การขอวีซ่าท่ องเที่ยว (ประเภท 600)
ใครควรสมัครขอวีซา่ ท่องเที่ยวประเภท 600
หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้ าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว สันทนาการ หรื อเยี่ยมเพื่อน ญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมในช่วงเวลาสัน้ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน เช่น การศึกษาในระหว่างปิ ดภาคเรี ยนระยะสันไม่
้
เกิน 3 เดือน

ข้ าพเจ้ าสามารถรวมบุคคลในครอบครัวเพื่อติดตาม ในใบสมัครนี ้ได้ หรื อไม่
ผู้สมัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัคร ผู้สมัครต้ องยื่นใบสมัครขอวีซา่ เป็ นรายบุคคล และชาระค่าธรรมเนียม
การขอวีซ่าเป็ นรายบุคคลเช่นกัน

หากผู้สมัครต้ องการไปเยือนประเทศออสเตรเลียเป็ นจานวนหลายครัง้ และอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็ น
ระยะเวลานาน
วีซ่าประเภทนี ้ใช้ สาหรับผู้ที่เดินทางระยะสันเพื
้ ่อการท่องเที่ยว หรื อเยี่ยมบุคคลในประเทศออสเตรเลียเท่านัน้ ไม่สามารถใช้
อาศัยอยู่ระยะยาว หากท่านประสงค์ที่จะอยู่ในประเทศระยะยาว ควรพิจารณาขอวีซา่ ประเภทอื่นๆที่เหมาะสม เพราะการจะ
ได้ รับอนุมตั วิ ีซา่ ท่องเที่ยวครัง้ ต่อไปท่านจะต้ องแสดงให้ เห็นว่าได้ ใช้ เวลาอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเป็ นระยะเวลาที่นาน
สมควรเช่นกัน หากท่านต้ องการย้ ายถิ่นฐานอย่างถาวรหรื อต้ องการอาศัอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลานาน ท่านสามารถ
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก: http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Long

ข้ าพเจ้ าจะยื่นใบสมัครขอวีซา่ ได้ ที่ใด?
ยื่นที่สานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ซึง่ ทางสานักงาน VFS จะทาการเก็บข้ อมูลอัตลักษณ์บคุ คล(โดย
การ ถ่ายภาพใบหน้ าและพิมพ์ลายนิ ้วมือ) ของผู้สมัครแต่ละบุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 5 ปี ขึ ้นไป ณ วันที่ยื่นเอกสารใบสมัคร
กรุ งเทพฯ

เชียงใหม่

ชัน้ 28, อาคารเดอะเทรนดี ้ ออฟฟิ ศ สุขมุ วิท ซอย 13
แขวงคลองเตยหนือ เขตวัฒนา

เลขที่ 191, ชัน้ 6, อาคารศิริพานิช ถนนห้ วยแก้ ว
อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
Type in document title | 1

กรุ งเทพฯ

เชียงใหม่

กรุ งเทพฯ 10110
(ใกล้ รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกหมายเลข 3)
โทรศัพท์: 02 118 7100
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com

(ตรงข้ าม เมญ่าช็อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่)
โทรศัพท์: 02 118 7100
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com

ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

การตรวจเก็บข้ อมูลอัตลักษณ์บคุ คล(Biometrics collection)
ผู้สมัครส่วนใหญ่เกือบทุกสัญชาติที่ยื่นใบสมัครในประเทศไทย จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลอัตลักษณ์บคุ คล (ถ่ายรู ปและพิมพ์
ลายนิ ้วมือ) เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในข้ อมูลประกอบการตัดสินวีซ่า โดยนาหนังสือเดินทางตัวจริ ง ติดต่อสานักงานเพื่อการยื่นขอวีซา่
ของออสเตรเลีย (AVAC) สาขากรุ งเทพฯและเชียงใหม่ เพื่อเข้ ารับการตรวจเก็บข้ อมูลอัตลักษณ์บคุ คล ท่านสามารถอ่านข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ จาก: http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Biom

หลังจากที่ผ้ สู มัครยื่นใบสมัครขอวีซา่ ที่สานักงานเพื่อการยื่นขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ใบสมัครของท่านจะถูกนาส่งมาที่สถานทูตออสเตรเลียเพื่อการพิจารณา ทางสานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่า (AVAC) จะเป็ นผู้
ออกใบเสร็ จค่าธรรมเนียมและหมายเลขเพื่อการติดตามสถานะใบสมัครของท่าน

ใครเป็ นผู้ทาการพิจารณาใบสมัครของท่าน และระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
สาหรับระยะเวลาดาเนินการพิจารณาใบสมัครวีซา่ ประเภทนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณของใบสมัครที่ได้ รับแต่จะไม่เกินระยะเวลา
มาตรฐานที่กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดนของประเทศออสเตรเลียกาหนดไว้
สาหรับใบสมัครที่ยื่นผ่านสานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) นัน้ ได้ กาหนดเวลาดาเนินการไว้ 10 วันทาการ
สาหรับใบสมัครที่ไม่ได้ ยื่นผ่านสานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย(AVAC) หมายรวมถึงการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรื อ
ยื่นผ่านระบบอีเล็คโทรนิคนัน้ ระยะเวลาพิจารณาใบสมัครตามมาตรฐานที่กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทกั ษ์เขตแดน
ของประเทศออสเตรเลียกาหนดไว้ ใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน โปรดอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมจาก
http://www.border.gov.au/about/access-accountability/service-standards

อะไรที่จะช่วยให้ การพิจารณาใบสมัครของท่านรวดเร็ วขึ ้น
ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซา่ ที่สมบูรณ์ พร้ อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ เพียงพอสาหรับการพิจารณาใบสมัครของ
เจ้ าหน้ าที่
แผนกวีซา่ อาจมีการขอข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาวีซา่ หรือเจ้ าหน้ าที่อาจทาการพิจารณาใบสมัครโดยโดยใช้ ข้อมูลที่
ผู้สมัครได้ ยื่นไว้ พร้ อมใบสมัครแล้ ว
หมายเหตุ: ผู้สมัครไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ (รวมถึงค่าบริ การอื่นๆ ที่เกิดขึ ้น) คืนได้ หากใบสมัครของท่าน
ได้ รับการปฏิเสธ เนื่องจากท่านไม่เห็นด้ วยกับคาตัดสิน

ผู้สมัครต้ องรับการตรวจสุขภาพหรื อไม่?
โดยทัว่ ไปไม่มีข้อกาหนดให้ ผ้ สู มัครวีซา่ ประเภทนี ้ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น
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ผู้สมัครมีแนวโน้ มที่จะติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม



ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี



ผู้สมัครที่มีอาการบ่งชี ้ว่าท่านอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้ อกาหนดมาตรฐาน



ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่า 6 เดือน

ทางกระทรวงฯ ได้ มีการใช้ ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) โดยทัว่ ไปการตรวจสุขภาพจะทา
ได้ ภายหลังจากการยื่นใบสมัคร เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ ดาเนินการตรวจสุขภาพ (Health
Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรื อไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและหมายเลขการตรวจสุขภาพซึง่ เป็ นข้ อมูลที่จาเป็ น
เมื่อติดต่อทาการตรวจสุขภาพเพื่อการนาส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค การตรวจสุขภาพสามารถกระทาได้ เพพาะแพทย์และ
โรงพยาบาลที่ได้ รับการรับรองจากแผนกวีซา่ ของสถานทูตออสเตรเลียกรุ งเทพฯ เท่านัน้ ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายนามแพทย์ได้ จาก: http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand

วีซา่ ของท่าน
ในปั จจุบนั วีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นวีซ่าอีเล็คโทรนิค กล่าวคือ หลักฐานที่แสดงว่าท่านได้ รับการอนุมตั วิ ีซา่
นันจะไม่
้
ถกู ประทับลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูกบันทึกอยู่ในระบบโดยชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางของ
ท่าน
เมื่อท่านได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าไปยังประเทศออสเตรเลียเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะได้ รับจดหมายแจ้ งผลวีซา่ ซึง่ จะแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขวีซา่ อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซ่า และเงื่อนไขการเดินทางเข้ าประเทศ ท่านควรเก็บรักษาจดหมายดังกล่าวเพื่อ
เป็ นหลักฐานประกอบการเดินทางของท่าน และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยในการตรวจสอบสถานะวีซ่าของท่านผ่านทางระบบ
ออนไลน์ในเวบไซต์ของกระทรวงฯ ที่เรี ยกว่า VEVO

ท่านต้ องการให้ บคุ คลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตในนามของท่านได้ หรื อไม่?
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย เป็ นข้ อกาหนดให้ แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคาถามจากบุคคลที่
ไม่ได้ รับมอบอานาจจากผู้สมัคร รวมถึงผู้ที่ให้ การสนับสนุน (สปอนเซอร์ ) ใบสมัครของท่านด้ วย หากท่านต้ องการแต่งตังให้
้
บุคคลอื่นติดต่อรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับใบสมัครของท่าน ผู้สมัครจะต้ องระบุการมอบอานาจโดยลงนามให้ แก่บคุ คลนันใน
้
แบบฟอร์ มใบสมัครขอวีซา่ โดยใช้ http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Getting-help-to-apply-for-a-visa
ในกรณีท่ ไี ม่ มีแบบฟอร์ ม 956 เจ้ าหน้ าที่จะไม่ สามารถให้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับใบสมัครของท่ านแก่ บุคคลอื่นซึ่ง
รวมถึงบุคคลในครอบครัวและผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์ ) ของท่ านด้ วย

ใบสมัครออนไลน์
หากท่านสมัครวีซา่ ของท่านออนไลน์ผา่ นทาง ImmiAccount ท่านต้ องอัพโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านทางระบบ
ImmiAccout ณ เวลาที่ทา่ นส่งใบสมัคร เจ้ าหน้ าที่สามารถใช้ ข้อมูลที่ทา่ นให้ ณ วันที่สมัคร เพื่อพิจารณาวีซา่ โดยไม่จาเป็ นต้ องขอ
เอกสารเพิม่ เติม พะนัน้ ท่านควรอัพโหลดเอกสารประกอบใบสมัครให้ พร้ อมต่อการพิจารณา เพื่อประโยชน์สงู สุดในการพิจารณาใบสมัคร
ของท่าน
หากเจ้ าหน้ าทีข่ อให้ ทา่ นส่งเอกสารเพิม่ เติม ท่านต้ องส่งเอกสารดังกล่าวด้ วยการอัพโหลดเข้ าในระบบ ImmiAccount โดยเริ่ มจากเข้ าสู่
ระบบ ImmiAccount จากนันไปที
้ ่หน้ า find the application และเลือกหัวข้ อ Attach Document button ด้ านขวามือ ขนาดของไฟล์ ต้อง
ไม่ เกิน 5 เมกะไบต์
หมายเหตุ: ผู้สมัครส่วนใหญ่เกือบทุกสัญชาติที่ยื่นใบสมัครในประเทศไทย จาเป็ นต้ องให้ ข้อมูลไบโอเมตทริ กซ์ (ถ่ายรู ปและ
สแกนลายนิ ้วมือ) โดยเจ้ าหน้ าที่จะส่งจดหมายหรื ออีเมลให้ ท่านนาไปติดต่อสานักงานเพื่อการยื่นขอวีซา่ ของออสเตรเลีย
(AVAC) เพื่อเข้ ารับการตรวจเก็บข้ อมูลไบโอเมตทริ กซ์ ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Biom

ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับImmiAccountได้ จาก: http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Immi
May 2016 – Checklist – Subclass 600 Visitor visa (Tourist Stream) -- Thailand |

3

ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพโหลดเอกสารได้ จาก: http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Atta
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
รายการเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้ จะช่วยในการพิจารณาใบสมัครของท่าน ในบางกรณีเจ้ าหน้ าที่อาจทาการขอ
เอกสารหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง

โปรดแนบรายการเอกสารนี ้ใว้ บนใบสมัครของท่านพร้ อมระบุรายการ
ฟอร์ ม 1419 เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้ าร่ วมกิจกรรมในช่วงเวลาสันๆ
้ ทีไ่ ม่
เกี่ยวกับการทางาน หรื อการศึกษาระยะสัน้ (น้ อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
ชาระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายบุคคลได้ จาก
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees
สาเนาหนังสือเดินทางที่ชดั เจน (หน้ าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้ าที่แสดงประวัติการเดินทางทังหมด)
้
และ หนังสือเดินทางต้ องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรื อไม่น้อยกว่า 6 เดือน
รู ปถ่ายแบบใช้ ในราชการ 1 รู ป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ ด้านหลัง
สาเนาบัตรประชาชน (สาหรับคนไทย)
สาเนาทะเบียนบ้ าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสาพันธ์ของท่านและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของ
ท่าน
ในกรณีเดินทางร่ วมกับญาติพี่น้อง หรื อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้ แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นนั ้ เช่น
ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้ าน สูตบิ ตั ร และเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์
ในกรณีที่มีผ้ สู นับสนุนใบสมัครของท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของ
ผู้สนับสนุน รวมถึงหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้ จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รู ป
ถ่าย และหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน
o หากผู้สนับสนุนใบสมัครของท่านเป็ นคนออสเตรเลียและมิได้ เป็ นญาติพี่น้องโดยสายเลือด
โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน
หลักฐานซึง่ แสดงว่า ท่านมีทนุ ทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรื อมีทนุ ทรัพย์เกื ้อหนุนเพียงพอ สาหรับใช้ จ่ายของตัวท่าน
และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้ วยกับท่าน ซึง่ ครอบคลุมระยะเวลาที่จะพานักในประเทศออสเตรเลียเช่น
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้ อมสาเนาที่มีรายการอย่างน้ อย 6 เดือนย้ อนหลัง (สมุดเงินฝากตัวจริ งจะถูก
ส่งคืนให้ ภายหลังพร้ อมจดหมายแจ้ งผลวีซา่ )
หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผ้ สู มัครประกอบอาชีพ ให้ แสดงหลักฐานปั จจุบนั เช่น จดหมายต้ นพบับจาก
นายจ้ างระบุตาแหน่งหน้ าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเอง โปรด
แสดงหลักฐานการเป็ นเจ้ าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้ า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจาปี

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
เอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากที่วา่ การอาเภอ (หรื อสานักงานเขต) ยินยอมให้ ผ้ เู ยาว์เดินทางโดยบิดา มารดาหรื อ
ผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้ เดินทางด้ วย หรือ
ฟอร์ ม 1229 (สามารถขอรับได้ ที่สานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรื อจากเวปไซต์ www.border.gov.au) ลง
นามโดยบิดา มารดาที่ไม่ได้ เดินทางด้ วย

ในบางกรณี อาจต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ :
ป.ค.14 ซึง่ แจ้ งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิ์ในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
หากผู้ปกครองได้ ทาการหย่าร้ าง ให้ แนบสาเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
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คาสัง่ จากศาลที่ระบุบคุ คลผู้มีอานาจปกครองผู้สมัคร

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
ต้ องดาเนินการตรวจสุขภาพ(อ่านดูรายละเอียดด้ านบน)
หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

หลักฐานอื่นๆ
ข้ อมูลและหลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่ และจะเดินทางกลับประเทศของท่านเมื่อเสร็ จภารกิจ
จดหมายเชิญจากญาติหรื อเพื่อนของท่าน ในกรณีที่ญาติหรื อเพื่อนของท่านเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง โปรด
แสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่จะพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

สิ่งสาคัญควรทราบ
 โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริ งที่ไม่ได้ ระบุการขอไว้ นอกจากจะได้ รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าที่ ท่านควรยื่นสาเนา
ที่ได้ รับรองสาเนาถูกต้ องเท่านัน้
 โปรดอย่าจอง/ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินโดยสาร ก่อนได้ รับการแจ้ งอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ
หรื ออานวยความสะดวกในการอนุมตั วิ ีซ่าให้ ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ ทาการซือ้ หรื อจองตัว๋ เครื่ องบินไว้
ล่วงหน้ า
ท่านสามารถอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จาก: www.border.gov.au

กระทรวงกิจการตรวจคนเข้ าเมืองและพิทักษ์ เขตแดน
สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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