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วีซา่ เพือการศึกษา (ประเภท 500)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ เพือการศึกษาประเภท 500
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักในออสเตรเลียเพือเข ้าศึกษาเล่าเรียนแบบเต็มหลักสูตร ของสถาบันทีได ้รบั การ
รบั รองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขอวีซา่ ประเภทนี ผูส้ มัครต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
ต ้องได ้รบั การตอบร ับเข ้าศึกษาแบบเต็มเวลาของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
 ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ได ้มีการเตรียมการเพือใหก้ ารดูแลอย่างเหมาะสมขณะพํานักใน
ประเทศออสเตรเลีย
สําหรบั หลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลียนี ได ้รวมรูปแบบของหลักสูตรการศึกษาไว ้ในหลาย
ด ้าน ตังแต่ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาชีพและการ
ฝึ กอบรม ระดับอุดมศึกษา ระดับบันทิตศึกษา หรือหลักสูตรปรบั พืนฐาน และการศึกษาประเภทอืนๆ ทีไม่ได ้รบั
การเทียบระดับวุฒอ
ิ ย่างเป็ นทางการ
ผูส้ มัครต ้องทําการลงทะเบียนกับสถาบันการศึกษาของหลักสูตรทีได ้รบั การลงทะเบียนรบั รองสําหร ับนักเรียน
นักศึกษาต่างชาติ Overseas for Overseas Students (CRICOS)
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student

500

กรณี ทผู
ี ้สมัครต ้องการรวมสมาชิกในครอบครวั เพือติดตามไว ้ในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครสามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัครเดียวกัน หรือสมาชิกในครอบครวั สมัครขอวีซา่ เพือติดตามใน
ภายหลัง โดยผูส้ มัครหลักต ้องแจ ้งรายละเอียดบุคคลเหล่านี ไว ้ในใบสมัครแต่ตน้ หรือเป็ นสมาชิกของครอบคร ัว
ภายหลังการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ แล ้ว (อาทิเช่น บุตรทีใหก้ าํ เนิ ดหลังการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ )
ผูส้ มัครต ้องมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ส่วนตัวทีเพียงพอ หรือสามารถแสดงทุนทร ัพย ์เพียงพอทีจะครอบคลุมค่าใช ้จ่ายของ
ตนเองและสมาชิกในครอบคร ัวทีได ้พํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียแล ้ว รวมถึงสมาชิกในครอบคร ัวทีรวมไว ้ในใบ
สมัครภายหลัง

การสมัครขอวีซา่
ผูส้ มัครต ้องทําการยืนใบสมัครขอวีซา่ โดยระบบออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึงสามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้ทีเว ้ป
ไซด ์ https://online.immi.gov.au/lusc/login.

การยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผูส้ มัครจะต้องยืนใบสมัครพร ้อมกับแนบเอกสารทีใช ้
ประกอบการพิจารณาโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) เอกสารทังหมดสมัครผ่านทางระบบในเวลาเดียวกน
ั

การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บค
ุ คล (Biometrics collection)
ผูส้ มัครทีสมัครขอวีซา่ จากประเทศไทย แทบทุกสัญชาติ จําเป็ นต ้องใหข
้ ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดย
การถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ ์ลายนิ วมือ) เพือใช ้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนี ทําทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) สํานักงานใน
กรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี ผูส้ มัครต ้องนํ าหนังสือเดินทางตัวจริงมาด ้วย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-ourrequirements/biometrics.

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

ชนั 28, อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ
สุขม
ุ วิท ซอย 13แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขที 191, ชนั 6B, อาคารศิรพ
ิ านิ ช
ถนนห ้วยแก ้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200

(ใกล ้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกเลข 3)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

(ตรงข ้าม เมญ่าช็อปปิ งเซ็นเตอร ์ เชียงใหม่)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ นี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ไม่ได ้ร ับการ
อนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัครแล ้ว
นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมใบสมัครขอวีซา่ ทีได ้ถูกกําหนดไว ้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล ้ว ผู ้สมัครต ้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให ้แก่สาํ นักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมวีซา่ แต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator
ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global ในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครทีมีการเปลียนแปลงข ้อมูล
ทุกเดือน เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ูส้ มัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลา
การพิจารณาใบสมัครยังขึนอยูป
่ ัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว
หรือกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน, หรือยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบสมัคร
ยืนออนไลน์และใบสมัครทียืนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
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สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ เป็ นการผูกมัดของกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัคร
ท่านใดท่านหนึ งเป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือเอกสารฉบับจริง
โปรดอย่าจด
ั ส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้องเอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องยืนพร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษทีแปล
โดยสถาบันการแปลทีผ่านการรบั รอง
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การร ับรองในประเทศทีผูส้ มัครอาศัย
อยูล
่ งลายมือชือ หรือประทับตราร ับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสาร
อ่านข ้อมูลเพิมเติมในการรบั รองการแปลเอกสารได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy

การเปลียนแปลงสถานะภาพภายหลังการยืนใบสมัคร
หากมีการเปลียนแปลงสถานะภาพของผูส้ มัครภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้ว ผูส้ มัครต ้องใช ้แบบฟอร ์ม 1022
Notification of Changes in Circumstances เพือแจ ้งใหเ้ จ ้าหน้าทีสถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ทได
ี ้
เปลียนแปลงไป

สิงทีช่วยใหก้ ารพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึน
ผูส้ มัครควรตรวจสอบให ้แน่ ช ัดว่าได ้ยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสมบูรณ์ พร ้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให ้
เพียงพอสําหร ับเจ ้าหน้าที เพราะเจ ้าหน้าทีอาจทําการพิจารณาใบสมัคร จากข ้อมูลทีผูส้ มัครได ้ยืนไว ้ในใบสมัคร
เท่านัน โดยไม่มก
ี ารขอเอกสารเพิมเติมเพือพิจารณา
หมายเหตุ: ผูส้ มัครไม่สามารถขอร ับเงินค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (รวมถึงค่าบริการอืนใดทีเกิดขึน) คืนได ้ใน
กรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ได ้รบั การปฏิเสธ

ข ้อกําหนดให ้ทําการตรวจสุขภาพ
ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ (E-Health) โดยทัวไปการ
ตรวจสุขภาพจะพึงทําภายหลังจากการยืนใบสมัครเท่านัน โดยเจ ้าหน้าทีจะจัดส่งจดหมายใหด้ าํ เนิ นการตรวจ
สุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณี ย ์ โดยจดหมายจะระบุรายละเอียด
และเลขหมายเพือการตรวจสุขภาพ ผูส้ มัครจะต ้องนํ าจดหมายนี ใหแ้ พทย ์ใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการตรวจ
ทางอิเล็กทรอนิ กส ์
ในการตรวจสุขภาพนี ผูส้ มัครต ้องติดต่อแพทย ์และโรงพยาบาลทีได ้รบั การรบั รองจากแผนกวีซา่ ของสถานทูต
ออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านัน ผูส้ มัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์ได ้จากเว็ปไซด ์ต่อไปนี :
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
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การตรวจประวัตอิ าชญากรรม
ในบางกรณี ผส
ู ้ มัครอาจได ้ร ับการขอให ้นํ าส่งใบร ับรองการสอบประวัตอิ าชญากรรมจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้กฎหมายจากทุกประเทศทีผูส้ มัครได ้เคยพํานักอาศัยเป็ นระยะเวลารวมตังแต่
12 เดือนขึนไป ภายในช่วงระยะเวลา10 ปี ทีผ่านมา
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-andlocations/list

ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครได ้รบั การขอให ้นํ าส่งใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมของกรมตํารวจจากประเทศ
ออสเตรเลีย ผูส้ มัครต ้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check
application form แบบฟอร ์มนี มีให ้ทีเว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminalrecords/national-police-checks

วีซา่ ของประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลของวีซา่ สําหรบั ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ กล่าวคือ หลักฐานทีแสดงว่า
ผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นัน จะไม่ถก
ู ประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูกบันทึก
อยูใ่ นระบบข ้อมูลโดยเชือมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู ้ได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เมือผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ของประเทศออสเตรเลียเรียบร ้อยแล ้ว จะได ้ร ับจดหมายแจ ้งผลวีซา่ ซึงจะระบุ
รายละเอียดเกียวกับเงือนไขของวีซา่ นัน อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซา่ และเงือนไขการเดินทางเข ้าประเทศ ผูส้ มัคร
ควรเก็บรกั ษาจดหมายดังกล่าวเพือเป็ นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยในการ
ตรวจสอบสถานะวีซา่ ผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็ปไซด ์ของกระทรวงฯ ทีเรียกว่า VEVO

การให ้บุคคลอืนติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผูส้ มัคร
กฎหมายคุมครองข
้
้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กําหนดให ้แผนกวีซา่ ไม่สามารถตอบคําถามจาก
บุคคลทีไม่ได ้รบั มอบอํานาจจากผู ้สมัคร ซึงรวมถึงผูท้ ให
ี ก้ ารสนับสนุ น (สปอนเซอร ์) ใบสมัครด ้วย หากผูส้ มัคร
ประสงค ์จะแต่งตังใหบ้ ุคคลอืนติดต่อรบั ทราบข ้อมูลเกียวกับใบสมัครนัน ผูส้ มัครจะตอ้ งระบุการมอบอํานาจเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร
การมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้วสามารถทําได ้โดย
 กรอกฟอร ์ม 956 หรือ 956A ซึงต ้องลงลายมือชือ ทังจากผูส้ มัครและผูท้ รี บั การแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หรือ
 แจ ้งเจ ้าหน้าทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร โดยทางอีเมล ์ หรือจดหมาย ระบุรายละเอียดของผู ้ชือสกุลและทีอยูข
่ องผูท้ ี
ได ้รบั การแต่งตัง
ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังบุคคลอืนอ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/overview

ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังเอเจนท ์อ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/using-a-migration-agent
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
ในการสมัครขอวีซา่ ผูส้ มัครจะต ้องให ้เอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลาใน
การจัดหา ซึงผูส้ มัครต ้องเตรียมการให ้พร ้อมนํ าส่ง ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณาโดยใช ้เฉพาะเอกสารที
ได ้นํ าส่งมาแต่เบืองต ้นเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสารให ้พร ้อมพิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข ้อมูลด ้านสุขภาพ และประวัตอิ าชญากรรม จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง
เมือยืนใบสมัครออนไลน์ ผูส้ มัครควรต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ท ี
ต ้องการนํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข ้อมูลเดิมของ
ผูส้ มัคร จะมีสญ
ั ลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่งเพิมเติม
ได ้ โดยขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มขอวีซา่ ทางออนไลน์ ผ่านอินเทอร ์เน็ ต โดยกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ ทางออนไลน์ (ซึงจะไม่สามารถขอรบั ค่าธรรมเนี ยมคืนได ้) อ่านรายละเอียด
ได ้จากรายการค่าธรรมเนี ยมข ้างต ้น
รูปถ่ายปัจจุบน
ั แบบใช ้ทําหนังสือเดินทาง 1 รูป ของผู ้สมัครและ ของสมาชิกครอบคร ัวรายบุคคลทีได ้
ยืนสมัครรวมไว ้ในใบสมัคร
ถ่ายโอนขอ้ มูล (upload) หน้าหนังสือเดินทางของผู ้สมัครทุกท่าน (หน้าทีแสดงรายละเอียดของผู ้สมัคร
และหน้าทีแสดงประวัตก
ิ ารเดินทาง ทังหมด) หนังสือเดินทางต ้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทังหมดทีจะ
อยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย หรือต ้องมีอายุใช ้การได ้อย่างน้อย 6 เดือนขึนไป
เอกสารตอบรบั เป็ นทางการจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
สําหรบั ผูท้ ยื
ี นสมัครจากนอกประเทศออสเตรเลีย จดหมายตอบรบั จากสถาบันศึกษาไม่สามารถใช ้
แทน COE ได ้
สําเนาบัตรประชาชน (สําหร ับบุคคลสัญชาติไทย) และทะเบียนบ้าน และ/หรือสูตบ
ิ ต
ั ร
หลักฐานยืนยันความสัมพันธ ์ระหว่างผู ้สมัครกับสมาชิกครอบคร ัวทุกคนทีระบุรวมในใบสมัคร เช่น
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร เป็ นตน้
เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ ์การทหาร และ/หรือ ร ับรองการพน้ จากการร ับราชการทหาร (สําหรบั
กรณี ทเกี
ี ยวข ้อง)
ในกรณี ทสมาชิ
ี
กในครอบครวั มีอายุตงแต่
ั
5 ปี ขึนไป แต่นอ้ ยกว่า 18 ปี ซึงจะติดตามผูส้ มัครไป
ประเทศออสเตรเลีย จะต ้องมีเอกสารตอบรบั เป็ นทางการจากสถาบันเพือเข ้ารบั การศึกษา (เช่น
จดหมายตอบรบั จากสถาบันศึกษา)
สําหรบั ผูส้ มัครหลักทีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ในวันทีสมัคร ใหย้ นแบบฟอร
ื
์ม 157N แจ ้งถึงการเตรียม
สวัสดิการเพือดูแล หรือ เอกสารยืนยันจากทางสถาบันศึกษาว่าได ้มีสวัสดิการดูแลผู ้เยาว ์เตรียมไว ้
อย่างเรียบร ้อยแล ้ว (Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare)

ข ้อกําหนดดา้ นสุขภาพ/ประกันสุขภาพ
ผลตรวจสุขภาพและผลการฉายรังสี (x-ray)ของผูส้ มัครหลัก และของบุคคลในครอบคร ัวทุกคนทีรวมอยู่
ในใบสมัครนัน
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หลักฐานการชําระค่าประกันสุขภาพนักเรียน Overseas Student Health Cover (OSHC) ของ
ผูส้ มัครและหากมีบุคคลในครอบครวั ทีได ้รวมไว ้ในใบสมัคร ให้แสดงหลักฐานการชําระค่าประกันสุขภาพ
ของผูต้ ด
ิ ตาม Overseas Visitors Health Cover(OVHC) ค่าประกันสุขภาพของนักเรียนนี อย่าง
น้อยทีสุดต ้องครอบคลุมระยะเวลาเรียนทีได ้กําหนดไว ้ใน COE สําหร ับบุคคลในครอบคร ัวนันต ้อง
ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนแรก (หรือเท่ากับระยะเวลาเรียน ถ้าน้อยกว่า 12 เดือน).

ข ้อกําหนดด ้านทุนทร ัพย ์
ผูส้ มัครทุกคนต ้องมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ทีสามารถทําการ เบิกจ่ายได ้ตามความเป็ นจริงทีครอบคลุมค่าใช ้จ่ายของตนเอง
และสมาชิกในครอบคร ัวทีจะเดินทางพร ้อมผูส้ มัครหลัก ซึงต ้องครอบคลุมระยะเวลาทังหมดทีจะพํานักอาศัยอยูใ่ น
ประเทศออสเตรเลีย
ผูส้ มัครอาจต ้องแสดงหลักฐานทางด ้านทุนทร ัพย ์พร ้อมกับใบสมัคร โปรดอ่านข้อมูลเพิมเติมผ่านทางระบบ
รายการเอกสารทีต ้องแสดงในเว็ปไซด ์ : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool
อย่างไรก็ตามแม้ระบบจะไม่แจ ้งให ้แสดงเอกสาร แต่ในบางกรณี เจ ้าหน้าทีจะทําการขอเอกสารเพิมเติมโดยตรง
ผูส้ มัครหลักทีได ้รบั ทุนการศึกษาจากกระทรวงต่างประเทศ และจากหน่ วยราชการทหาร หากประสงค ์จะนํ า
สมาชิกครอบครวั ติดตาม ใหแ้ สดงหลักฐานทางทุนทร ัพย ์ทีจะดูแลบุคคลในครอบครวั
ผูส้ มัครทีได ้รบั การขอใหแ้ สดงหลักฐานด ้านทุนทรพ
ั ย ์ จะต ้องสามารถใหห้ ลักฐานทีครอบคลุมดังต่อไปนี
หลักฐานแสดงทุนทรพ
ั ย ์ทีเพียงพอต่อการดํารงชีพอย่างน้อย 12 เดือนและค่าศึกษาเล่าเรียนของทัง
ผูส้ มัครและผูต้ ด
ิ ตาม หรือ
หลักฐานแสดงว่าผูส้ มัครมีรายได ้ต่อปี ตามทีได ้กําหนดไว ้ หรือ
จดหมายรบั รองการสนับสนุ นจากกระทรวงต่างประเทศ หรือกระทรวงกลาโหม
บุคคลในครอบครัวทีสมัครติดตามภายหลัง (Subsequent Entrants) คือสมาชิกในครอบครัวทีสมัครภาย
หลังจากผูส้ มัครหลักได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เรียบร ้อยแล ้ว จะต ้องแสดงหลักฐานว่ามีทน
ุ ทร ัพย ์พอเพียงดังทีกล่าวไว ้
ข ้างต ้น

หลักฐานทุนทร ัพย ์ตามความเป็ นจริง
ผูส้ มัครและผูต้ ด
ิ ตามในครอบครัวต ้องสามารถแสดงหลักฐานด ้านทุนทรพ
ั ย ์ทีเป็ นจริง ไม่วา่ จากผูส้ มัครเอง หรือ
จากผูม้ ส
ี ท
ิ ธิเข ้าถึงทุนทรพ
ั ย ์นัน ทุนทรพ
ั ย ์นันจะต ้องสามารถทําการเบิก ถอนได ้ทุกขณะที(นักเรียน)ผูส้ มัครหรือ
บุคคลในครอบครัวต ้องใช ้จ่ายขณะอาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
ในการพิจารณาถึงหลักฐานทุนทรพ
ั ย ์ทีแสดงว่าสามารถทําการเบิกจ่ายได ้จริงนัน เจ ้าหน้าทีใช ้หลักเกณฑ ์การ
พิจารณาดังต่อไปนี
กรณี ทมี
ี บุคคลสนับสนุ น หรือมีธรุ กิจทีใช ้ในการสนับสนุ น ให ้แสดงหลักฐานความสัมพันธ ์กับบุคคลที
สนับสนุ นนัน หรือแสดงประวัตก
ิ ารให ้การสนับสนุ นนักเรียนอืนๆในอดีต รวมถึงหลักฐานระบุตวั ตนของ
บุคคลทีใหก้ ารสนับสนุ นด ้านทุนทร ัพย ์ หรือหลักฐานว่าธุรกิจทีใช ้ในการสนับสนุ นนันยังคงดําเนิ นการ
อยู่
หากหลักฐานทุนทรพ
ั ย ์คือเงินฝากทีมิได ้ฝากเป็ นประจํา (เช่น เงินเดือน) และเป็ นเงินฝากก ้อนใหญ่
โปรดใหค้ าํ อธิบายทีมาของทรพ
ั ย ์จํานวนนัน
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หากผูส้ มัครทําการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเพือจ่ายค่าเรียน หรือเป็ นค่าใช ้จ่ายในชีวต
ิ ประจําวัน (เช่น
เป็ นค่าทีพักอาศัย) การรบั เงินกู ้ยืมนันควรเป็ นไปตามข ้อตกลงทีทําขึนระหว่าง สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา และผู ้สมัคร ถ ้าผู ้สมัครได ้ร ับเงินกู ้ยืมนันก่อนใบสมัครขอวีซา่ จะได ้ร ับการพิจารณา ให ้
นํ าส่งหลักฐานเอกสารการกู ้ยืมทีแสดงจํานวนเงินกู ้ยืมพร ้อมกับใบสมัคร
ข ้อมูลเพิมเติมทีระบุไว ้ในข ้อกําหนดทางทุนทร ัพย ์ อ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-avisa/visa-listing/student-500

ข ้อกําหนดดา้ นภาษาอังกฤษ
ผูส้ มัครอาจต ้องยืนหลักฐานทีได ้วัดระดับความสามารถด ้านภาษาอังกฤษพร ้อมกับใบสมัคร โปรดอ่านข ้อมูล
เพิมเติมผ่านทางระบบรายการเอกสารทีต ้องแสดง ทีระบุในเว็ปไซด ์ :
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool ในบางกรณี ผูส้ มัครจะไม่จา
ํ เป็ นต้องให ้หลักฐาน
นี ตามทีอธิบายไว ้ด ้านล่าง
หากแต่ผส
ู ้ มัครทีได ้รบั การขอ แต่ไม่สามารถให ้หลักฐานของผลการวัดมาตรฐานด ้านภาษาอังกฤษนัน ใบสมัคร
อาจได ้รบั การปฏิเสธได ้
ได ้มีข ้อกําหนดของผลสอบด ้วยคะแนนขันตําสุดในการยอมรบั ในการวัดมาตรฐานดา้ นภาษาอังกฤษทีหน่ วยงาน
ได ้กําหนดไว ้

ข ้อกําหนดดา้ นภาษาอังกฤษทีได ้ร ับการยกเว ้น
ในกรณี ดงั ต่อไปนี ผูส้ มัครจะไม่ถก
ู ขอใหน
้ ํ าส่งผลการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ


ผูส้ มัครทีเข ้าเรียนเต็มเวลาหลักสูตรหลัก รวมถึงนักศึกษาแลกเปลียนระดับมัธยมศึกษา ระดับบันทิต
ศึกษาหลักสูตรวิจยั หรือหลักสูตรภาษอังกฤษเต็มรูปแบบ (ELICOS) หรือ ผู ้สมัครทีได ้รบั ทุนการศึกษา
จากกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงกลาโหม



เป็ นผูท้ ได
ี ้รบั การศึกษามาเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี จากประเทศต่างๆ ดังนี ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา
แคนาดา นิ วซีแลนด ์ อเมริกาใต ้ หรือ ไอร ์แลนด ์



เป็ นผูถ้ อื หนังสือเดินทาง และได ้มีสญ
ั ชาติตอ
่ ไปนี อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิ วซีแลนด ์ หรือไอร ์แลนด ์



ภายใน 2 ปี ทีผ่านมาก่อนสมัครวีซา่ นักเรียนนี ผูส้ มัครได ้สําเร็จการศึกษาในออสเตรเลียทีได ้ใช ้
ภาษาอังกฤษในการศึกษา ได ้ร ับประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนี ยบัตรชัน 4
(Certificate IV) หรือสูงกว่าในขณะทีถือวีซา่ นักเรียนนัน

ข ้อกําหนดพิจารณาการเข ้าประเทศชวคราว
ั
(GTE)
เป็ นข ้อกําหนดสําหรบั ผู ้จะเข ้าพํานักชัวคราว ใช ้เป็ นมาตรฐานพิจารณาว่าโครงการนักศึกษาจากต่างประเทศนี
จะดําเนิ นไปตามหลักเกณฑ ์ทีได ้กําหนด ไม่ใช่ชอ่ งทางใหน้ ักศึกษาต่างชาติเข ้าพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นระยะเวลายาวต่อเนื อง ดังนันผูส้ มัครวีซา่ นักเรียนจําเป็ นทีจะต ้องแสดงหลักฐานต่างๆทีมี ใหผ้ ู ้
ตัดสินใบสมัครเชือได ้ว่าผูส้ มัครประสงค ์จะเข ้าศึกษาต่อ และจะพํานักอยูเ่ ป็ นการชัวคราวเท่านัน
มาตรการของ GTE นี ได ้ช่วยในการคัดเลือกผู ้สมัครทีมีจด
ุ ประสงค ์อืนแอบแฝง มุ่งหมายทีจะใช ้วีซา่ นักเรียนหาก
ได ้รบั การอนุ มต
ั แิ ล ้ว นอกเหนื อจากการเพิมพูนความรู ้จากการศึกษา มาตรการของ GTEมิได ้มีจด
ุ ประสงค ์ทีจะ
กีดกันผูเ้ ข ้ารบั การศึกษาทีภายหลังจากการสําเร็จด ้านการเรียน ได ้เพิมพูนประสพการณ์ทาํ งานในสายอาชีพที

วีซา่ เพือการศึกษา (ประเภท 500) | 7

กรมแรงงานของประเทศออสเตรเลียมีความต้องการ และเพือสมัครวีซา่ ถาวรเพือการใช ้ชีวต
ิ ในประเทศ
ออสเตรเลีย
มาตรการของ GTE นี มีใช ้สําหรบั ผูส้ มัครวีซา่ เพือการศึกษาต่อทุกประเภท ผูส้ มัครจะต ้องยืนเอกสารเป็ นราย
ลักษณ์อก
ั ษรถึงข ้อกําหนดของมาตรการ GTE ทีระบุไว ้
ปัจจัยทีควรคํานึ งถึงในการพิจารณา มาตรการของ GTE ได ้ระบุไว ้ในประกาศของร ัฐมนตรีเลขที 69 และยังรวม
รายการต่อไปนี


สถานการณ์ของประเทศทีตนอาศัยอยู่ – เหตุผลทีไม่ประสงค ์จะเข ้าศึกษาต่อในประเทศทีตนอาศัยอยู่
แม้วา่ การศึกษาด ้านหลักสูตรนัน ๆ มีใหศ้ ก
ึ ษาต่อในประเทศตนเองได ้ และความสัมพันธ ์ทีมีอยูใ่ น
ประเทศตนเองอันเป็ นเหตุทจะทํ
ี าใหผ้ ส
ู ้ มัครจะกลับสูบ
่ ้านเกิดเมืองนอนภายหลังจากทีสําเร็จการศึกษา
แล ้ว และสถานภาพเกียวเนื องถึงสภาวะในประเทศด ้านเศรษฐกิจ การเข ้าร ับการเกณฑ ์ทหาร
การเมืองและกรณี มเี หตุความไม่สงบด ้านการเมืองในประเทศ



สถานการณ์ทอาจเกิ
ี
ดขึนในประเทศออสเตรเลีย – ความสัมพันธ ์ทีมีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียทีอาจ
ทําใหต้ ้องการอยูต
่ อ
่ ในประเทศออสเตรเลีย ระดับความรู ้ด ้านวิชาและสถาบันการศึกษาทีสมัครจะไป
ศึกษาต่อ ประวัตแิ ละวุฒก
ิ ารศึกษา การเตรียมการดําเนิ นชีวต
ิ และความมันคงด ้านทุนทรพ
ั ย์



ความสําคัญของหลักสูตรต่ออนาคตผู ้ของสมัคร – หลักสูตรทีได ้สมัครไว ้นันสอดคลอ้ งกับวุฒิ
การศึกษาทีมีอยูแ่ ละสัมพันธ ์กับประวัตก
ิ ารทํางานหรือไม่ หรือความเป็ นไปได ้ทีจะมีผวู ้ า่ จ ้างงานใน
ประเทศทีมีถนอาศั
ิ
ยอยูเ่ ดิม หรือประเทศอืนๆ เมือสําเร็จในหลักสูตรการเรียนนี



ประวัตก
ิ ารเดินทางของผู ้สมัคร – ประวัตใิ บสมัครวีซา่ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอืนในอดีตที
รวมถึงการถูกปฏิเสธและเพิกถอนวีซา่



กรณี ทผู
ี ส้ มัครเป็ นผูเ้ ยาว ์ – วัตถุประสงค ์ของบิดา มารดา หรือ ผู ้ปกครองตามกฎหมาย หรือคูค
่ รอง
ในการไปศึกษาทีต่างประเทศ

ผูส้ มัครควรอ่าน ประกาศของรฐั มนตรีเลขที 69 นี ก่อนทีจะดําเนิ นการเขียนตอบต่อมาตรการของ GTE เป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษร
ผูส้ มัครควรใหข
้ ้อมูล พร ้อมหลักฐานดังต่อไปนี
หลักฐานรับรองการทํางานปัจจุบน
ั หรือล่าสุด รวมถึงเอกสารการร ับเงินเดือน หรือสัญญาว่าจ ้าง
วุฒก
ิ ารศึกษา เช่น สําเนาร ับรองถูกต ้องของผลการเรียนทุกวิชาทีได ้เข ้าเรียนจากสถาบันการเรียนที
ผ่านมา (academic transcripts) ใบประกาศนี ยบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสาร/จดหมายยืนยันจาก
สถาบันต่างประเทศทีได ้เข ้ารบั การเรียนในอดีต
วุฒก
ิ ารศึกษาจากประเทศออสเตรเลียทีผ่านมา เช่น สําเนารบั รองถูกต ้องของผลการเรียนวิชาทีได ้
เข ้าเรียนจากสถาบันการเรียนนันๆ ใบประกาศนี ยบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสาร/จดหมายยืนยัน
จากสถาบันในประเทศออสเตรเลีย
เอกสารยืนยันความสัมพันธ ์ทีมีกบั ประเทศทีมีถนพํ
ิ านักอาศัยอยู่
สภาพการณ์ด ้านเศรษฐกิจของประเทศทีมีถนพํ
ิ านักอาศัยอยู่
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ทางเจ ้าหน้าทีจะพิจารณาถึงสถานภาพของผู ้สมัคร ประวัตข
ิ องผู ้สมัครในการเดินทางเข ้า/ออกประเทศ กรณี ท ี
เป็ นผูเ้ ยาว ์จะพิจารณาถึงวัตถุประสงค ์ของของบิดา มารดา หรือ ผู ้ปกครองตามกฎหมาย หรือคูค
่ รอง รวมถึง
ปัจจัยอืน ๆทีเกียวข ้อง
ผูส้ มัครควรใหข
้ ้อมูลรวมหลักฐานต่างๆ เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรให ้มากทีสุดตามมาตรการ GTE ทีจะสร ้าง
องค ์ประกอบเป็ นภาพโดยรวมของสถานภาพผู ้สมัคร ทางเจ ้าหน้าทีสามารถพิจารณาตัดสินใบสมัครจากข ้อมูลที
ได ้ใหม้ าโดยไม่ต ้องมีการขอข ้อมูล หลักฐานเพิมเติมใดๆ

ผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ในกรณี ทผู
ี เ้ ดินทางร่วมเป็ นผูเ้ ยาว ์ มีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และผู ้ปกครองตามสิทธิโดยชอบทางกฎหมายหรือ บิดา/
มารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมิได ้เดินทางด ้วย จะต ้องแนบเอกสารยินยอมจากผู ้ปกครองทีมิได ้เดินทางพร ้อมผูเ้ ยาว ์
อนุ ญาตใหผ้ เู ้ ยาว ์นันสมัครขอวีซา่ และทังยินยอมใหเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทังชัวคราวและหรือเป็ นการ
ถาวรได ้
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf.
เอกสารเพิมเติมของผู ส
้ มัครทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 18 ปี
แบบฟอร ์ม 1229 ลงนามโดยบิดาและ มารดา (หรือจากผูถ้ อื สิทธิในการดูแลผูเ้ ยาว ์) และหลักฐานการลง
นาม (เช่นสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอืนๆทีมีลายเซ็นประกอบเพือยืนยัน)
ในกรณี ทไม่
ี สามารถลงนามในแบบฟอร ์ม 1229 โดยบิดา-มารดา (หรือจากผูถ้ อื สิทธิในตัวผูเ้ ยาว ์โดยชอบ
ด ้วยกฎหมาย) ให ้แนบเอกสารดังต่อไปนี
o เอกสารแสดงถึงการได ้สิทธิในการดูแล ปกครองผูเยาว
้
์ จากหน่ วยงานราชการ ไทย / สาธารณร ัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น
- คําสังศาลจากประเทศไทยหรือสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีอนุ ญาตใหผ้ เู ้ ยาว ์
เดินทางได ้ หรือ
- สําหรบั ประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซึงระบุสถานะภาพของผูป้ กครองของผู ้สมัครเพือการ
ยืนยันสิทธิในการปกครองผูเ้ ยาว ์ หรือ
- ใบมรณะบัตร ของผูป้ กครองฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง หรือ
- สําเนารบั รองบันทึกการหย่า ใบหย่า แสดงถึงสิทธิในการปกครองบุตรแต่ผู ้เดียว

สวัสดิการเพือให ้การดูแลผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ผูส้ มัครขอวีซา่ ทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ต ้องมีการเตรียมสวัสดิการเพือการดูแลผูเ้ ยาว ์ หรือ แจ ้งว่าผูเยาว
้
์นันจะมีอายุครบ
18 ปี บริบูรณ์ เมือเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลีย
ผูส้ มัครทีจะมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์กอ
่ นวันเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียนัน ไม่ต ้องเตรียมสวัสดิการเพือการดูแล
ผูเ้ ยาว ์ แต่ต ้องยืนแบบฟอร ์ม 157N Student guardianship arrangements และ ตอบคําถาม ข้อ 1 ถึง 8 และลง
นามโดยผูป้ กครองตามกฎหมาย
หากผูส้ มัครมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี เมือเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียนัน ต ้องเตรียมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี


แต่งตังผูป้ กครอง ผูใ้ หก้ ารดูแล หรือญาติพน้
ี องทีมีอายุมากกว่า 21 ปี ขึนไปเป็ นผูใ้ หก้ ารดูแล ผู ้ให ้การ
ดูแลนันต ้องเป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลีย หรือผู ้ถือวีซา่ ให ้พํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุม
กําหนดระยะเวลาของวีซา่ นักเรียนของผู ้สมัคร หรือจนกว่าผู ้สมัครจะมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ โดยกรอก
แบบบฟอร ์ม 157N Student guardianship arrangements
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แสดงเอกสารว่าผูป้ กครอง ผู ้ให ้การดูแล หรือญาติพน้
ี องทีมีอายุมากกว่า 21 ปี ขึนไป จะเดินทางร่วมกับ
ผูเ้ ยาว ์โดยสมัครขอวีซา่ เช่นกันเพือเป็ นผูป้ กครองนักเรียนประเภท 590- Student Guardian visa โดย
บุคคลผูน้ ี ต ้องสมัครขอวีซา่ โดยแนบฟอร ์มผู ้ให ้การดูแลนักเรียนผู ้เยาว ์ 157N Student guardianship
arrangements กับใบสมัครด ้วย



ใหส้ ถาบันการศึกษารบั ทราบเพืออนุ มต
ั ก
ิ ารดูแลผูเ้ ยาว ์ โดยทางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันว่าได ้มี
สวัสดิการดูแลผูเ้ ยาว ์เตรียมไว ้อย่างเรียบร ้อยแล ้ว Confirmation of Appropriate Accommodation
and Welfare (CAAW) ทางสถาบันจะเป็ นผูแ้ จ ้งกลับใหเ้ จ ้าหน้าทีทราบถึงวันเริมต ้น จนวันสินสุดลง



หากผูส้ มัครเป็ นนักเรียนแลกเปลียนระดับมัธยมศึกษาให ้ยืนแบบฟอร ์ม Acceptance Advice of
Secondary Exchange Student (AASES)

วีซา่ ผู ้ปกครองนักเรียน Student Guardian Visa
วีซา่ นี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียเพือทําหน้าทีผูป้ กครองและใหก้ ารดูแลผู ้เยาว ์ (ทีมีอายุนอ้ ย
กว่า 18 ปี ) ทีได ้รบั อนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นักเรียนเพือศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ข ้อมูลเพิมเติมของผูท้ มี
ี คณ
ุ สมบัตใิ น
การสมัครขอวีซา่ ประเภทผูป้ กครองนี อ่านได ้ทีแบบฟอร ์ม157N
ผูส้ มัครขอวีซา่ ประเภทผู ้ปกครองนี จะต ้อง
 เป็ นบิดา มารดา ผูป้ กครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียน หรือเป็ นญาติพน้
ี อง
 มีหลักฐานทุนทรพ
ั ย ์เพียงพอสําหร ับตนเอง และนักเรียนครอบคลุมระยะเวลาทีพํานักอาศัยในประเทศ
ออสเตรเลีย
 สามารถใหท้ พั
ี กอาศัยและการดูแลอืนๆ โดยไม่ทาํ งาน
 มีอายุตงแต่
ั
21 ปี บริบูรณ์ขนไป
ึ
 ผ่านมาตรฐานของการตรวจสุขภาพ และสอบประวัตอิ าชญากรรม
ผูส้ มัครจะต ้องยืนเอกสารต่อไปนี
 กรอกแบบฟอร ์ม 157N Student guardianship arrangements
 หลักฐานแสดงทุนทรพ
ั ย ์ ทีสามารถ เบิก จ่ายได ้จริงขณะทีพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
 หลักฐานการประกันสุขภาพ (OVHC) ทีพอเพียงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนแรกทีจะอาศัยอยูใ่ น
ประเทศออสเตรเลีย
 หลักฐานยืนยันตัวตน และความสัมพันธ ์ระหว่างผู ้ขอวีซา่ ผู ้ปกครองและนักเรียนผู ้เยาว ์
 หลักฐานว่าผูข
้ อวีซา่ ผูป้ กครองมีเจตจํานงทีจะพํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็ นการชัวคราว
เท่านัน
โปรดอ่านข้อมูลในรายการเอกสารของผู ้สมัครวีซา่ ผู ้ปกครองประเภท 590 ‘Student Guardian Subclass 590’

กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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