
ขอ้ยกเวน้จากหนา้ท่ีการขอวีซ่าจะมีเฉพาะส าหรับบุคคลดงัต่อไปน้ี 
    - พลเมืองนอร์ดิก 
    -    พลเมืองต่างชาติท่ีมีหนงัสือเดินทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึง         
           ประเทศนอร์เวยมี์สญัญาการยกเวน้การขอวีซ่า 
   -       บุคคลซ่ึงมีหนงัสือเดินทางส าหรับชาวต่างชาติท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใน 
           ประเทศนอร์เวย ์
   -       บุคคลซ่ึงมีหนงัสือเดินทางส าหรับผูล้ี้ภยัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายใน 
           ประเทศนอร์เวย ์
    -      บุคคลซ่ึงมีอนุญาตไดพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวยห์รือประเทศอ่ืนในกลุ่ม 
           เซง้เกน้ 
 
ข้าพเจ้าจะยืน่ขอวซ่ีาไปที่ประเทศนอร์เวย์ที่ไหน 
ค าร้องขอวีซ่าจะตอ้งมีการยืน่ดว้ยตนเองไปท่ีสถานีต่างประเทศของนอร์เวย ์
ส่วนมากใบร้องขอวีฃ่าจะถูกด าเนินการท่ีนั้น ในบางกรณีใบร้องขอจะถูกส่งไปท่ี
ประเทศนอร์เวยแ์ละถูกด าเนินการจากกองตรวจตนเขา้เมือง 

ธรรมเนียม 
เม่ือท่านมายืน่ขอวีซ่าท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม อตัราค่าธรรมเนียมท่านสามารถ
เปิดดูท่ี www.udi.no/gebyr หรือติดต่อไปท่ีสถานีต่างประเทศของนอร์เวย ์ซ่ึงสะดวกท่ีสุด
ส าหรับท่าน 
 
การด าเนินการการร้องขอวซ่ีาจะใช้เวลานานแค่ไหน  
หากค าร้องขอของท่านถูกด าเนินการท่ีสถานีต่างประเทศของนอร์เวย ์ส่วนมากจะใชเ้วลา
ประมาณสองอาทิตยก์วา่ท่านจะไดรั้บค าตอบจากการร้องขอของท่าน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีการงานมากนอ้ยแค่ไหน ในแต่ละสถานีต่างประเทศ ถาม
เก่ียวกบัระยะเวลาในการด าเนินการไดท่ี้ ท่ีท่านจะยืน่ค  าร้องขอ ถา้หากวา่ค  าร้องขอถูก
ส่งไปท่ีประเทศนอร์เวยแ์ละกองตรวจคนเขา้เมือง (UDI) ระยะเวลาในการด าเนินการจะ
นานกวา่นั้น ขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาในการด าเนินการท่านสามารถเปิดดูไดท่ี้ 
www.udi.no/saksbehandlingstider.  
 
เงือ่นไขเกีย่วกบัหลกัฐาน 

- แบบฟอร์มร้องขอ รูปภาพจะตอ้งถูกตอ้งส าหรับการประทบัวีซ่า รายการ
เก่ียวกบัเง่ือนไขของรูปภาพท่านสามารถเปิดดูไดท่ี้ www.udi.no 

- หนงัสือเดินทาง/ใบรับร้องการเดินทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
- ใบเชิญพร้อมลายลกัษณ์อกัษรจากบุคคลชาวนอร์เวยผ์ูอ้า้งถึง  
- หลกัฐานวา่เป็นญาติกนั (ถา้หากวา่ผูอ้า้งถึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั) 
- หลกัฐานเก่ียวกบัเงินส่วนตวัส าหรับการเขา้มาอยูห่รือใบค ้าประกนัจากผูอ้า้ง

ถึง เปิดดูท่ีเวปเพจของกองตรวจคนเขา้เมือง UDI  
เง่ือนไขเก่ียวกบัหลกัฐานสามารถแตกต่างระหวา่งแต่ละประเทศส าหรับคนต่างชาติท่ีมี

หนา้ท่ีขอวีซ่า ซ่ึงอยูใ่นสญัญาสญัญาของประชาคมร่วมยโุรป EØS หรืออนุสญัญา

สมาคมการคา้เสรีแห่งยโุรป EFTA ท่ีจะตอ้งมีกฎพิเศษอ่ืน 

 
ถ้าหากว่าท่านได้รับวซ่ีา 
ท่านจ าเป็นตอ้งมีประกนัท่องเท่ียวและป่วยท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงถูกตอ้งในทุกประเทศในกลุ่มเซง้
เกน้และวงเงินชดใชน้อ้ยสุดจะตอ้งอยูท่ี่ 30,000 ยโูร ก่อนท่ีวีซ่าจะถูกมอบให้ท่านท่าน
ตอ้งยืน่หลกัฐานเก่ียวกบัประกนัเพ่ือมีขอ้มูลเพ่ิมเติม ท่านสามารถติดต่อกบัสถานี
ต่างประเทศซ่ึงสะดวกท่ีสุดส าหรับท่าน หากท่านอยูใ่นประเทศนอร์เวยท์่านสามารถ
ติดต่อไปท่ีสถานีต ารวจหรือกองตรวจคนเขา้เมือง (UDI) ถา้ท่านอยากจะศึกษา ท างาน 
หรือพกัอาศยัอยูก่บัคู่สมรส/ครอบครัวในประเทศนอร์เวยท์่านจะตอ้งร้องขอไปท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองเก่ียวกบัการอนุญาตไดพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศ เปิดอ่านเพ่ิมเติมท่ี 
www.udi.no 
 
 
 
                                                                      

                                                                             UDI 
                                             กองตรวจคนเขา้เมือง 
 

 

http://www.udi.no/
http://www.udi.no/gebyr%20หรือ
http://www.udi.no/saksbehandlingstider
http://www.udi.no/
http://www.udi.no/


ค าถามธรรมดา 
 
ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องขอวซ่ีาใช่หรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าจะร้องขอการอนุญาตได้พกัอาศัยอยู่
ในประเทศ/อนุญาตท างานในประเทศนอร์เวย์ 
ท่านไม่สามารถไดรั้บวีซ่าของประเทศนอร์เวย์/ประเทศกลุ่มเซง้เกน้ ถา้หากวา่ท่านมี
จุดประสงคเ์พ่ือเขา้มาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย ์ถึงอยา่งไรก็ตามผูร้้องขอบางท่าน
จะสามารถไดรั้บวีซ่าชัว่คราวในการเขา้มาอยู ่(วีซ่า D) ก่อนท่ีใบร้องขอเก่ียวกบัการ
อนุญาตให้พกัอาศยัอยูใ่นประเทศจะผา่นการด าเนินการ ทั้งน้ีหมายความวา่ในกรณีท่ี
กล่าววา่จะพกัอาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวยถ์าวร และเง่ือนไขของท่านครบถว้นสมบูรณ์
ในการอนุญาตเขา้มาอยูใ่นประเทศน ขอ้มูลเพ่ิมเติบท่านสามารถไดรั้บจากสถานี
ต่างประเทศของนอร์เวย ์ซ่ึงสะดวกท่ีสุดส าหรับท่านหรือเวปเพจของกองตรวจคนเขา้
เมือง UDI 
 
ข้าพเจ้าจะร้องขออย่างไรถ้าหากว่าข้าพเจ้ามาแต่งงานในประเทศนอร์เวย์  
ถา้หากวา่จุดประสงคข์องท่านคือมาจดทะเบียนสมรสและอยูต่่อในประเทศนอร์เวย์
ท่านสามารถร้องขอการอนุญาตไดพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศจนถึงหกเดือนเพื่อจด
ทะเบียนสมรส ท่านจะตอ้งร้องขอเก่ียวกบัการอนุญาตไดพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศไปท่ี
สถานีต่างประเทศของนอร์เวยใ์นบา้นเกิดเมืองนอนของท่าน หรือในประเทศท่ีท่าน
ไดรั้บอนุญาตอาศยัอยู ่และยงัไม่หมดอายใุนระยะเวลา ๖ เดือนสุดทา้ยท่ีผา่นมา ถา้หาก
วา่ท่านจะมาเยีย่มแฟนและเดินทางกลบัหลงัจากมาเยีย่มแลว้ท่านสามารถขอวีซ่าเยีย่ม
จนถึง 90 วนัได ้
 
ข้าพเจ้าต้องมีอะไรบ้างเพือ่สามารถขอวซ่ีาได้  
ท่านจ าเป็นตอ้งมีหนงัสือเดินทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือสามารถออกเดินทางเขา้มา
ในประเทศนอร์เวยไ์ด ้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายตุ่อไปอยา่งนอ้ย 90 วนัหลงัจาก
ระยะเวลาท่ีวีซ่าก าหนด ท่านจ าเป็นตอ้งมีเงินเพียงพอส าหรับค่าเดินทางและค่าพกั
อาศยัอยูใ่นประเทศนอร์เวย ์ หากท่านไม่มีเงินเพียงพอท่านสามารถถูกห้ามเขา้ท่ีด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง ถึงแมว้า่ท่านไดรั้บวีซ่าแลว้ก็ตาม ในบางกรณีเป็นไปไดว้า่ เพียงพอท่ี
มีแค่ใบค ้าประกนัเงินส าหรับค่าพกัอาศยัอยูแ่ละค่าเดินทางกลบัจากบุคคลท่ีอยูป่ระเทศ
นอร์เวยท่ี์จะรับรองการเยีย่ม (ผูอ้า้งถึง) และไดรั้บการประทบัตราจากต ารวจ ใบค ้า
ประกนัสามารถขอไดท่ี้สถานีต่างประเทศ รวมถึงเวปเพจของกองตรวจคนเขา้เมือง 

UDI และใบค ้าประกนัจะตอ้งถูกยืน่พร้อมกบัใบร้องขอวีซ่า 
 
ท่านจะตอ้งมีโอกาสในการเดินทางกลบัไปท่ีบา้นเกิดเมืองนอนของท่านหรือใน
ประเทศอ่ืนๆโดย วิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงคุณไดรั้บอนุญาตให้ไดพ้กัอาศยัอยู่ 
 
ท่านจะตอ้งมีจุดประสงคใ์นการเดินทางออกจากประเทศนอร์เวยเ์ม่ือวีซ่าหมดอาย ุถา้
หากวา่เจา้หนา้ท่ีของประเทศนอร์เวยท์ราบเหตุผลวา่ท่านคิดท่ีจะอยูใ่นประเทศต่อ
หลงัจากระยะเวลาท่ีขอวีซ่าหมดเขต  ค  าร้องขอของท่านสามารถถูกปฏิเสธได้ 
 
ท่านไม่ควรมีรายช่ือไวใ้นระบบขอ้มูลของกลุ่มเซง้เกน้ (SIS) วา่ท่านเป็นบคคลท่ีกลุ่ม
ประเทศเซง้เกน้ไม่ตอ้งการ 

 ข้าพเจ้าต้องเดนิทางเข้าประเทศนั้น ซ่ึงข้าพเจ้าได้ขอวซ่ีาไปหรือไม่  
ไม่ตอ้ง  ท่านสามารถเดินทางไปประเทศไหนก็ไดใ้นกลุ่มประเทศเซง้เกน้เม่ือท่าน
ไดรั้บวีซ่าแลว้ แต่หากท่านคิดวา่ท่านจะไปอีกประเทศหน่ึงนานกวา่ประเทศนอร์เวย์
ท่านจ าเป็นตอ้งขอวีซ่าจากสถานทูตของประเทศนั้น 
 
ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องมีหลายวซ่ีาเพือ่เยีย่มหลายประเทศในกลุ่มเซ้งเก้นได้หรือไม่  
ไม่ วีซ่าซ่ึงท่านไดรั้บจากประเทศนอร์เวย ์สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศในกลุ่มเซง้เกน้ 
 
ข้าพเจ้าสามารถได้รับวซ่ีามากกว่าสามเดอืนได้หรือไม่ ถ้าหากข้าพเจ้าจะไปเยีย่มหลาย
ประเทศ 
ไม่ ท่านสามารถรับวีซ่าส าหรับ 90 วนั หรือนอ้ยกวา่นั้นท่านจ าเป็นตอ้งเดินทางออก
จากกลุ่มประเทศเซง้เกน้ก่อนวีซ่าของท่านจะหมดอาย ุ ถา้หากวา่ท่านไม่เดินทางออก
ก่อนวีซ่าของท่านหมดอาย ุการท าเช่นน้ีสามารถมีผลกระทบต่อการเดินทางเขา้มาใน
อนาคตขา้งหนา้ 
 
ข้าพเจ้าสามารถยืน่อุทธรณ์ได้หรือไม่ ถ้าหากว่าค าร้องขอของข้าพเจ้าถูกปฏิเสธ 
ได ้ถา้ท่านยืน่อุทธรณ์เก่ียวกบัค  าถูกปฏิเสธซ่ึงถูกตดัสินท่ีสถานีต่างประเทศ คดีน้ีจะถูก

ส่งไปด าเนินการท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง UDI เพ่ือการพิจารณา ถา้ท่านยืน่อุทธรณ์ถูก

ปฏิเสธจากกองรตรวจคนเขา้เมือง UDI คดีน้ีก็จะถูกส่งไปท่ีการด าเนินการร้องเรียนท่ี 

คณะกรรมการส าหรับคนต่างดา้ว (UNE) การด าเนินการค ายืน่อุทธรณ์ ค่าธรรมเนียม

ฟรี 

 
ท่านอยากจะทราบเพิม่เติมเกีย่วกบัวซ่ีาในมาประเทศนอร์เวย์ หรือไม่ 
หากท่านอยากจะทราบเพ่ิมมากข้ึนเก่ียวกบัวีซ่า  ท่านสามารถติดต่อไปไดท่ี้สถานี

ต่างประเทศของนอร์เวยท่ี์สะดวกส าหรับท่าน ถา้ท่านอยูใ่นประเทศนอร์เวยท์่าน

สามารถติดต่อไปท่ีบริการบอกขอ้มูล ส าหรับผูท่ี้สมคัรขอวีซ่าของกองตรวจคนเขา้

เมืองท่ี Opplysningstjenesten I UDI ซ่ึงตอบค าถามจากการติดต่อเป็นภาษา

นอร์เวย,์ ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน  เบอร์โทร 23 35 16 00 หรืออีเมล ์ots@udi.no. 
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