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วีซา่ ท่องเทียว (ประเภท 600)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ ท่องเทียวประเภท 600
ผูท้ ประสงค
ี
์จะเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียเพือท่องเทียว สันทนาการ หรือเยียมญาติพน้
ี องและเพือน รวมถึง
การเข ้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสัน หรือเพือวัตถุประสงค ์อืนๆ ทีไม่เกียวข ้องกับการทํางาน เช่น การศึกษาในระหว่าง
ปิ ดภาคเรียนระยะสันไม่เกิน 3 เดือน
การขอวีซา่ ประเภทนี ผูส้ มัครต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
 ต ้องเป็ นผูม้ ส
ี ข
ุ ภาพดี และไม่มป
ี ระวัตอิ าชญากรรม ตามข ้อกําหนดมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย
 มีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ทีเพียงพอสําหรบั ใช ้จ่ายในระหว่างพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
 มีวต
ั ถุประสงค ์เพือดําเนิ นกิจกรรมตามกฎระเบียบของวีซา่ ท่องเทียวเท่านัน
ผูส้ มัครต ้องสามารถพิสจู น์ได ้ว่าจุดประสงค ์ในการเดินทางนันเป็ นไปตามข ้อกําหนดของวีซา่ ท่องเทียว
ตัวอย่างเช่น เพือท่องเทียว สันทนาการ หรือเยียมเพือน ญาติพน้
ี อง
หากผูส้ มัครประสงค ์จะเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียเพือติดต่อเจรจาด ้านธุรกิจระยะสัน รวมถึงผูท้ เข
ี ้าร่วม
ประชุม ชมงานแสดงสินค ้า ร่วมสัมมนาอบรม เจรจาธุรกิจ ควรพิจารณาขอวีซา่ ธุรกิจประเภท 600
ข ้อมูลเพิมเติม : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/touriststream-overseas

กรณี ทผู
ี ้สมัครต ้องการรวมบุคคลในครอบคร ัวเพือติดตามในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัครเดียวกัน โดยต ้องยืนใบสมัครขอวีซา่ เป็ นรายบุคคล ทังต ้อง
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ เป็ นรายบุคคลด ้วย
ผูท้ สมั
ี ครวีซา่ ออนไลน์สามารถโยงใบสมัครของบุคคลในครอบครัวเข ้าด ้วยกัน โดยสร ้างบัญชีกลุม
่ ใน
ImmiAccount ใน ‘Manage Groups’ และ ใส่รหัสหมายเลข Group ID ลงในใบสมัครของแต่ละบุคคล

ผูส้ มัครทีต ้องการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนหลายครงและพํ
ั
านักอยูใ่ นประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นระยะเวลานาน
ผูส้ มัครทีประสงค ์ทีจะอยูใ่ นประเทศเป็ นระยะเวลานาน ควรพิจารณาขอวีซา่ ประเภทอืนๆ ทีเหมาะสม อ่านข ้อมูล

การสมัครขอวีซา่
ใบสมัครออนไลน์
ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึงสามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้ทีเว ้ปไซด ์
https://online.immi.gov.au/lusc/login.

การยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผูส้ มัครจะต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload)
เอกสารทังหมดทีใช ้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร ผ่านทางระบบในขณะเวลาเดียวกันกับ ทีดําเนิ นการยืนใบ
สมัคร
สํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครขอวีซา่ ด ้วยตนเองได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจํา
ประเทศไทยดําเนิ นการโดยบริษท
ั VFS Global ซึงทางสํานักงานสามารถทําการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
(พิมพ ์ลายนิ วมือ และถ่ายภาพ) ได ้ทันทีหลังจากยืนใบสมัคร ผูส้ มัครควรทําการนัดหมายล่วงหน้าที VFS Global
เพือยืนใบสมัครและเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

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

เลขที 191, ชนั 6, อาคารศิรพ
ิ านิ ช
ถนนห ้วยแก ้ว 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

การสมัครจากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผูส้ มัครทีประสงค ์จะยืนใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถส่งใบสมัครทาง
ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount หรือ วีซา่ บางประเภทสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ได ้ หรือสมัครด ้วย
ตนเอง ณ ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจําประเทศไทย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมด ้านการส่งใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ทีเว็บไซต ์ของ VFS
Global ได ้ที www.vfsglobal.com/australia/Laos.

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

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ นี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ไม่ได ้ร ับการ
อนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัครแล ้ว
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นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมใบสมัครขอวีซา่ ทีได ้ถูกกําหนดไว ้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล ้ว ผูส้ มัครต ้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

เมือผู ้สมัครทําการยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
เรียบร ้อยแลว้
ทางสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ (AVAC) จะนํ าส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพือการพิจารณา ทาง
(AVAC) จะเป็ นผูอ
้ อกใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมและหมายเลข ทีผูส้ มัครสามารถใช ้เพือติดตามสถานะใบสมัครได ้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครโดยปรบั เปลียนรายเดือน
เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ูส้ มัครทราบโดยคร่าวถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลาการพิจารณา
ใบสมัครยังขึนอยูป
่ ัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว หรือกรณี ท ี
ผูส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน, หรือยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบสมัครยืนออนไลน์
และใบสมัครทียืนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

ข ้อแนะนํ าสําหรบั ผูท้ ประสงค
ี
์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เช่นเดือนกุมภาพันธ ์, มีนาคม หรือ เมษายน คือ
ควรยืนใบสมัครขอวีซา่ อย่างน้อยหนึ งเดือนล่วงหน้า ก่อนกําหนดวันเดินทาง
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้หากยังอยูใ่ นระยะเวลามาตรฐานของการ
พิจารณาใบสมัครทีได ้มีการกําหนดไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ ทีกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัครท่านใดท่าน
หนึ งเป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการจอง หรือได ้ทําการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือเอกสารฉบับจริง
โปรดอย่าจด
ั ส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษโดยสถาบันการ
แปลทีผ่านการร ับรอง เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การรบั รองใน
ประเทศทีผูส้ มัครอาศัยอยูล
่ 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
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สิงทีจะช่วยใหก้ 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
โดยทัวไปไม่มข
ี ้อกําหนดใหผ
้ ู ้สมัครวีซา่ ประเภทนี ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น


ผูส้ มัครทีมีกจิ ตอ้ งเข ้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพือเยียมเยือนหรือด ้วยเหตุผลใดก็ตาม



ผูส้ มัครทีมีอายุมากกว่า 75 ปี



ผูส้ มัครทีมีอาการบ่งชีว่าผูส้ มัครอาจมีสข
ุ ภาพไม่แข็งแรงตามข ้อกําหนดมาตรฐาน



ผูส้ มัครทีประสงค ์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึนไป

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 ส่งใหแ้ พทย ์ใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการ
ตรวจทางอิเล็กทรอนิ 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.

หมายเหตุ: ในบางกรณี อาจมีการขอให ้ผูส้ มัครเข ้ารบั การตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครงั หากข ้อมูลด ้านสุขภาพ
ของผูส้ มัครจําเป็ นทีต ้องรบั การตรวจเพิมเติม

การตรวจประวัตอิ าชญากรรม
ในบางกรณี ผส
ู ้ มัครอาจได ้ร ับการขอให ้นํ าส่งใบร ับรองการสอบประวัตอิ าชญากรรมจากแผนกสันติบาลซึงต ้อง
เป็ นฉบับจริง ทังอาจรวมถึงใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมของกรมตํารวจจากทุกประเทศทีผูส้ มัครได ้เคย
พํานักอาศัยเป็ 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.
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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 ้อมูลเกียวกับใบสมัครแล ้วนัน ผูส้ มัครจะต ้องระบุการมอบอํานาจ
โดยลงนามให้แก่บุคคลนันในแบบฟอร ์มใบสมัครขอวีซา่ ได ้โดยช่องทางต่อไปนี
 กรอกฟอร ์ม 956 หรือ 956A ซึงต ้องลงลายมือชือ ทังจากผูส้ มัครและผูท้ รี บั การแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หรือ
 แจ ้งเจ ้าหน้าทีทางอีเมล ์ หรือทางจดหมาย ระบุชอทั
ื งผูส้ มัครและผูท้ ต
ี ้องการแต่งตังใหด้ าํ เนิ นการรบั ทราบแทน
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-help-withyour-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 ้านบนขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่ง
เพิมเติมได ้ โดยขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online.

ในกรณี ทได
ี ้ยืนใบสมัครที AVAC หากได ้รบั การขอเอกสารเพิมเติมทางเจ ้าหน้าทีจะแจ ้งใหท้ ราบถึงวิธก
ี ารนํ าส่ง
เอกสาร

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มการขอออนไลน์ สําหร ับวีซา่ ท่องเทียว ประเภท 600
แบบฟอร ์ม 1419 สําหร ับวีซา่ ท่องเทียวประเภท 600 เพือท่องเทียว สันทนาการ หรือเยียมเพือน ญาติพี
น้อง การศึกษาในระหว่างปิ ดภาคเรียนระยะสันไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงเข ้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลาสันๆ
โปรดกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู ้สมัคร
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ สําหร ับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลอ่านได ้ที
สําเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าทีมีรายละเอียดของผูส้ มัครทีชัดเจน และสําเนาแสดงประวัตก
ิ ารเดิน
ทางเข ้าออกทีผ่านมาในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนี ต ้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และต ้อง
ครอบคลุมถึงระยะเวลาทีประสงค ์จะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ขนาดทีใช ้ทําหนังสือเดินทาง 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนที
ผ่านมา ภาพควรเห็นบริเวณส่วนศีรษะและไหล่บนบนพืนสีเรียบ และ เขียนชือสกุลผูส้ มัครไว ้ด ้านหลังรูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานทางครอบครัว (สําเนาทะเบียนบา้ น หลักฐานการงาน และอืนๆ ทีแสดงถึงความสัมพันธ ์ของ
ผูส้ มัครและถินทีอยูอ
่ าศัยในประเทศตน)
ในกรณี ทมี
ี ผส
ู ้ นับสนุ นใบสมัคร โปรดแสดงจดหมายเชิญจากผู ้สนับสนุ นและหลักฐานของความสัมพันธ ์
ของทังสองฝ่ าย เช่น หลักฐานการติดต่อระหว่างกัน (จดหมาย อีเมล ์ ข ้อความ), บิลค่าโทรศัพท ์, รูปถ่าย
หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินของผู ้สนับสนุ น
o
หากผูส้ นับสนุ นใบสมัครเป็ นบุคคลสัญชาติออสเตรเลียและมิได ้เป็ นญาติพน้
ี องโดยสายเลือด
โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ ์ทีชัดเจนระหว่างผูส้ มัครและผู ้สนับสนุ น
หลักฐานซึงแสดงว่า ผูส้ มัครมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ส่วนตัวทีเพียงพอ หรือมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์เกือหนุ นเพียงพอ สําหรบั ใช ้
จ่ายของตนเอง (และสมาชิกในครอบคร ัวทีจะเดินทางร่วม) ซึงครอบคลุมระยะเวลาทีจะพํานักในประเทศ
ออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารปัจจุบน
ั ทีแสดงรายการอย่างน้อย 6 เดือนย ้อนหลัง

วีซา่ ท่องเทียว (ประเภท 600) | 6

หลักฐานการประกอบอาชีพการงาน เช่นจดหมายร ับรองการทํางานจากนายจ ้างระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน
ระยะเวลาทีได ้ทํางาน และวันลาทีได ้อนุ มต
ั ิ กรณี เป็ นเจ ้าของธุรกิจส่วนตัวให ้ยืนหลักฐานการเป็ นเจ ้าของ
หลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ หรือการเป็ นผู ้ร่วมลงทุน หุ ้นส่วน ทะเบียนการค ้า เป็ นต ้น

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 ้ ในกรณี ทบิ
ี ดา และหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเป็ นผูถ้ อื สิทธิแต่ผเู ้ ดียวตามกฎหมาย ให ้แนบเอกสาร
แสดงสิทธินันและ ไม่จาํ เป็ นต ้องแนบเอกสารยินยอมให ้เดินทาง
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

เอกสารเพิมเติมสําหรบั ผูส้ มัครทีมีอายุมากกว่า 75 ปี
ต ้องดําเนิ นการตรวจสุขภาพ(อ่านดูรายละเอียดด ้านบน)
หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึงครอบคลุมตลอดระยะเวลาทีจะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย

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