
 

 

 

วซ่ีาออสเตรีย 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 

 

1.  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากหลงัวนัเดินทางกลบัและมีสภาพสมบูรณ์ไม่

ชาํรุด และมีหนา้วา่งสาํหรับติดหนา้วซ่ีาเป็นอยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื่อ

ประโยชน์ในการอนุมติัวซ่ีาจากสถานทูตฯ 

2.  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จาํนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิม้ (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูป

ถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนนํ้ าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน

เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์ และต้องไม่ซ้ํากบัรูปวซ่ีาทีม่ีในเล่ม 

3. หลักฐานส่วนตัว – สําเนาทะเบียนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร 

(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร 

 ( ฉบับแปลภาษาองักฤษ ) ยกเว้นสําเนาบัตรประชาชน 

4. หลักฐานการทํางาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อตัรา

เงินเดือน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) , กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

(คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทบัตราบริษทัฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

และตอ้งตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนกัศึกษาให้ใช้หนงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

5. หลกัฐานการเงิน  

5.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง 

ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ตอ้งเป็น STATEMENT ตวัเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สําเนาจากสมุดบญัชี และ 

อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ียืน่วซ่ีา (ก่อน ย่ืนวซ่ีาอาจจะขอให้ท่านปรับอพัเดทอกีคร้ัง) 

** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและบัญชีฝากประจํา **  

5.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายสาํเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่) 

5.3 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ตอ้งมีเอกสารการเงินของผูเ้ดินทางเอง และ เพิ่ม หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย

ในการเดินทาง ใช้สําเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ทีอ่อกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีออก

จากทางธนาคารเท่านั้ น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต 

โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ กรุณายืน่ขอจากธนาคาร  



6. กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้าํงานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของ

สามี หรือผูเ้ดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

7. กรณีท่ีเด็กอายุต ํ่ากวา่ 20  ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมให้เดินทาง

ไปต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศกบับิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมฉบับบแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตของมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมฉบับบแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตของมบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใครโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพรอมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจจะเกิดข้ึน

โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนา

หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดามาดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดามารดาเพื่อรับรองแก่

บุตรดว้ย  

- กรณีเด็กที่บิดา – มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น

ผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ 

 

ตวัอย่างรูปถ่ายสําหรับย่ืนวซ่ีาออสเตรีย 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาทําการ 

15 วนั ทาํการ นบัตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ชาํระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 



ข้อมูลส่วนตวั (สําหรับขอวซ่ีาออสเตรีย) 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการขออนุมัตวิซ่ีา 

 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………… 

1. นามสกุล (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………..... 

2. นามสกุลตอนเกิด (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………………. 

4. วนั / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด...........................................................................................................................................  

5. สถานท่ีเกิด...............................................................................................................................................................  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบนั ........................................................สัญชาติโดยกาํนิด หากต่างจากปัจจุบนั.................................. 

8. เพศ                       ชาย                                 หญิง 

9. สถานภาพ                                   โสด                             แต่งงาน                   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)     

                                                       หยา่                              แยกกนัอยู ่               หมา้ย  

                                                          อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................       

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(ห่างต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อาํนาจปกครอง / ดูแล

ผูเ้ยาว ์

........................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

11. ทีอยู ่/ อีเมลข์องผูข้อ  

..................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจุบนั....................................................................................................................................................... 

 

 



13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์/ สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

14. วซ่ีาเชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา  

                                 ไม่เคย  

                                 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี ............................................... ถึงวนัท่ี ................................................ 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี  

                                 ไม่เคย                               เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ) ....................................................... 

  16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 

                                ไม่เคย                               เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .............................................................. 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

                                      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง                                                    มีผูอ่ื้นออกให ้(เจา้บา้น / บริษทั / องคก์ร) 

                                                                                                                  ตามท่ีระบุในช่อง 31 และ 32  

                                     ส่ิงท่ีช่วยในการดาํรงชีพ                                       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

                                                      เงินสด                                                  สิ่งท่ีช่วยในการดาํรงชีพ 

                                                     เช็คเดินทาง    เงินสด 

    บตัรเครดิต    ท่ีพกัท่ีมีผุจ้ดัหาให ้

    ชาํระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพาํนกัมีผูอ้อกให ้

               ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้  ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทวซ่ีา ค่าวซ่ีาชําระแก่สถานทูต ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย 

 

วซ่ีาท่องเทีย่ว  

 

3,530 บาท 1,500 บาท 5,030 บาท 

 (อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีาอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน) 

หมายเหตุ  

1. เน่ืองจากทางสถานทูตออสเตรียได้เปลีย่นระบบการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย โดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซ่ึงทางลูกค้าจะต้อง

ไปโชว์ตัวเพ่ือแสกนรายนิว้มือและถ่ายรูป 

2. การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. ค่าบริการขา้งตน้สาํหรับผูส้มคัรท่ีถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 

5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได ้ในกรณีท่ีท่านไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาจากทางสถานทูต 

6. เอกสาร และเวลาท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีา อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจ

ของสถานทูต 

 
 

 


