เอกสารสาคัญ โปรดอ่ าน
ข้ อมูลประชาสัมพันธ์
สาหรั บผู้ได้ รับวีซ่าที่ออกโดยประเทศเดนมาร์ ก
ท่าน (หรือบุคคลที่รับวีซา่ แทนท่าน) ควรตรวจสอบข้ อมูลบนวีซา่ สติกเกอร์ อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกครัง้ และทันทีที่รับวีซา่ ว่าถูกต้ องหรือไม่
โปรดตรวจสอบข้ อมูลในวีซ่าดังนี ้
 หมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในวีซา่ สติกเกอร์ ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านหรือไม่
 วันเดินทางเข้ าออกที่ปรากฏบนตัว๋ เครื่องบินต้ องสอดคล้ องกับระยะเวลาที่ระบุไว้ ในวีซา่
 จานวนครัง้ ที่ใช้ วีซา่ ได้ (1 ครัง้ 2 ครัง้ หรือหลายครัง้ ) ตรงกับที่ทา่ นยื่นขอไว้ หรือไม่
 ตรวจสอบชื่อ – นามสกุลของท่านว่าถูกต้ องตรงกันกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือไม่
หากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง กรุณาแจ้ งทางสถานทูตฯให้ ทราบโดยทันที
วิธีการอ่ านสติกเกอร์ วีซ่า DURATION OF STAY…DAYS จะระบุจานวนวันที่ทา่ นสามารถพานักในประเทศกลุม่ เชงเก้ นได้ จานวนวันดังกล่าวจะเริ่มนับจากวันที่
ท่านเดินทางเข้ าเขตเชงเก้ น (ตราประทับเข้ า) ถึงวันที่ทา่ นเดินทางออกจากเขตเชงเก้ น (ตราประทับออก) รวมทังวั
้ นเข้ าและออกด้ วย
ช่วงระยะของเวลาที่ให้ ระหว่าง “FROM …UNTIL” โดยปกติแล้ วจะมีระยะเวลายาวนานกว่าจานวนวันที่พิมพ์ในแถบ DURATION OF STAY เพื่อให้ ทา่ นสามารถ
วางแผนวันที่เดินทางเข้ าออกได้ อย่ างไรก็ตามจานวนวันที่ท่านพานักในประเทศกลุ่มเชงเก้ นจะต้ องไม่ เกินจานวนวันที่กาหนดให้ ในแถบ DURATION OF
STAY และไม่วา่ ท่านจะพานักอยูท่ ี่ประเทศกลุม่ เชงเก้ นกี่วนั ก็ตาม ท่านจะต้ องเดินทางออกจากประเทศกลุม่ เชงเก้ นภายในวันที่ระบุไว้ ในแถบ “UNTIL”
(กรุณาดูตวั อย่างวีซา่ สติกเกอร์ ในหน้ าถัดไป)
ข้ อปฏิบัติหากมีการข้ ามพรมแดนระหว่ างประเทศในกลุ่มเชงเก้ น วีซา่ ชัว่ คราวของท่านสามารถใช้ เดินทางเข้ าออกประเทศเดนมาร์ กและประเทศในกลุม่ เชงเก้ น
ได้ แต่ไม่ได้ หมายความว่าท่านสามารถเข้ าออกประเทศใดก็ได้ โดยอิสระ หากท่านต้ องการข้ ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อเข้ าสูป่ ระเทศอื่นในกลุม่ เชงเก้ น เจ้ าหน้ าที่
ณ จุดผ่านแดนนันอาจขอให้
้
ทา่ นแสดงหลักฐานทางการเงิน เอกสารที่แสดงระยะเวลาที่ทา่ นต้ องการอยูใ่ นประเทศ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เป็ นไป
ได้ วา่ ในบางกรณีทา่ นอาจไม่ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางข้ ามจุดผ่านแดนประเทศเดนมาร์ กหรือประเทศในกลุม่ เชงเก้ นอื่น
ทางสถานทูตฯแนะนาให้ เตรียมสาเนาเอกสารที่ทา่ นใช้ ตอนยื่นขอวีซา่ (เช่น จดหมายเชิญ หลักฐานการจองห้ องพัก เอกสารที่ระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทาง เป็ นต้ น)
อายุของวีซ่า การพานักชัว่ คราวในประเทศเดนมาร์ กจะถูกนับเป็ นวัน ไม่ใช่เดือน และวันหมดอายุของวีซา่ ก็ถือว่าเป็ นวันสิ ้นสุด
ตัวอย่างที่ 1 หากวีซา่ ของท่านมีอายุ 90 วัน ภายในช่วง 1 กรกฎาคม – 13 ตุลาคมปี เดียวกัน และท่านเดินทางเข้ าเขตเชงเก้ นวันที่ 1 กรกฎาคม ท่านจะต้ องเดินทาง
ออกจากเขตเชงเก้ นไม่เกินวันที่ 28 กันยายน ซึง่ ถือว่าครบ 90 วันพอดี (วันที่ให้ เกินมาในวีซา่ ไม่สามารถนาไปเพิ่มจาก 90 วันได้ )
ตัวอย่างที่ 2 หากวีซา่ ของท่านมีอายุ 90 วัน ภายในช่วง 1 กรกฎาคม – 13 ตุลาคมปี เดียวกัน แต่ทา่ นเดินทางเข้ าเขตเชงเก้ นวันที่ 1 กันยายน ท่านจะต้ องเดินทางออก
จากเขตเชงเก้ นไม่เกินวันที่ 13 ตุลาคม ซึง่ เป็ นวันหมดอายุของวีซา่ (หากอยูเ่ กิน จะมีผลต่อการขอวีซา่ ครัง้ ต่อไป)
ปั จจัยทางการเงิน เมื่อท่านเดินทางเข้ าและพานักอยูใ่ นประเทศกลุม่ เชงเก้ น ท่านจะต้ องสามารถแสดงเอกสารซึง่ ระบุวา่ ท่านมีเงินสาหรับการพานักและการเดินทาง
กลับได้ หรือเอกสารที่แสดงว่าท่านสามารถหาเงินเหล่านันมาได้
้
โดยวิธีที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยทัว่ ไปแล้ ว จานวนเงิน 500 โครนเดนมาร์ กต่อวันถื อว่าเพียงพอกับ
การพานักอยูใ่ นเดนมาร์ กหากท่านพานักอยูท่ ี่โรงแรม หรื อ 350 โครนเดนมาร์ กต่อวันหากท่านพานักอยูท่ ี่หอพักหรือที่พกั อาศัย ในระดับใกล้ เคียง โดยที่คา่ พักอาศัยนัน้
ยังไม่ได้ ชาระไว้ ลว่ งหน้ า สาหรับการเดินทางเที่ยวกลับของท่านนัน้ ท่านจะต้ องมีตวั๋ โดยสารการเดินทาง หรือมีเงินเพียงพอสาหรับการซื ้อตัว๋ โดยสารเที่ยวกลับ
หากท่านได้ รับเชิญจากผู้เชิญหรือบริษัทในเดนมาร์ ก กรุณานาจดหมายเชิญติดตัวมาด้ วย
ผลของการพานักเกินกาหนดหรื อการใช้ วีซ่าของท่ านในทางที่ผิด การใช้ วีซา่ ในทางที่ผิดของท่านอาจส่งผลเสียอย่างมากตามมา ซึง่ อาจทาให้ ทา่ นไม่ได้ รับการ
พิจารณาวีซา่ ในครัง้ ต่อไปเป็ นเวลานานถึง 5 ปี ในกรณีตอ่ ไปนี ้
 ในกรณีที่ทา่ นพานักอยูใ่ นเดนมาร์ ก หรือประเทศกลุม่ เชงเก้ น เกินจากที่กาหนดไว้ ในวีซา่ ของท่านมากกว่า 30 วัน โดยไม่ได้ ขออนุญาตล่วงหน้ า
(นอกจากท่านสามารถแสดงเอกสารซึง่ ยืนยันว่ามีเหตุอนั ควรที่ทา่ นต้ องพานักเกินกว่ากาหนดได้ )
 ในกรณีที่ทา่ นถูกขับไล่ออกจากเดนมาร์ ก
 ในกรณีที่ทา่ นยื่นคาร้ องขอลี ้ภัยในเดนมาร์ กหรือประเทศกลุม่ เชงเก้ น
 ในกรณีที่ทา่ นยื่นคาร้ องขอพานักระยะยาวประเภทใดประเภทหนึ่งในเดนมาร์ก (ตามกฎเกณฑ์หลักนัน้ คาร้ องขอติดตามและพานักพร้ อมคู่
สมรสนันจะไม่
้
เข้ าข่ายการรับโทษตามระยะเวลาดังกล่าว
ท่านจะไม่ได้ รับสิทธิ์พิจารณาวีซา่ ครัง้ ต่อไปนานถึง 3 ปี ในกรณีตอ่ ไปนี ้
 ในกรณีที่ทา่ นพานักอยูใ่ นเดนมาร์ กหรือประเทศกลุม่ เชงเก้ น เกินจากที่กาหนดไว้ ในวีซา่ ของท่าน แต่ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่ได้ ขออนุญาตล่วงหน้ า
(นอกจากท่านสามารถแสดงเอกสารซึง่ ยืนยันว่ามีเหตุอนั ควรที่ทา่ นต้ องพานักเกินกว่ากาหนดได้ )
ท่านสามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก www.newtodenmark.dk/misuse
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ตัวอย่ างการอ่ านวีซ่า (Visa Specimen)

1. วันเริ่มต้ นและวันหมดอายุของวีซ่า
(Visa Validity)

2. จานวนวันที่สามารถอยู่ในเขตเชงเก้ นได้
(Duration of Stay)

จากตัวอย่างสติ๊กเกอร์ นี ้จะเห็นได้ ว่า ท่านได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ เป็ นจานวน 15 วัน (ตามข้ อ 2) แต่
วันเริ่มต้ นและวันหมดอายุของวีซา่ (ตามข้ อ 1) นัน้ จะมากกว่าจานวนวันที่ได้ รับอนุมตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ท่านมีความ
สะดวกในการเปลี่ยนแปลงหรื อวางแผนการเดินทางได้ แต่ท่านต้ องไม่อยู่เกินจานวนวันที่ได้ รับอนุมตั ิ (ตามข้ อ
2 ) และไม่เกินวันหมดอายุของวีซา่
ตามตัวอย่างนี ้ วันหมดอายุคือ 05-08-14 หากท่านไม่สามารถเดินทางได้ ในวันที่ 07-07-14 และ
อาจเลื่อนการเดินทางไปวันที่ 28-07-14 ท่านต้ องเดินทางกลับภายในวันที่ 05-08-14 ในกรณีนี ้ท่านไม่สามารถ
อยู่ได้ ถึง 15 วัน เนื่องจากวีซา่ จะหมดอายุภายในวันที่ 05-08-14
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