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การพำ�นักในประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
ศูนย์ข้อมูลการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
โทร: 0850 211 478, +421 2 5263 0023 • อีเมล์: mic@iom.int เว็บไซต์: www.mic.iom.sk
เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น
เราขอแนะน�ำให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลกับ IOM ผ่านทาง:
หมายเลขโทรศัพท์ 0850 211 478 (โทรภายในประเทศสโลวาเกีย) และ +421 2 52 63 00 23 (โทรจากต่างประเทศ)
แอปพลิเคชั่น WhatsApp / Viber หมายเลข 0905 063 908
Skype: MICconsultant
อีเมล์ mic@iom.int
เว็บไซต์ IOM ที่ www.mic.iom.sk
การเดินทางเข้าและการพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียของบุคคลจากประเทศที่สาม
บุคคลจากประเทศที่สามสามารถพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียได้ตามข้อก�ำหนด ดังนี้:
เป็นผู้ถือวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าสโลวาเกียหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่า
เป็นผู้ถือใบอนุญาตพ�ำนักที่ออกโดยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ
เป็นผู้พำ� นักชั่วคราว
เป็นผู้พำ� นักถาวร
เป็นผู้ลี้ภัย

วีซ่า
ประเทศสาธารณรัฐสโลวาเกียเป็นส่วนหนึ่งของเขตประเทศตามข้อตกลงเชงเก้นที่อนุญาตให้บุคคล สินค้า
บริการและเงินทุนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
หากท่านได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือได้รับอนุญาตให้พ�ำนักชั่วคราวหรือถาวรในประเทศสโลวาเกีย
ท่านสามารถเดินทางระหว่างเขตแดนของประเทศสมาชิกเชงเก้นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านด่านพรมแดนหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
นอกจากนี้ ยังหมายถึงการที่ท่านสามารถเข้ามายังประเทศสโลวาเกียผ่านทางประเทศเชงเก้นอื่นๆได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าผ่านแดน
ประเทศสมาชิกเขตเชงเก้น ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮอลแลนด์
ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ฮังการี มอลต้า เยอรมนี นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน
สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดนและอิตาลี
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ
โครเอเชีย ไอร์แลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ฮังการี มอลต้า โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สหราชอาณาจักร สเปน
สวีเดนและอิตาลี
ภายในระยะเวลาสามวันนับตั้งแต่วันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศสโลวาเกีย ท่านต้องรายงานตัวต่อส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว (Aliens
Police) เพือ่ แจ้งวันทีท่ า่ นเดินทางมาถึง สถานทีท่ า่ นพักและระยะเวลาทีท่ า่ นจะอยูใ่ นสโลวาเกีย ส�ำหรับในกรณีทที่ า่ นพักในโรงแรมหรือทีพ่ กั อืน่ ๆ
พนักงานหรือเจ้าของที่พักมีหน้าที่รายงานข้อมูลเหล่านี้
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
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ข้อกำ�หนดวีซ่า

ในฐานะพลเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย ท่านต้องยื่นขอวีซ่าในการเข้ามายังประเทศสโลวาเกียและพ�ำนักระยะสั้นในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
ทั้งนี้ สาธารณรัฐสโลวักอาจออกวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าสโลวักให้แก่ท่านตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่มีการให้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นให้สิทธิ์ท่านในการเดินทางไปยังประเทศเขตสมาชิกสมาชิกทั้งหมด ในบางกรณีที่วีซ่าเชงเก้นมีการจ�ำกัดการเข้าถึงบางพื้นที่
จะระบุไว้บนแผ่นปะวีซ่า
ส�ำหรับวีซ่าที่ออกให้ผู้ร้องอาจเป็นแบบเข้าออกได้ครั้งเดียวหรือเข้าออกได้หลายครั้งและระยะเวลาสูงสุดในการพ�ำนักจะต้องไม่เกิน 90 วัน
ภายในช่วงเวลา 180 วัน
ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นไปยังส�ำนักงานตัวแทนของสาธารณรัฐสโลวักหากประเทศสโลวักเป็นประเทศปลายทางหลักที่ท่านจะ
เดินทางไปโดยพิจารณาจากระยะเวลาหรือวัตถุประสงค์
ท่านจะต้องยื่นค�ำร้องของวีซ่าเชงเก้นที่สถานเอกอัครราชทูตสโลวาเกียประจ�ำกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ ณ อาคาร YWCA ชั้น 9 ถนนสาธรใต้ 25
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทยหรือที่ส�ำนักงานตัวแทนในประเทศที่ท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นัก
หากไม่มีส�ำนักงานตัวแทนในประเทศที่ท่านพ�ำนัก ท่านสามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปอื่นที่ได้ทำ�
ข้อตกลงกับสาธารณรัฐสโลวักในการเป็นตัวแทนด�ำเนินการออกวีซ่า

ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองโดยกรอกแบบฟอร์มทางการเป็นภาษาสโลวักและยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบ:
1) เอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารจะต้องยังมีอายุอย่างน้อยอีก 3 เดือนหลังจากที่วีซ่าหมดอายุ)
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) เอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (อาทิ จดหมายเชิญหรือเอกสารรับรองจากเอเยนซี่ทัวร์หรือหนังสือเชิญที่ได้รับการรับรองโดย
ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าว)
4) บัตรโดยสารไปกลับ
5) หลักฐานแสดงที่พักอาศัย
6) หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินทีเ่ พียงพอในการด�ำรงชีพระหว่างเดินทาง (อาทิ รายการธุรกรรมจากธนาคารยืนยันรายได้ทเี่ ข้าประจ�ำในช่วง
6-12 เดือนที่ผ่านมา)
7) หลักฐานประกันสุขภาพ – ประกันการเดินทางระหว่างประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศเชงเก้นตลอดระยะเวลาที่ท่านพ�ำนัก
8) ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ 60 ยูโร
กงสุลจะเป็นผู้พิจารณาการยื่นขอวีซ่าของท่านภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นค�ำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่สมบูรณ์
โดยระยะเวลานี้สามารถขยายได้สูงสุด 30 วันปฏิทิน ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่คำ� ร้องขอวีซ่าเชงเก้นของท่านถูกปฏิเสธ
ในบางกรณี ท่านอาจต้องแนบเอกสารเชิญที่ระบุสถานที่พักและถิ่นพ�ำนักของผู้ที่เชิญท่านและได้รับการรับรองโดยส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่
างด้าวร่วมกับค�ำร้องขอวีซ่าเชงเก้น นอกจากจดหมายเชิญที่แสดงวัตถุประสงค์ในการเชิญแล้ว ผู้ร้องจะต้องยื่นเอกสารที่
ยืนยันว่าผู้เชิญสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างที่ท่านพ�ำนักรวมถึงรับประกันการเดินทางออกจากประเทศของผู้ที่ได้รับเชิญ
(อาทิ เอกสารแสดงสถานะทางการเงินจากธนาคารพร้อมแสดงยอดเงิน) ค่าธรรมเนียมด�ำเนินการช�ำระในรูปแบบอากรสแตมป์มูลค่า 33 ยูโร
ทั้งนี้ ส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าวมีหน้าที่ในการพิจารณาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเชิญภายใน 15
วันนับจากวันที่ได้รับค�ำร้อง เอกสารยืนยันความถูกต้องของเอกสารเชิญมีผล 90 วันนับจากวันที่ได้ตรวจสอบ

วีซ่าสโลวาเกีย

ท่านสามารถยืน่ ขอวีซา่ สโลวาเกียได้หากท่านได้รบั อนุญาตให้พำ� นักในประเทศสโลวาเกียและต้องใช้วซี า่ ในการเดินทางไปยังเขตประเทศเชงเก้น
โดยวีซ่าสโลวาเกียออกให้แก่ผู้ร้องโดยใช้เงื่อนไขคล้ายกับวีซ่าเชงเก้น ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าสโลวาเกียได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสโลวาเกีย
ประจ�ำกรุงเทพมหานคร หรือสถานเอกอัครราชทูตสโลวาเกียประจ�ำประเทศที่ท่านได้รับอนุญาตให้พำ� นัก
สถานเอกอัครราชทูตอาจท�ำการสัมภาษณ์ท่านและท่านต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
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ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองโดยกรอกแบบฟอร์มทางการเป็นภาษาสโลวักและยื่นเอกสารต่อไปนี้ประกอบ:
เอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (เอกสารจะต้องยังมีอายุอย่างน้อยอีก 3 เดือนหลังจากที่วีซ่าหมดอายุ)
2) ภาพถ่ายสีสองใบ (ขนาด 3 × 3.5 ซม.)
3) เอกสารยืนยันวัตถุประสงค์ในการพ�ำนัก (อาทิ เอกสารแจ้งจากส�ำนักงานต�ำรวจส�ำหรับคนต่างด้าวในการอนุญาตให้พำ� นัก)
4) หลักฐานประกันสุขภาพ
5) ค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการ 9.50 ยูโร

1)

หน่วยงานตัวแทนอาจขอเอกสารเพิ่มเติมและจะเป็นผู้พิจารณาการออกวีซ่าสโลวาเกียให้แก่ท่านภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับค�ำร้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกวีซ่าให้แก่พลเมืองของประเทศบางประเทศสามารถรับได้จากสถานเอกอัครราชทูตสโลวาเกียประจ�ำประเทศ
ที่ก�ำหนดไว้หรือศึกษาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศและการยุโรปแห่งสาธารณรัฐสโลวักที่: www.mzv.sk
หากท่านประสงค์ที่จะพ�ำนักในประเทศสโลวาเกียมากกว่า 90 วันแต่อยู่ภายในช่วงเวลา 180 วัน ท่านสามารถยื่นขอใบอนุญาตพ�ำนักประ
เภทต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งใบอนุญาตพ�ำนักที่ออกให้เรียกว่า "วีซ่าระยะยาว" และท่านสามารถพ�ำนักในเขตอาณาของสาธารณรัฐสโลวัก
เดินทางท่องเที่ยวและพ�ำนักในเขตประเทศเชงเก้นได้อย่างอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 90 วันติดต่อกัน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเดินทาง
ไปต่างประเทศและเดินทางกลับมายังประเทศเชงเก้นได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ตราบเท่าที่วีซ่าของคุณยังไม่หมดอายุ
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