เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศออสเตรเลีย ใช้ เวลายืน่ ประมาณ 15 วันทาการ
การขอวีซ่าประเทศออสเตรเรี ยผูเ้ ดินทางสามารถมอบอานาจให้บุคคุลที่ได้รับมอบอานาจยืน่ แทนได้ ณ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่า
ประเทศออสเตรเลีย อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ชั้น 28 สุ ขมุ วิท ซอย 13 (ใกล้บีทีเอสนานา)
1. แบบฟอร์ม 1419 กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับวีซ่าท่องเที่ยว
2. หนังสื อเดินทางเล่มจริ ง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่ม
เก่ากรุ ณาแนบมาด้วย)
3. สาเนาหนังสื อเดินทางที่มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน จานวน 2 แผ่น
4. สาเนาหน้าหนังสื อเดินทางทุกหน้าที่มีการเดินทาง
5. รู ปถ่าย ขนาด (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน ภาพถ่ายสี หลังเรี ยบ หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน
ขนาดมาตรฐานของรู ปถ่าย

กรุ ณายืน่ รู ปถ่าย 1 ใบพร้อมกับใบสมัครของท่าน รู ปถ่ายติดใบสมัคร :
6. สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับคนไทย)
7. สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ
8. หากเดินทางร่ วมกับญาติพี่นอ้ ง หรื อเยีย่ มเยือนญาติพี่นอ้ ง ให้แสดงหลักฐานที่ยนื ยันความสัมพันธ์น้ นั เช่นทะเบียน
สมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และลายลักษณ์อกั ษรเขียนยืนยันความสัมพันธ์น้ นั
9. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
a. กรณี ลูกจ้าง - จดหมายรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูตออสเตรเลีย
b. กรณี เจ้าของกิจการ - สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่มีรายชื่ อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตรา
บริ ษทั พร้อมเซ็นต์รับรองสาเนา มีชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อเจ้าของ
10. เอกสารเกี่ยวกับรายได้

11.
12.
13.
14.
15.

a. กรณี ลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่ วนตัว พร้อมสาเนาและเซ็นต์รับรองสาเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรื อ หนังสื อ
รับรองจากธนาคารที่ท่านมีบญั ชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
b. กรณี เจ้าของกิจการ - สาเนารายการเดินบัญชีของบริ ษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริ ษทั พร้อมเซ็นต์
รับรองสาเนา
หนังสื อเชิ ญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ประกันสุ ขภาพ (สาหรับผูท้ ี่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป)
ประกันสุ ขภาพ (สาหรับผูท้ ี่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป)
เอกสารการสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

วีซ่าท่องเที่ยว

1419

3550

วีซ่าธุ รกิจประเภท 600

1415

3550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
เว็ปไซต์ : http://vfs-au.net/Thai/how_to_apply.html
สามารถติดต่ อได้ ทเี่ บอร์ โทรศัพท์ : ++66(0) 2118 7100
ระหว่ำงเวลำ 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถำนทูต
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com
เวลาทาการ 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้ นวันหยุดสถานทูต
เวลายืน่ ใบสมัคร: ตั้งแต่ เวลา 08.30-15.00 น.
- ในกรณี ที่มีควำมประสงค์จะใช้บริ กำรห้องรับรองพิเศษ ค่ำบริ กำรห้องรับรองพิเศษคนละ3000 บำท กรุ ณำทำกำรนัด
หมำยล่วงหน้ำ

- วันเสำร์ เวลำ 9.30 – 12.30น. ค่ำดำเนินกำรในกำรยืน่ ขอวีซ่ำในวันเสำร์ คือ 2,100 บำทต่อท่ำนและจำเป็ นต้องนัด
หมำยก่อนล่วงหน้ำ
หมายเหตุ: เพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรให้บริ กำร ตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนำยน 2557 เป็ นต้นไป ตัวแทนจำก
บริ ษทั ทัวร์ ตัวแทนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ และเอเจ้นท์ทุกท่ำนรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริ ษทั ใดๆ(ฟรี แลนซ์)ที่ทำกำร
ยืน่ ใบสมัครแทนผูส้ มัครต้องทำกำรนัดหมำยเพื่อยืน่ ใบสมัคร
คุณสำมำรถขอนัดหมำยเวลำได้โดยกำรส่ งอีเมลมำที่ appointmentsagent.dibpth@vfshelpline.com และรอกำรตอบ
กลับอีเมลเพื่อยืนยันเวลำนัดหมำย
กรุ ณำมำก่อนเวลำนัดหมำย 5 นำที และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแบบฟอร์ มใบสมัครถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
*** ตัวแทนจำกบริ ษทั ทัวร์ ตัวแทนกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ และเอเจ้นท์ทุกท่ำนรวมถึงที่ไม่ได้สังกัดบริ ษทั ใดๆ(ฟรี
แลนซ์)ไม่สำมำรถยืน่ ใบสมัครได้โดยไม่ทำกำรนัดหมำย ***

