
 

 

 

 

 

วซ่ีาออสเตรเลยี 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าออสเตรเลยี 
1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับวันเดินทาง) และถ่ายส าเนาหน้าท่ีมีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมา

ท้ังหมด (ส าคัญมาก) *** การย่ืนวีซ่าออสเตรเลียไม่จ าเป็นต้องน าพาสปอร์ตเข้าสถานทูต สามารถใช้เรคคอร์ดการ
เดินทาง (ถ้ามี) หรือ ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ยื่นได้ *** 

2. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
4. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี), ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  
5. หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษ) - ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเร่ิมท างาน หรือส าเนา

ทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 
6. ขา้ราชการจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ)  --ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเร่ิมท างาน 
7. ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 
8. หลกัฐานการเงิน โดยใช้สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ าตวัจริง (จะไดค้ืนเพื่อไดรั้บพิจารณาวีซ่า

แล้ว) หรือ STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ  BANK 
GUARANTEE ในการใช้ย่ืนวีซ่า 

9. เด็กขอหนงัสือรับรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนกัเรียน  
10. ขอส าเนาสูติบตัร เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
11. เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา  

-  จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไม่ได้เดินทางไปดว้ย โดยให้ทางอ าเภอออกให้อนุญาตออกนอก
 ประเทศ   หรือ กรอกฟอร์ม 1229 
-  ทั้ งบิดาและมารดา ไม่ได้เดินทางพร้อมกับเด็กทั้งคู่ ทางผูป้กครองทั้ง 2 ต้องไปขอโดยให้ทางอ าเภอออกให้   
 อนุญาตเดินทางออกนอกประเทศกบัใคร หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ ตอ้งไปโชวต์วัท่ีตัวแทนยื่นวีซ่า VFS ทั้งคู่
 พร้อมกบับุตร   
-  หากเดินทางกบับิดาและมารดาพร้อมกนัไม่ตอ้งใชห้นงัสือยนิยอม  

12. ลูกคา้ท่ีมีอายุเกินกว่า 75 ปี ( ยกเว้นกรณีท่ีผู้ สูงอายุ 75 ปีขึน้ไปยืนยันท่ีจะเดินทางจริง บริษัทฯจะด าเนินการให้และ
แนะน าให้ย่ืนวีซ่าก่อนวันเดินทางมากกว่า 45 วัน ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทันตามก าหนดวันเดินทางมีผลท า
ให้เดินทางไม่ได้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีได ๆ ท้ังสิ้น บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน) 

 กรณีท่ียืนยนัจะใหย้ื่นวีซ่า  เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานาน และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มในการท าประกนั
สุขภาพซ่ึงลูกคา้จะตอ้งจ่ายเองพร้อมกบัตอนยื่นวีซ่า  (ราคาขึ้นอยู่กบับริษทัฯ ประกนันั้นๆ หรือ ลูกคา้สามารถท าเอง
ได้)  หลังจากยื่นแล้ว รออีกประมาณ 7-10 วนั ทางสถานทูตจะส่งใบฟอร์ม (Health Form) เพื่อไปตรวจสุขภาพ



โรงพยาบาลตามท่ีสถานฑูตก าหนด หลงัจากนั้นรอผลวีซ่าอีกที นอกจากน้ีวีซ่าขึ้นอยูก่บัผลของสุขภาพของผูสู้งอายุเอง
และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซ่าไม่สามารถระบุได ้กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์มือถือ เบอร์
โทรศพัทบ์า้น และอีเมล ์(ส าคญัมาก) ท่ีสามารถติดต่อได ้ลงในส าเนาบตัรประชาชนและ ส าเนาทะเบียนบา้น เพื่อกรอก
ฟอร์มในการยืน่วีซ่า  

13. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 30 วนั ช่วงเทศการปีใหม่   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) หากมีบางท่านไดย้ื่นเล่ม
เขา้ VFS แลว้น าเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเล่ม หากมีการใชเ้ล่ม
เดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จะตอ้งแจง้ให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ให้ทราบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด 
ๆ ทั้งส้ิน 

11.  เอกสารการเดินทาง เช่น บุค้ก้ิงตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั , บุค้ก้ิงโรงแรมท่ีพกั เป็นตน้ 
 

ข้ันตอนในการย่ืนวซ่ีาของลูกค้า อายุตั้งแต่ 75 ปีขึน้ไป 

 

1. ขอเก็บเอกสารล่วงหนา้ก่อน 45 วนั ก่อนเดินทาง (เอกสารในการขอยืน่วีซ่า)  
2.     หลงัจากนั้นทางสถานทูตจะโทรมาแจง้ หรือ แฟ็กซ์ใบตรวจสุขภาพมาใหท้างบริษทัฯ และเราจะแจง้ใหท้างลูกคา้  
        ไปด าเนินการตรวจสุขภาพตามรายการท่ีทางโรงพยาบาลมี CONTACT กบัทางสถานทูต (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ  
        ก าหนดวันในการขอรับใบตรวจจากทางสถานทูตเลย ดังน้ันขอความอนุเคราะห์ลูกค้า หากทราบล่วงหน้า ควรรีบ 
        ด าเนินการย่ืนวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 45 วัน) 
3.     รายช่ือโรงพยาบาลท่ีมี CONTACT กบัทางสถานทูตออสเตรเลีย 

 

BANGKOK 

1) BANGKOK GENERAL HOSPITAL รพ.กรุงเทพ 
2 SOI SOON VICHAI 7 NEW PHETCHBURI ROAD  10310 
TELEPHONE: +66 2 310 3000   FAX: +66 2 310 3335 

 

2) BANGKOK NURSING HOME (BNH) HOSPITAL 
9/1 CONVENT ROAD  SILOM BANGKOK 10500  
TELEPHONE: +66 2 686 2700   FAX: +66 2 686 2849  
 

3) MONGKUTWATTANA GENERAL HOSPITAL 
34/40 JAENGWATTANA ROAD  TUNGSONGHONG, LAKSRI  BANGKOK 10210  
TELEPHONE: +66 2 574 5000 9   FAX: +66 2 574 4856  
 

4) PRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 

(FOR ARMED FORCES AND OFFICERS WHO OBTAIN DC SCHOLARSHIP) 
CHALERMPRABARAMI BUILDING, 2 FLOOR  RAJVITHI ROAD  BANGKOK 10400  
TELEPHONE: +66 2 354 7711 14, 345 7600 28   FAX: +66 2 354 9006  
 

 
 



CHIANGMAI 

1) DR. VANACHANTRA - CHARAS CLINIC  
82/1 CHAIYAPOOM ROAD (OPPOSITE SOMPETCH MARKET)  CHIANGMAI 50300  
TELEPHONE: +66 53 252 500   FAX: +66 53 225 318  

2) CHIANGMAI RAM HOSPITAL 
8 BOONRUANGRIT ROAD  A. MUANG  CHIANGMAI 50200 
TELEPHONE: +66 53 920 300    FAX: +66 53 224 880 

PHUKET 

1) WELLNESS CENTER, BANGKOK HOSPITAL PHUKET 
2/1 HONGYOK –UTIS ROAD  TALADYAI, MUANG  PHUKET, 83000 
TELEPHONE: +66 76 25 4421  FAX: +66 76 25 4421 EXT 1351 

UDONTHANI  
1) MEDICAL AND RADIOLOGY CLINIC 
AEK UDON INTERNATIONAL HOSPITAL 555/5 POSRI ROAD  AMPHUR MUANG  UDONTHANI 
41000  TELEPHONE: +66 42 342 555    FAX: +66 42 341 033  

4. หลงัจากลูกคา้ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแลว้ ทางโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจ ไปยงัสถานทูตโดยตรงเพื่อพิจารณา
ผลวีซ่า โดยทางโรงพยาบาลจะไม่แจ้งผลตรวจและวันที่ออกผลการตรวจกบัทางบริษัทฯ   

5. รอรับผลวีซ่า  
 

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับย่ืนวซ่ีาออสเตรเลยี 

 

 

 
 

ระยะเวลาก่อนย่ืนวซ่ีา 
ลุกคา้จะตอ้งมีระยะเวลาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารและกรอกขอ้มูลก่อนการยืน่วีซ่า อยา่งนอ้ย 12 วนั ท าการ นบัตั้งแต่

วนัท่ีไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

ระยะเวลาพจิารณาของเจ้าหน้าที่สถานฑูต 
 30 วนั ท าการนบัตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ยืน่เอกสารกบัหนา้ท่ีสถานฑูต (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 

 
 



ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาออสเตรเลยี) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัติวซ่ีา 

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

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด .................................................................. 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................................................................................ 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ..................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์ ............................... 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรสอบถามข้อมูลเพิม่เติม** 

5. อาชีพปัจจุบนั ............................................... ต าแหน่ง ................................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ................................................................................................................................................  

ท่ีอยู ่.......................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.................... 

โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา “ไม่จดทะเบียนสมรส”   

(.....) แยกกนัอยู่ 

เอกสารท่ีตอ้งจดัส่งใหท้างสถานทูต (ส าคญัมาก) 

6.1ในกรณีท่ีแต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี) 

6.2ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณะบัตรมาด้วย (ถ้ามี) 

ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ...................................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์บา้น ...............................................................  มือถือ .................................................................................... 

7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ................................................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ..............................................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา ................................................................................... 

ท่ีอยู ่................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.................. 

โทรศพัท ์.....................................................  

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวีซ่า (.......) ไม่เคย        (......) เคยถูกปฏิเสธวีซ่า  ประเทศไหน ................................... 



**ในส่วนของค าถามนี ้จะมีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มวีซ่า ซ่ึงทางบริษัทฯ จะกรอกข้อมูลตามท่ีท่านได้แจ้งไว้ 
เน่ืองจากสถานทูตสามารถตรวจสอบข้อมูลนีไ้ด้ ดังน้ันขอความร่วมมือจากลูกค้าในการแจ้งเร่ืองนีใ้ห้ตรงความจริงทุก

ประการ   เพราะมีผลอย่างมากในการพจิารณาวีซ่า** 
 

อตัราค่าบริการ 
ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าช าระแก่สถานทูต ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย 

วีซ่าท่องเที่ยว  5,600 บาท 1,500 บาท 7,100 บาท 

 (อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน) 

หมายเหตุ  
1. เน่ืองจากทางสถานฑูตออสเตรเลียได้เปลี่ยนระบบการย่ืนวีซ่าออสเตรเลีย โดยใช้ระบบ BIOMETRIC ซ่ึงทางลูกค้า

จะต้องไปโชว์ตัวเพ่ือแสกนรายนิว้มือและถ่ายรูป 
2. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
3. ราคาค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. ค่าบริการขา้งตน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
5. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได ้ในกรณีท่ีท่านไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
6. เอกสาร และเวลาท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจ

ของสถานทูต 
7. ในการออกวีซ่าส าหรับผูมี้อาย ุมากกวา่ 75 ปี จะขึ้นสุขภาพของลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึงทางสถานทูตจะเป็นผูพ้ิจารณาผล

ของวีซ่า มิใช่ของบริษทัฯ 
8. การพิจารณาอนุมติัวีซ่านั้นขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูตซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสาร

พร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตามเอกสารท่ีระบุเท่านั้น (หากท่านถูก
ปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการยืน่ค าร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง)หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการใช้
หลกัฐานปลอม หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

9. ผูเ้ยาวท่ี์อาย ุ16 ปีและ 17 ปีตอ้งมีบิดามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายมาใหค้  ายนิยอมดว้ย 
10. ผูเ้ยาวท่ี์อาย ุ5 ปี ถึง 15 ปีตอ้งมีบิดามารดา/ผูป้กครองตามกฎหมายมาใหค้  ายนิยอมดว้ย และ จ าเป็นตอ้งมีบิดามารดา/

ผูป้กครองตามกฎหมายอยูด่ว้ยในขณะใหข้อ้มูลชีวภาพหรือขอ้มูลไบโอเมตริกซ์ 
11. ในกรณีใหท้างบริษทัท าบุค้ก้ิงท่ีพกั ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ่้ายบุค้ก้ิงละ 300 บาท 
12. ในกรณีใหท้างบริษทัท าบุค้ก้ิงตัว๋เคร่ืองบิน ในการยืน่วีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ่้ายบุค้ก้ิงละ 300 บาท 
13. ในกรณีใหท้างบริษทัแปลเอกสารในการยืน่วีซ่า ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ่้ายฉบบัละ 100 บาท 

 

 
 

 


