
 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 
 

*** ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 20-26 วนัท าการ *** 
 

กรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 
 
1.  หนังสอืเดินทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (โดยนับวนัเริม่เดินทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ 6 เดือนหนังสอืเดินทางนี้ 
 สามารถใชไ้ด้ แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอื 
 เดนิทาง) และจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณา 
 เตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  (ทา่นทีม่ปีก
 หนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปก 
 หนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ)  
2.    รปูถ่ายส ี2 นิ้ว จ านวน 2 รปู (ถ่ายรปูไมเ่กนิ 6เดอืน) ** รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
3.  ส าเนาบญัชเีงนิฝากปจัจุบนั ยอ้นหลงั 6 เดอืน บญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชเีงนิฝากประจ าเทา่นัน้  
  *** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณี *** 
  * สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยฉ์บบัจรงิ (กรณีไมไ่ดย้ืน่พรอ้มกรุ๊ป) 
  * กรณีทีเ่ป็นคูส่มรส สามารถใชบ้ญัชขีองสาม ีหรอืภรรยาได ้แต่ตอ้งมสี าเนาทะเบยีนสมรสยนืยนั  
  * กรณีทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งมจีดหมายรบัรองเป็นภาษาองักฤษว่า สมรสแต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และเซน็ชือ่รบัรอง 
   ทัง้ 2 ทา่น 
  * กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ไดท้ างาน และคูส่มรสไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน, ทะเบยีนบา้น และหลกัฐาน 
   การท างานของคูส่มรสดว้ย 
  * กรณีรบัรองญาตพิีน้่อง ตอ้งแนบจดหมายรบัรองทีแ่สดงความเกีย่วขอ้งกนั ซึง่สามารถพมิพไ์ดเ้องและเซน็รบัรองโดย    
   เจา้ของบญัชมีา พรอ้มแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากทีใ่ชร้บัรองมาดว้ย 
4.  ใบ Medical Insurance วงเงนิเอาประกนั 2,000,000 บาท มรีะยะเวลาการคุม้ครองครอบคลุมชว่งทีเ่ดนิทาง  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ  
6. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ  
7.  ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ, ทะเบยีนสมรส, ทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
8. แบบฟอรม์วซี่ากรอกขอ้มลูครบถว้นและเซน็ชือ่แลว้ 1 ชดุ  
9. ใบจองตัว๋เครือ่งบนิ  
10. ใบยนืยนัการจองหอ้งพกั จากโรงแรมหรอืทีพ่กั ทีท่า่นเขา้พกัตามจรงิ 
11.  ขา้ราชการจะตอ้งส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
12.  จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบั 
  บรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา 
 
 



 

 

 

 

 

 

กรณีประกอบธรุกิจส่วนตวั 
1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 10  
2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเ งนิเดือนใน 
 ปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั หรอื ส าเนาทะเบยีนการคา้กรณีเป็นเจา้ของกจิการทีค่ดัมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
 (เอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ)  
3.  ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลทีส่ถานทตูก าหนดให ้พรอ้มมขีอ้ความรบัรองจาแพทยว์่า 
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยล าพงั โดยมติ้องมผีู้ดูแลโดยจะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอยีดสุขภาพได้จาก   
 แบบฟอรม์ของสถานทตูออสเตรเลยีเท่านัน้ และผูเ้ดนิทางทีอ่ายุเกนิ 70 ปี จะตอ้งเตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่ายส าหรบัไป 
 ตรวจสขุภาพดว้ย และใบประกนัสขุภาพ (จากบรษิทัประกนัภยั) 
 
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา  
1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 10 
2. หนงัสอืรบัรองสถานภาพจากสถานศกึษา เป็นภาษาองักฤษ 
3.  หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ของผู้ 
 อปุการะ เป็นภาษาองักฤษ (บดิา, มารดา หรอืผูป้กครอง)  
4.  กรณีทีเ่ดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปีบรบิรูณ์ ใชส้ าเนาสตูบิตัร แทนส าเนาบตัรประชาชน  
5.    กรณีทีเ่ดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง   
  จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากอ าเภอ โดยที่บดิา, มารดาจะตอ้งไปยื่นแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป 
  ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อ    และตรา
  ประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
  ไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้ 
   สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 
6.   กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูลบุตร  
 
ข้อควรทราบเพ่ิมเติม 
1.  เอกสาร และเวลาทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่า อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของ
 สถานทตู 
2.  โปรดระบุเบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรทีท่ างาน  เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น มอืถอื ทีต่ดิต่อไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้งในแบบฟอรม์ขอ  
  วซี่า 
3. ตอ้งจองควิ และ ไปแสดงตวัทีส่ถานทตู พรอ้มสแกนลายนิ้วมอื 
 
3. บรษิทัทวัรส์ามารถยืน่แทนได ้
 
***  (การย่ืนวีซ่า ให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารทัง้หมดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามรายละเอียดด้านล่างน้ี เน่ืองจาก
ปัจจบุนัมีผู้เดินทางเข้าไปพกันักในประเทศออสเตรเลียมากมาย ท าให้การพิจารณาวีซ่าเป็นไปอย่างเข้มงวด ดงันัน้



 

 

 

 

 

 

เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการพิจารณา จึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางทุกท่าน กรอกรายละเอียดตามฟอร์ม
ด้านล่างพร้อมแนบมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานการย่ืนขอวีซ่าด้วย) 
 

***  การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้ 
 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
 
***  กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 
***  เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
***  กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้ง
ยืน่เดีย่วและแสดงสมดุบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิแกส่ถานทตูดว้ย  
 
***  ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั  
 
 
 
 
 

 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย 
 



 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือ (ภาษาไทย).............................................................................................. 

2.  สถานภาพ   โสด  แตง่งานจดทะเบยีน     แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน     หยา่      หมา้ย 

 

3.  ที่อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัทบ์า้น - -   

 โทรศพัทมื์อถือ - -     
 

4.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 
5.  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ - -  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี  

 

6.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

7.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีครั้งสุดทา้ยหรือไม ่  ไมเ่คย  เคย (กรณีที่ เคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

 ตัง้แตว่นัที่  - -  ถึงวนัที่ - -  รวม  วนั 

----------------------------------------------- 

 

 


