เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าออสเตรเลีย (ยืน่ แบบออนไลน์)
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าเป็ นอย่าง
น้อย 2 หน้า ทั้งนี้จดั ส่ง หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการขอวีซ่าจาก
สถานทูตฯ ของท่าน
 รู ปถ่ายปั จจุบนั สี ขนาด 3.5x4.5 ซม.เท่านั้น จานวน 2 ใบ พื้นรู ปสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยมิ้
 (ถ่ ายจากร้ านถ่ ายรูปเท่ านั้น)
 หลักฐานการทางาน
-หนังสื อรับรองจากจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั (กรณี ที่เป็ นพนักงาน) ระบุ ตาแหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน
(เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และสะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
-กรณี เป็ นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า หรื อหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็ นเดือนปัจจุบนั )อายุไม่เกิน 3 เดือน(เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น และสะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต) อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน
-กรณีเป็ นนักศึกษาให้ ใช้ หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และสะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต)
อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน

 หลักฐานการเงิน
-Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมียอดเงินในบัญชีข้นั ต่า 100,000 บาท แสดงยอดล่าสุดอัพเดตจนถึงวันที่ยนื่ เอกสาร
อายุเอกสารไม่ เกิน 15 วัน
-Bank Guarantee หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี อัพเดตก่อนยืน่ เอกสาร (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น และ
สะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ าพาสปอร์ ต) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน อายุเอกสารไม่ เกิน 15 วัน
 หลักฐานส่วนตัว สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวติ ),
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ใช้สาเนาใบสูติบตั ร (แปลภาษาอังกฤษเท่ านั้น และสะกดชื่อให้ ตรงกับหน้ า
พาสปอร์ ต)
 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอาเภอ
หรื อเขตที่ท่านอยู่
 กรณี เป็ นผูส้ ูงอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สาหรับผูส้ ูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่
ในค่าบริ การ)
 เอกสารจองโรงแรมที่พกั ทุกคืน
 เอกสารจองตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 แผนการเดินทางท่องเที่ยว
 ประกันการเดินทาง
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบเกิด ของเด็กที่ต่ากว่า18ปี
เอกสารต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด

รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่ องเทีย่ วในกลุ่มเชงเก้ น (ยุโรป)










ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลเดิมตั้งแต่เกิด-ชื่อ-นามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................…
สถานภาพ
( ) โสด ( ) แต่งงานจดทะเบียน ( ) แต่งงานไม่จดทะเบียน ( ) หม้าย ( ) หย่า ( ) อื่นๆ
กรณี ท่านที่แต่งงานแล้วไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียนสมรส คศ. ..................................................วันเกิดของสามี, ภรรยา คศ. ..................................................................................
สถานที่เกิด สามี, ภรรยา (ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล บิดา (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................................................



ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ....................................................................................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น.........................................................
E-mail.................................................................................................................................................................................................................




ชื่อที่ทางาน/โรงเรี ยน(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................................





เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน/โรงเรี ยน.......................................................... ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)........................................................................



ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปภายในระยะเวลา1หรื อไม่และที่ไหน กรุ ณาวงกลมประเทศที่คุณเคยไปล่าสุดพร้อมใส่เครื่ องหมายถูกในช่องสี่ เหลี่ยม
พร้อมใส่วนั ที่ดา้ นล่าง
Austria, Belgium, Czech republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland
หรื อไม่
( ) ไม่เคย
( ) เคย วันที่………………………………………
หากเคยได้รับกรุ ณาส่งหน้าวีซ่าเชงเก้นและหนังสื อเดินทางเล่มเก่า มายังบริ ษทั (สาคัญมาก)



ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อนหรื อไม่ ถ้าเคยกรุ ณาแจ้งด้วย (สาคัญมาก)
( ) ไม่เคย
( ) เคย (ประเทศ วันที่)…………………………………………….





กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทาการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก

ที่อยูท่ ี่ทางาน/โรงเรี ยน(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................. ..................................
.........................................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................
ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ....................................................................................ความสัมพันธ์.................................................................
ใครเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง
□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้ (โปรดระบุ) .............................................................
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................

กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มีผลต่อการอนุมตั ิวซี ่า
กรุ ณาอย่าเตรี ยมเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ก่อนได้รับวันนัดหมายจากบริ ษทั เนื่องจากเอกสารมีอายุการใช้งาน

