
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตเลีย 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 20-30 วันท าการ 

ผู้ยื่นวีซ่าต้องแสดงตนที่ศูนย์ย่ืน 
 
 

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป จะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์ จากผู้สมัครทุกท่าน ที่สมัคร

ขอวีซ่า เพ่ือเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาตดิต่อ ที่ศูนย์ยืน่วีซ่าออสเตรเลีย 

ด้วยตนเอง เพ่ือสแกนลายนิ้วมือ 
1) หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดนิทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมกีารเดินทางเขา้-ออก 

หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด (ส าคัญมาก) 
*** การยื่นวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทตู สามารถใช้เรคคอร์ดการเดินทาง (ถ้ามี)  
หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ แต่หากให้ทางบริษัทฯ มา จะดีกว่าเนื่องจ  ากทางบริษัทฯ จะน าพาสปอร์ตไปรูด 
เล่มที่ VFS แล้วน ากลับมาพักไว้ที่บริษัทฯ ทางลูกค้าจะรับคืนอีกทีสนามบิน ณ วันเดินทาง *** 
2) รูปถ่ายสี จ่านวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว) 
3) ส่าเนาทะเบียนบ้าน, ส่าเนาบัตรประจ่าตวัประชาชน  
4) ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), ส่าเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
5) หนังสือรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)  หรือส่าเนา

ทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
6) ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการท่างาน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ใช้ได้ท้ังคู่)   
7) ข้าราชการเกษียณอายุ ขอส่าเนาบัตรข้าราชเกษียณ 
8) หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ าตัวจริง (จะได้คืนเพื่อ

ได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว) หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่าน้ัน หมายเหตุ 

สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า 
9) เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจรงิ) หรือสมุดรายงานประจ่าตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตร

นักเรียน  
10) ขอส่าเนาสูตบิัตร เด็กอายุต่่ากว่า 16 ปี 

11) เด็กอายุต่่ากว่า 16 ปี หากไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือ มารดา  
11.1  จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบดิาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอ่าเภอออกให้อนุญาต

ออก นอกประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 



 

11.2 หรือ ทั้งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผู้ปกครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทาง

อ่าเภอออกให้   อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกับใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ต้องไปโชว์ตัว

ท่ีตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ท้ังคู่พร้อมกับบุตร   
11.3 หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม  

12) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยนืยนัที่จะ
เดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และแนะน าให้ยื่นวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน และต้องจ่ายค่า

ทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท าให้

เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ทั้งสิ้น และ จะไม่รับผิดชอบกรณีเพ่ือนร่วมเดินทางที่

ผ่านแล้วจะยกเลิกเดินทางเนืองจากมีบางท่านในคณะไม่ผ่าน บริษัทฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์

ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผู้ติดตามที่ผลวีซ่าออกแล้วแต่ยกเลิกเพราะกรณีนี้) 
 
กรณีท่ียืนยันจะให้ยื่นวีซ่า  เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการท่า 
ประกันสุขภาพซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายเองพร้อมกับตอนยืน่วีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษทัฯ ประกันนั้นๆ หรือ ลูกค้า 
สามารถท่าเองได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพ่ือ 
ไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลตามที่สถานฑูตก่าหนด หลังจากนัน้รอผลวีซ่าอีกที นอกจากนี้วีซ่าขึ้นอยู่กับผลของ 
สุขภาพของผู้สูงอายุเองและทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวันรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ กรุณาใส่

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน และอีเมล์ (ส าคัญมาก) ท่ีสามารถติดต่อได้ ลงในส่าเนา

บัตรประชาชนและ ส่าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  
13) ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วัน   หนังสือเดนิทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านได้ยื่นเล่มเข้า 

VFS แล้วน่าเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกา่หนดรับเล่ม หากมีการ

ใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น --                          
 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวซี่า 
 การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยืน่วีซ่าไม่

สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมี

ความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น  
 
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1.หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่น

ค าร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 
2.หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก่าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช่าระไป

แล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  



 

3.หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอมบิดเบือน

ข้อเท็จจริงหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์

ทั้งหมด 
4.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตาม

เงื่อนไขท่ีจะยื่นกรุ๊ป*** 
 กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า  

 
************************************** 

 
โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   

................................................................................................................................................................................. 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ ................ ปี  สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยูป่ัจจุบนั (ที่ตดิต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ............................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต่าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท่างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท่างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   
(.....) แยกกนัอยู ่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่ตดิต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 
 



 

7. บคุคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา 

.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................................................โทรศัพท์ ....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......)  
ประเทศ................................................................................................................................................. 


