เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศออสเตรเลีย (AS 24 พ.ค. 2016)
เริ่มตั้งแต่ 3 พ.ค. 2016 ลูกค้ าต้ องโชว์ ตัวทีศ่ ู นย์ยื่นเพื่อถ่ ายรู ปและสแกนนิว้ มือ
1) หนังสื อเดินทาง
1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาาหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็ วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
1.2 ต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 3 หน้า
1.3 หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
2) รู ปถ่ าย

ขนาดมาตรฐานของรู ปถ่ าย

2.1 รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรงใช้ในราชการ ขนาด 45 x 35 มิลลิเมตร จาานวน 2 รู ป ใช้รูปสี พ้นื หลังขาว ถ่าย
มาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน (รู ปโพลาลอยด์หรื อรู ปสติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้) และกรุ ณาเขียนชื่ อ-นามสกุลตัวบรรจง
ไว้ ด้านหลังรู ป
3) สาเนาทะเบียนบ้ านและสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ, สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อหรื อ นามสกุล
(ถ้ ามี) และ สาเนาใบสู ติบัตร (สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี )
4) หลักฐานการเงิน
4.1 สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ ง พร้ อมสาเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปั จจุบนั (ย้อนหลัง 6 เดือน และ
ควรปรับยอด สมุดเงินฝากให้เรี ยบร้อยก่อนถ่ายสาเนา) หรื อ หนังสื อรับรองการเงินจาก ธนาคาร และควรมี
จานวนไม่ต่ากว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา หรื อในกรณี ที่เดินทางเป็ น ครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวี
ซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน ครอบครัวด้วย
4.2 ทางสถานฑูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันเพื่อการพิจารณาวีซ่าในทุกกรณี
5) หลักฐานการทาางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านั้น)
5.1 กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาาแหน่ง, อัตราเงินเดือนปั จจุบนั , วันเริ่ มทางาน
และ ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย จากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ กาหนดลา
5.2 กรณี เป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ - หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน ระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั , วันเริ่ มทาางานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบ กาหนดลา
5.3 กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา
- หนังสื อรับรองจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ และสาเนาบัตรนักศึกษา และสมุดพกหรื อใบรบ.
5.4 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- หลักฐานประกอบการค้า เช่น สาเนาใบทะเบียนการค้า, หนังสื อรับรองการจดทะเบียนการค้า,
หนังสื อบริ คณห์สนธิที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา และ
ประทับตรา บริ ษทั ฯ (คัดสาเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
5.5 กรณี เป็ นแม่บา้ น
- ต้องเตรี ยมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ไม่ได้จดทะเบียน
สมรส ให้ทาหนังสื อรับรองชี้ แจงเป็ นภาษาอังกฤษ), สาเนาใบหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวติ )
5.6 กรณี ผเู ้ ยาว์อายุต่ากว่า 18 ปี
-ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทาหนังสื อยินยอมให้เดิน ทางไป
ต่างประเทศจากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบหลักฐานของบิดาและ
มารดา ตามข้อ 3-5 หรื อ

- ผูป้ กครองลงนามยินยอมการใช้แบบฟอร์ ม 1229 โดยลงชื่ อยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานขอ
วีซ่าออสเตรเลีย หรื อ ทาการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อลงนามยินยอม โดยมี เจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลีย
เป็ นพยาน ซึ่ งในกรณี น้ ี บิ ดา มารดาหรื อผูป้ กครอง ตามกฏหมาย ที่ มิได้เดิ นทางพร้ อมบุ ตรต้องยินยอม
- เด็กอยู่ในความปกครองของบิ ดาหรื อมารดาเพียงคนเดี ยว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า เด็กอยู่
ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่ น สาเนาใบหย่าพร้ อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ ง แสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก
หากเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐาน รับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น
หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้ อมแนบหลักฐานของบิ ดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่ เด็กอยู่ภายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั ตามข้อ 3-5 (ให้คุณพ่อ คุ ณแม่ของเด็กไปติ ดต่อที่ เขต หรื อที่ ว่าการอาเภอ โดยนาบัตร
ประชาชนตัวจริ งไปด้วย เสร็ จแล้วส่ งตัวจริ งมาเป็ นหลักฐานแนบ)
6) หมายเลขโทรศัพท์ ทบี่ ้ าน, ทีท่ างาน, สถานศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงชื่ อ นามสกุล วัน เดือนปี
เกิด และทีอ่ ยู่ของสามี ภรรยา หรื อลูกทีไ่ ม่ ได้ เดินทางไปด้ วย (**เพื่อความสะดวกของสถานทูต ในกรณีที่
ต้ องการทราบข้ อมลูส่วนตัวของท่ านเพิม่ เติมในการอนุมัติ วีซ่า**)
7) กรณีเป็ นผู้สูงอายุ อายุ 75 ปี ขึน้ ไป
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ต้องใช้แบบฟอร์ มทางสถานทูตเท่านั้นและต้องติดรู ปถ่ายด้วย) ออกโดย
โรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกาาหนด และใบประกันสุ ขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทาประกัน สุ ขภาพการเดินทาง
สาหรับผูส้ ู งอายุ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ) โรงพยาบาลที่สถานทูตกาาหนดไว้ คือ โรงพยาบาล BNH,
โรงพยาบาลกรุ งเทพ สาขาซอย ศูนย์วจิ ยั และ โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ (แจ้งวัฒนะ)
**8) กรณีทบี่ ริษัทฯ ของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด นอก เหนือ
จากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่ อ
ค่ าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่ าน โดยระบุรายชื่ อผู้เดินทางและเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางนีใ้ น จดหมาย
ด้ วย และบริษัทจาเป็ นต้ องยื่น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ให้ แก่ สถานทูตด้ วย

9) การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในออสเตรเลีย เป็ นการ
ถาวรและถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไป แล้วและหาก ต้องการขอ
ยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
10) หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไป สัมภาษณ์
ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวน ท่านจัดส่ งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
11) กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
Remark
***หากยืน่ เอกสารปลอมหรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดย
หลักการทางสถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผยู ้ นื่ คาร้องขอวีซ่า
***ในกรณี ที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่อธิ บายเหตุผล ถ้าต้องการ
ยืน่ วีซ่าอีกครั้งจะไม่สามารถยืน่ ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริ ษทั ขอ สงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าบริ การ

กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความจริง
เพื่อประโยชน์ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าประเทศออสเตรเลียของท่ าน
1. ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)__________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ในกรณีท่ มี ีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________
สาเหตุในการเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล
_____________________________________________________________________________________
2. สถานภาพ
โสด
แต่ งงานจดทะเบียน
แต่ งงานไม่ จดทะเบียน
หย่ า
หม้ าย
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน___________________ เบอร์ มือถือ ______________________________________
อีเมล์ _______________________________________________________________________________
4. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________
วันที่เริ่มทางาน / ศึกษา
_____________________________________________________________________________________
5. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ ท่ ีทางาน / สถานศึกษา
_____________________________________________________________________________________
7. ตาแหน่ งหน้ าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ)
_____________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ ท่ ีทางาน_________________________________________________________________

8. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย
_____________________________________________________________________________________
ความสัมพันธ์ กับผู้เดินทางร่ วมครั ง้ นี ้ (ระบุ)
_____________________________________________________________________________________
9. ชื่อบุคคลในครอบครัวที่ใม่ ร่วมเดินทางไปด้ วย
_____________________________________________________________________________________
ความสัมพันธ์ กับผู้เดินทางร่ วมครั ง้ นี ้ (ระบุ)
_____________________________________________________________________________________
9. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรือไม่
10. ท่ านเคยโดนปฎิเสธวีซ่าจากสถานฑูตใดหรื อไม่

เคย
ไม่ เคย
เคย__________________________
ไม่ เคย

สามารถเลือกใช้ บริการของ Always Vacation ในการขอวีซ่า เพือ่ อาานวยความสะดวกแก่ท่าน
ติดต่ อ โทร 089 990 8575, 085 149 3941, 02 192 5281

