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วซีา่ท่องเทยีว (ประเภท 600) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
ผูส้มคัรขอวซีา่ทอ่งเทยีวประเภท 600 
ผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเพอืทอ่งเทยีว สนัทนาการ หรอืเยยีมญาตพินีอ้งและเพอืน รวมถงึ 
การเขา้รว่มกจิกรรมในชว่งเวลาสนั หรอืเพอืวตัถปุระสงคอ์นืๆ ทไีม่เกยีวขอ้งกบัการทาํงาน เชน่ การศกึษาในระหวา่ง
ปิดภาคเรยีนระยะสนัไมเ่กนิ 3 เดอืน 
การขอวซีา่ประเภทนีผูส้มคัรตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 

 ตอ้งเป็นผูม้สีขุภาพด ีและไมม่ปีระวตัอิาชญากรรม ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานของประเทศออสเตรเลยี 
 มทีนุทรพัยท์เีพยีงพอสาํหรบัใชจ้า่ยในระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 
 มวีตัถปุระสงคเ์พอืดาํเนินกจิกรรมตามกฎระเบยีบของวซีา่ทอ่งเทยีวเทา่นัน 

ผูส้มคัรตอ้งสามารถพสิจูนไ์ดว้า่จดุประสงคใ์นการเดนิทางนันเป็นไปตามขอ้กาํหนดของวซีา่ทอ่งเทยีว 
ตวัอยา่งเชน่ เพอืทอ่งเทยีว สนัทนาการ หรอืเยยีมเพอืน ญาตพินีอ้ง  
หากผูส้มคัรประสงคจ์ะเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเพอืตดิตอ่เจรจาดา้นธรุกจิระยะสนั รวมถงึผูท้เีขา้รว่ม
ประชมุ ชมงานแสดงสนิคา้ รว่มสมัมนาอบรม เจรจาธรุกจิ ควรพจิารณาขอวซีา่ธรุกจิประเภท 600 
ขอ้มูลเพมิเตมิ : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-
stream-overseas 

กรณีทผูีส้มคัรตอ้งการรวมบุคคลในครอบครวัเพอืตดิตามในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครวัในใบสมคัรเดยีวกนั โดยตอ้งยนืใบสมคัรขอวซีา่เป็นรายบุคคล ทงัตอ้ง
ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่เป็นรายบุคคลดว้ย  

ผูท้สีมคัรวซีา่ออนไลนส์ามารถโยงใบสมคัรของบุคคลในครอบครวัเขา้ดว้ยกนั โดยสรา้งบญัชกีลุม่ใน 
ImmiAccount ใน ‘Manage Groups’ และ ใสร่หสัหมายเลข Group ID ลงในใบสมคัรของแตล่ะบุคคล 

ผูส้มคัรทตีอ้งการเดนิทางไปเยอืนประเทศออสเตรเลยีเป็นจํานวนหลายครงัและพํานักอยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลยีเป็นระยะเวลานาน 

ผูส้มคัรทปีระสงคท์จีะอยูใ่นประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรพจิารณาขอวซีา่ประเภทอนืๆ ทเีหมาะสม อ่านขอ้มูล 

การสมคัรขอวซีา่ 

ใบสมคัรออนไลน ์

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซงึสามารถเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้ไซด ์
https://online.immi.gov.au/lusc/login. 
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การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มลู (upload) 
เอกสารทงัหมดทใีชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร ผ่านทางระบบในขณะเวลาเดยีวกนักบั ทดีาํเนินการยนืใบ
สมคัร  

สํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรขอวซีา่ดว้ยตนเองไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํ
ประเทศไทยดาํเนินการโดยบรษิทั VFS Global ซงึทางสาํนักงานสามารถทาํการเก็บขอ้มลูอตัลกัษณบ์ุคคล 
(พมิพล์ายนิวมอื และถา่ยภาพ) ไดท้นัทหีลงัจากยนืใบสมคัร ผูส้มคัรควรทาํการนัดหมายลว่งหนา้ท ีVFS Global 

เพอืยนืใบสมคัรและเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล 

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

 
ชนั 28, อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

(ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) 
โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 

 
เลขท ี191, ชนั 6, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

 

การสมคัรจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะยนืใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สามารถสง่ใบสมคัรทาง
ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount หรอื วซีา่บางประเภทสามารถจดัสง่ใบสมคัรทางไปรษณียไ์ด ้หรอืสมคัรดว้ย
ตนเอง ณ ทสีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํประเทศไทย  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิดา้นการสง่ใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไดท้เีว็บไซตข์อง VFS 

Global ไดท้ ีwww.vfsglobal.com/australia/Laos. 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทสีมคัรขอวซีา่จากประเทศไทย แทบทกุสญัชาต ิจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง (โดย
การถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิวมอื) เพอืใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลทาํไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ทสีาํนักงาน
ในกรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ในการนีผูส้มคัรตอ้งนําหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-
requirements/biometrics. 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการ
อนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตุใดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 
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นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 

คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

เมอืผูส้มคัรทําการยนืใบสมคัรขอวซีา่ทสีํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 
เรยีบรอ้ยแลว้    

ทางสาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่(AVAC) จะนําสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพอืการพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลข ทผีูส้มคัรสามารถใชเ้พอืตดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรโดยปรบัเปลยีนรายเดอืน
เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยครา่วถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลาการพจิารณา
ใบสมคัรยงัขนึอยูปั่จจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดูกาลทอ่งเทยีว หรอืกรณีที
ผูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น, หรอืยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบสมคัรยนืออนไลน์
และใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

ขอ้แนะนําสาํหรบัผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว เชน่เดอืนกมุภาพนัธ,์ มนีาคม หรอื เมษายน คอื
ควรยนืใบสมคัรขอวซีา่อยา่งนอ้ยหนึงเดอืนลว่งหนา้ กอ่นกาํหนดวนัเดนิทาง 
โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรไดห้ากยงัอยูใ่นระยะเวลามาตรฐานของการ
พจิารณาใบสมคัรทไีดม้กีารกาํหนดไว ้  
ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่น
หนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่าจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยสถาบนัการ
แปลทผีา่นการรบัรอง เอกสารทผี่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองใน
ประเทศทผีูส้มคัรอาศยัอยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิในการรบัรองการแปลเอกสารไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy 

การเปลยีนแปลงสถานะภาพภายหลงัการยนืใบสมคัร 

หากมกีารเปลยีนแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป 
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สงิทจีะชว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาให ้
เพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัร
เทา่นัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

โดยทวัไปไม่มขีอ้กาํหนดใหผู้ส้มคัรวซีา่ประเภทนีตรวจสุขภาพ  นอกจากในบางกรณี เชน่   

 ผูส้มคัรทมีกีจิตอ้งเขา้พบตดิตอ่กบัโรงพยาบาล รวมถงึสถานพยาบาล  เพอืเยยีมเยอืนหรอืดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

 ผูส้มคัรทมีอีายมุากกวา่ 75 ปี 

 ผูส้มคัรทมีอีาการบ่งชวีา่ผูส้มคัรอาจมสีขุภาพไม่แข็งแรงตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน 

 ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะอยู่ในประเทศออสเตรเลยีนานกวา่ 6 เดอืนขนึไป 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีด
และเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งนําจดหมายนีสง่ใหแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการนําสง่ผลการ
ตรวจทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

ในการตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list. 

หมายเหต:ุ ในบางกรณีอาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 ครงั หากขอ้มูลดา้นสขุภาพ
ของผูส้มคัรจาํเป็นทตีอ้งรบัการตรวจเพมิเตมิ 

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากแผนกสนัตบิาลซงึตอ้ง
เป็นฉบบัจรงิ ทงัอาจรวมถงึใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คย
พํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป ภายในชว่งระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-
locations/list. 

ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากประเทศ
ออสเตรเลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check 

application form แบบฟอรม์นีมใีหท้เีว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-
records/national-police-checks. 
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วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 
เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกวา่ VEVO.   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุน (สปอนเซอร)์ ใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัร
ประสงคจ์ะแตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรแลว้นัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจ
โดยลงนามใหแ้กบุ่คคลนันในแบบฟอรม์ใบสมคัรขอวซีา่ไดโ้ดยชอ่งทางตอ่ไปนี 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ททีางอเีมล ์หรอืทางจดหมาย ระบุชอืทงัผูส้มคัรและผูท้ตีอ้งการแตง่ตงัใหด้าํเนินการรบัทราบแทน 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงับุคคลอนือา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/overview. 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงัเอเจนทอ์า่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-
your-application/using-a-migration-agent. 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
ในการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรจะตอ้งใหเ้อกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาใน
การจดัหา ซงึผูส้มคัรตอ้งเตรยีมการใหพ้รอ้มนําสง่ ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณาโดยใชเ้ฉพาะเอกสารที
ไดนํ้าสง่มาแตเ่บอืงตน้เทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม จาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

เมอืยนืใบสมคัรออนไลน ์ผูส้มคัรควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที
ตอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ในหนา้ขอ้มลูเดมิของ
ผูส้มคัร จะมสีญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นบนขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่
เพมิเตมิได ้โดยขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

ขอ้มูลเพมิเตมิสาํหรบัการนําสง่เอกสารเพมิเตมิอา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/online. 

ในกรณีทไีดย้นืใบสมคัรท ีAVAC หากไดร้บัการขอเอกสารเพมิเตมิทางเจา้หนา้ทจีะแจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารนําสง่
เอกสาร  

รายการเอกสาร 

 แบบฟอรม์การขอออนไลน ์สาํหรบัวซีา่ทอ่งเทยีว ประเภท 600 
 แบบฟอรม์ 1419 สาํหรบัวซีา่ทอ่งเทยีวประเภท 600 เพอืทอ่งเทยีว สนัทนาการ หรอืเยยีมเพอืน ญาตพิี

นอ้ง การศกึษาในระหวา่งปิดภาคเรยีนระยะสนัไมเ่กนิ 3 เดอืน รวมถงึเขา้รว่มกจิกรรมในระยะเวลาสนัๆ 
โปรดกรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผูส้มคัร 

 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ สาํหรบัขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัคา่ธรรมเนียมรายบุคคลอา่นไดท้ ี 
 สาํเนาหนังสอืเดนิทางแสดงหนา้ทมีรีายละเอยีดของผูส้มคัรทชีดัเจน และสาํเนาแสดงประวตักิารเดนิ

ทางเขา้ออกทผี่านมาในหนังสอืเดนิทาง หนังสอืเดนิทางนีตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืน และตอ้ง
ครอบคลุมถงึระยะเวลาทปีระสงคจ์ะพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

 รปูถา่ยปัจจบุนัขนาดทใีชท้าํหนังสอืเดนิทาง 1 รปู (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนที
ผ่านมา ภาพควรเห็นบรเิวณสว่นศรีษะและไหลบ่นบนพนืสเีรยีบ และ เขยีนชอืสกลุผูส้มคัรไวด้า้นหลงัรปู 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
 หลกัฐานทางครอบครวั (สาํเนาทะเบยีนบา้น หลกัฐานการงาน และอนืๆ ทแีสดงถงึความสมัพนัธข์อง

ผูส้มคัรและถนิทอียูอ่าศยัในประเทศตน) 
 ในกรณีทมีผีูส้นับสนุนใบสมคัร โปรดแสดงจดหมายเชญิจากผูส้นับสนุนและหลกัฐานของความสมัพนัธ ์

ของทงัสองฝ่าย เชน่ หลกัฐานการตดิตอ่ระหวา่งกนั (จดหมาย อเีมล ์ขอ้ความ), บลิคา่โทรศพัท,์ รปูถา่ย 
หลกัฐานการโอนเงนิ และหลกัฐานแสดงสถานภาพทางการเงนิของผูส้นับสนุน 
o หากผูส้นับสนุนใบสมคัรเป็นบุคคลสญัชาตอิอสเตรเลยีและมไิดเ้ป็นญาตพินีอ้งโดยสายเลอืด 

โปรดแสดงหลกัฐานแสดงความสมัพนัธท์ชีดัเจนระหวา่งผูส้มคัรและผูส้นับสนุน 
 หลกัฐานซงึแสดงวา่ ผูส้มคัรมทีนุทรพัยส์ว่นตวัทเีพยีงพอ หรอืมทีนุทรพัยเ์กอืหนุนเพยีงพอ สาํหรบัใช ้

จา่ยของตนเอง (และสมาชกิในครอบครวัทจีะเดนิทางรว่ม) ซงึครอบคลมุระยะเวลาทจีะพํานักในประเทศ
ออสเตรเลยีเชน่ สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารปัจจบุนัทแีสดงรายการอยา่งนอ้ย 6 เดอืนยอ้นหลงั  
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 หลกัฐานการประกอบอาชพีการงาน เชน่จดหมายรบัรองการทาํงานจากนายจา้งระบตุาํแหน่ง เงนิเดอืน 
ระยะเวลาทไีดท้าํงาน และวนัลาทไีดอ้นุมตั ิกรณีเป็นเจา้ของธรุกจิสว่นตวัใหย้นืหลกัฐานการเป็นเจา้ของ 
หลกัฐานการจดทะเบยีนประกอบธรุกจิ หรอืการเป็นผูร้ว่มลงทนุ หุน้สว่น ทะเบยีนการคา้  เป็นตน้    

ผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18  ปี   

ในกรณีทผีูเ้ดนิทางรว่มเป็นผูเ้ยาว ์มอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี และผูป้กครองตามสทิธโิดยชอบทางกฎหมายหรอื บดิา/
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมไิดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งแนบเอกสารยนิยอมจากผูป้กครองทมีไิดเ้ดนิทางพรอ้มผูเ้ยาว ์
อนุญาตใหผู้เ้ยาวนั์นสมคัรขอวซีา่ และทงัยนิยอมใหเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีทงัชวัคราวและหรอืเป็นการ
ถาวรได ้ในกรณีทบีดิา และหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงเป็นผูถ้อืสทิธแิตผู่เ้ดยีวตามกฎหมาย ใหแ้นบเอกสาร
แสดงสทิธนัินและ ไม่จาํเป็นตอ้งแนบเอกสารยนิยอมใหเ้ดนิทาง 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf. 

เอกสารเพมิเตมิของผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกว่า 18  ปี   

 แบบฟอรม์ 1229 ลงนามโดยบดิาและ มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินการดแูลผูเ้ยาว)์ และหลกัฐานการลง
นาม  (เชน่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารอนืๆทมีลีายเซน็ประกอบเพอืยนืยนั)  

 ในกรณีทไีม่สามารถลงนามในแบบฟอรม์ 1229 โดยบดิา-มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินตวัผูเ้ยาวโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย) ใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี 

o เอกสารแสดงถงึการไดส้ทิธใินการดแูล ปกครองผูเ้ยาว ์จากหน่วยงานราชการ ไทย / สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เชน่  

          -    คาํสงัศาลจากประเทศไทยหรอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทอีนุญาตใหผู้เ้ยาว ์
             เดนิทางได ้หรอื 

- สาํหรบัประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซงึระบุสถานะภาพของผูป้กครองของผูส้มคัรเพอืการ
ยนืยนัสทิธใินการปกครองผูเ้ยาว ์หรอื 

- ใบมรณะบตัร ของผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรอื 
- สาํเนารบัรองบนัทกึการหยา่ ใบหยา่ แสดงถงึสทิธใินการปกครองบุตรแตผู่เ้ดยีว 

 
เอกสารเพมิเตมิสําหรบัผูส้มคัรทมีอีายมุากกวา่ 75 ปี 

 ตอ้งดาํเนินการตรวจสขุภาพ(อา่นดรูายละเอยีดดา้นบน) 
 หลกัฐานการประกนัสขุภาพ ซงึครอบคลมุตลอดระยะเวลาทจีะพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี         

 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 

 

 


