
 
 

 

  เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ออสเตรีย 
1.  หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  
2. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั (กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 
3.  รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม.จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวไม่ซ ้ ากบัรูปถ่ายในเล่มหนงัสือเดินทาง 

และถ่ายรูปใหเ้หมือนกบัตวัจริงในปัจจุบนั, หนา้ตรง,หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มเปิดปาก,ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ ไม่ใส่แวน่  

4. ส าเนาบตัรประชาชน ทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบหยา่ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ ( 
แปลภาษาองักฤษยืน่คู่ส าเนาฉบบัภาษาไทยน าฉบบัจริงมาดว้ย) ใบเกิดกรณีต ่ากวา่ 20  ปี 

5.            หนงัสือรับรองการท างาน (ในกรณีท่ีเป็นพนกังาน) ท่ีระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการท างาน  
               ( เป็นภาษาองักฤษ ) อายุเอกสารไม่เกนิ 1 เดอืน  
6.             หนงัสือรับรองการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา)  อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือนพร้อมแปลภาษาองักฤษ 
7.             หนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้ (ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ) ท่ีออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีช่ือ

ผูส้มคัร อายุเอกสารไม่เกนิ 1 เดอืนพร้อมแปลภาษาองักฤษ 
8.             (ส่วนกรณีท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ) ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงท่ีมาของรายไดใ้นชีวติประจ าวนัเป็นภาษาองักฤษ 
9.             ยอดบญัชีธนาคาร( Bank  Statement หรือ Copy book bank) แสดงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด 
  อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั 
10. หนงัสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุเจา้ของบญัชี( Bank Guarantee) อายุเอกสารไม่เกนิ 1 เดอืน 
               *** สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบญัชีกระแสรายวนั*** 
               *** กรณีการออกค่าใชจ่้ายจะตอ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรสท่ีมีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ มาแนบคูก่บัไทย   
                      ดว้ย หรือ พ่ีนอ้งสายเลือดเดียวกนั( แปลทะเบียนบา้นมาทั้งคู่ยืน่มาคู่กนัทั้งไทย-องักฤษ)และจะตอ้งมีจดหมายรับรองคา่ใชจ่้าย  
                      เพ่ิมเติมดว้ย( Sponsor letter)    
11.         ถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางทุกหนา้ท่ีมีประวติัการเดินทางของประเทศ Schengen วซ่ีา/องักฤษ/ออสเตรเลีย/อเมริกาวซ่ีาในรอบ 3 ปี 

 เอกสารทุกอยา่งจะตอ้งอา้งอิงช่ือตามหนงัสือเดินทางเท่านั้น 
 การเซ็นช่ือใน แบบฟอร์ม จะตอ้งเป็นลายเซ็นจริงของผูส้มคัรเท่านั้นเจา้หนา้ท่ีกรุ๊ปไม่สามารถเซ็นตแ์ทนได ้

12.         Hotel booking ตลอดทริปการเดินทางท่ีมีช่ือลูกคา้บนเอกสารดว้ย 
13.         ตัว๋เคร่ืองบิน ทุกไฟลต์ลอดทริปการเดินทางท่ีมีบิน 
 
 

*** หมายเหตุ ***  
 

1. ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อมแปล 
ภาษาองักฤษ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนั แต่บิดาหรือมารดา มีวซ่ีาอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะแสดงหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของบิดาหรือ
มารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา Schengen ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้แนบพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบินท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้อมกนัจึงจะ
สามารถยกเวน้ หนงัสือยนิยอมได ้

2. ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) 
พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ ภาษา เยอรมนั หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา 
หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ หรือ ภาษา เยอรมนั พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพ่ือใชใ้นการเช่ียมโยง
ความสมัพนัธ์ 



 
 

 

 

รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่วในกลุ่มเชงเก้น (ยุโรป) 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................................................ 

 ช่ือ-นามสกลุเดิมตั้งแต่เกิด-ช่ือ-นามสกลุเดิมก่อนแต่งงาน (ภาษาองักฤษ)......................................................................................................… 

 สถานภาพ  (  ) โสด        (  ) แต่งงานจดทะเบียน        (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน      (  ) หมา้ย        (  ) หยา่        (  ) อ่ืนๆ 
กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................... 
 วนัท่ีจดทะเบียนสมรส คศ. ..................................................วนัเกิดของสามี, ภรรยา คศ. .................................................................................. 
 สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................................. 
 ช่ือ-นามสกลุ บิดา (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................................ 
 ช่ือ-นามสกลุ มารดา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................... 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................. 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................................................................................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น......................................................... 
E-mail................................................................................................................................................................................................................. 

 ช่ือท่ีท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................................... 

 ท่ีอยูท่ี่ท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................. .................................. 
.........................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................ 

 เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน.......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ)........................................................................ 

 ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย ....................................................................................ความสมัพนัธ์................................................................. 

 ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหท่้าน 
□ ออกค่าใชจ่้ายเอง                              □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้(โปรดระบุ) ............................................................. 
□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................ 

 ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปภายในระยะเวลา1หรือไม่และท่ีไหน กรุณาวงกลมประเทศท่ีคุณเคยไปล่าสุดพร้อมใส่เคร่ืองหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียม
พร้อมใส่วนัท่ีดา้นล่าง 
Austria, Belgium, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland 
หรือไม่                  (   ) ไม่เคย                                                ( ) เคย  วนัท่ี………………………………………                   
หากเคยไดรั้บกรุณาส่งหนา้วซ่ีาเชงเกน้และหนงัสือเดินทางเล่มเก่า มายงับริษทั (ส าคญัมาก) 

 ท่านเคยโดนปฏิเสธวซ่ีามาก่อนหรือไม่ ถา้เคยกรุณาแจง้ดว้ย (ส าคญัมาก) 
(  ) ไม่เคย                       (  )  เคย (ประเทศ วนัท่ี)…………………………………………….               

 กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคญัมาก     

 กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง มีผลต่อการอนุมติัวซ่ีา  

 กรุณาอยา่เตรียมเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ก่อนไดรั้บวนันดัหมายจากบริษทั เน่ืองจากเอกสารมีอายกุารใชง้าน 



 
 

 

 


