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การสมัครขอวีซ่าธุรกิจ (ประเภท 600) 

 
ใครควรสมัครขอวีซ่าธุรกิจประเภท 600 
วีซา่ธุรกิจประเภท600 เหมาะส าหรับผู้ ท่ีประสงค์จะเดนิทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพ่ือตดิตอ่เจรจาด้านธุรกิจระยะสัน้ รวมถงึผู้
ท่ีเข้าร่วมประชมุ ชมงานแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ หรือร่วมสมัมนาอบรม ทัง้นีผู้้ ถือวีซา่นีจ้ะไม่สามารถท างาน รับคา่จ้าง หรือ
ให้บริการเปิดขายสินค้าแก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บคุคลทัว่ไปได้  
 

หากทา่นประสงค์จะเดนิทางเพ่ือไปท างานในระยะสัน้ควรพิจารณาวีซา่เพ่ือท างานประเภท 400 
 
ข้าพเจ้าสามารถรวมบุคคลในครอบครัวเพื่อตดิตาม ในใบสมัครนีไ้ด้หรือไม่ 
ค าตอบคือ ไม่ได้ แตล่ะบคุคลต้องย่ืนใบสมคัรขอวีซา่เป็นรายบคุคล และจ่ายคา่ธรรมเนียมการขอวีซา่เป็นรายบคุคล ในกรณีท่ีเป็น
ผู้ตดิตามครอบครัวหากแตไ่ม่มีส่วนร่วมเพ่ือการเจรจาธุรกิจ ควรจะย่ืนใบสมคัรวีซา่ทอ่งเท่ียวประเภท600 เพ่ือความเหมาะสม หรือ
หากผู้ตดิตามของทา่นมีส่วนร่วมในการเจรจาธุรกิจหรือเข้าประชมุ ผู้ตดิตามควรขอวีซา่ประเภทท่ีเหมาะตอ่จดุประสงค์การเดนิทาง
นัน้ๆ 
 
ข้าพเจ้าสามารถใช้วีซ่าประเภทนีอ้ยู่ในประเทศออสเตรเลียระยะยาวได้หรือไม่ 
วีซา่ประเภทนีส้ าหรับผู้ ท่ีเดนิทางระยะสัน้เพ่ือตดิตอ่ค้าธุรกิจเทา่นัน้ ไม่สามารถใช้อาศยัอยู่ระยะยาว หากทา่นประสงค์ที่จะอยู่ใน
ประเทศเป็นระยะเวลานานหรือต้องการโยกย้ายถ่ินฐานเป็นการถาวร ทา่นควรพิจารณาขอวีซา่ประเภทอ่ืนๆท่ีเหมาะสม โปรดอ่าน
ข้อมลูเพิ่มเตมิที่ http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Long 
 
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า   
คา่ธรรมเนียมในการสมคัรขอวีซา่ประเภทนี ้ผู้สมคัรไม่สามารถขอรับคืนคา่ธรรมเนียมได้ในกรณีท่ีวีซา่ไม่ได้รับการอนมุตั ิหรือในกรณี
ท่ีผู้สมคัรต้องการยกเลิกใบสมคัรภายหลงั โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนียมของผู้สมคัร ได้ท่ี  
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees 
 
ข้าพเจ้าจะย่ืนใบสมัครขอวีซ่าได้อย่างไร? 
ผู้สมคัรควรย่ืนใบสมคัรของทา่นท่ี      ส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย  (AVAC)  
   ชัน้ 28, อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ สขุมุวทิ ซอย 13  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110  (ใกล้รถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกหมายเลข 3) 

                          ทา่นสามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิได้จาก www.vfs-au.net  

 

 

 

http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Long
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees
http://www.vfs.co.th/
ICOM
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หลังจากท่ีผู้สมัครย่ืนใบสมัครขอวีซ่าที่ส านักงานเพื่อการย่ืนขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)    

ใบสมคัรของทา่นจะน าส่งมาท่ีสถานทตูออสเตรเลียเพ่ือการพิจารณา ทางส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ (AVAC) จะเป็นผู้ออกใบเสร็จ
คา่ธรรมเนียมและหมายเลขเพ่ือการตดิตามรับคืนหนงัสือเดนิทางของทา่น      

 

ใครเป็นผู้ท าการพจิารณาใบสมัครของท่าน และระยะเวลาการด าเนินงาน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินการพิจารณาใบสมคัรวีซา่ธุรกิจขึน้อยู่กบัปริมาณของใบสมคัรท่ีได้รับ แตจ่ะไม่เกินระยะเวลามาตรฐานท่ี
กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทกัษ์เขตแดนของประเทศออสเตรเลียก าหนดไว้  
ส าหรับใบสมคัรท่ีย่ืนผ่านส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย (VFS Thailand) นัน้ได้ก าหนดเวลาด าเนินการไว้ 10 วันท าการ  
ส าหรับใบสมคัรท่ีไม่ได้ย่ืนผ่านส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ของออสเตรเลีย(VFS Thailand) หรือส่งมาทางไปรษณีย์นัน้ ระยะเวลา
ด าเนินการขอ วีซา่ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  
ทา่นสามารถอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิได้จาก http://www.border.gov.au/about/access-accountability/service-standards 
 
อะไรที่จะช่วยให้การด าเนินงานเพื่อเพจิารณาใบสมัครของท่านรวดเร็วขึน้ 
เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาใบสมคัรตามล าดบัท่ีสถานทตูได้รับใบสมคัรวีซา่ สิ่งส าคญัคือ ผู้สมคัรควรย่ืนใบสมคัรขอวีซา่ท่ีสมบรูณ์ ณ วนัท่ี
สมคัร หมายถงึการให้ข้อมลูครบถ้วนพร้อมแนบหลกัฐานประกอบการพิจารณาให้มากท่ีสดุพร้อมกบัใบสมคัร เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี
สามารถพิจารณาและตดัสินจากเอกสารท่ีทา่นย่ืนไว้ในเบือ้งต้นเทา่นัน้ ทัง้นีก้ารปิดบงัข้อมลูใดๆอาจมีผลให้ไม่ได้รับอนมุตัวีิซา่ 
 
ผู้สมัครต้องรับการตรวจสุขภาพหรือไม่? 
ผู้สมคัรทกุทา่นต้องมีสขุภาพอยู่ในมารตรฐานท่ีก าหนดของการมีสขุภาพพลานามยัท่ีดี  โดยทัว่ไปไม่มีข้อก าหนดให้ผู้สมคัรขอวีช่าธุรกิจนี ้
ตรวจสขุภาพ  นอกจากในบางกรณี เช่น   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะเข้าตดิตอ่กบัหน่วยงานของโรงพยาบาล รวมถงึสถานพยาบาล   ด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม 

 ผู้สมคัรท่ีมีอายมุากกวา่ 75 ปี 

 ผู้สมคัรท่ีมีอาการบง่บอกวา่ทา่นอาจมีสขุภาพไม่แข็งแรงตามข้อก าหนดมาตรฐาน 

 ผู้สมคัรท่ีประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกวา่ 3 เดือน 
 
ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบนัทกึผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ทัง้นีก้ารตรวจสขุภาพจะท าได้ภายหลงัการย่ืนใบ
สมคัรแล้วเทา่นัน้ เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลใบสมคัรของทา่นจะจดัส่งจดหมายให้ด าเนินการตรวจสขุภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล 
(e-mail) โทรสาร (fax) หรือไปรษณีย์ ระบรุายละเอียดและหมายเลขการตรวจสขุภาพซึง่เป็นข้อมลูที่จ าเป็นเม่ือตดิตอ่ท าการตรวจ
สขุภาพเพ่ือการน าส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค การตรวจสขุภาพสามารถกระท าได้เฉพาะแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้รับการ
แตง่ตัง้เทา่นัน้ ดรูายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.border.gov.au/about/contact/offices-
locations/thailand  
 
ท่านต้องการให้บุคคลอ่ืนตดิต่อกับทางสถานทูตในนามของท่านได้หรือไม่? 
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศออสเตรเลีย เป็นข้อก าหนดให้แผนกวีซา่ไม่สามารถตอบค าถามจากบคุคลที่ไม่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้สมคัร รวมถงึผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุ (สปอนเซอร์) ใบสมคัรของทา่นด้วย หากทา่นต้องการแตง่ตัง้ให้บคุคลอ่ืนตดิตอ่
รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัใบสมคัรของทา่น ผู้สมคัรจะต้องระบกุารมอบอ านาจโดยลงนามให้แก่บคุคลนัน้ในแบบฟอร์มใบสมคัรขอวีซา่
โดยใช้ http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Getting-help-to-apply-for-a-visa  
ในกรณีที่ไม่มีแบบฟอร์ม 956  เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆเก่ียวกับใบสมัครของท่านแก่บุคคลอ่ืนซึ่งรวมถงึ
บุคคลในครอบครัวและผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) ของท่านด้วย  
 
 

http://www.border.gov.au/about/access-accountability/service-standards
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/thailand
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Usin/Getting-help-to-apply-for-a-visa
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นโยบายตราประทับอนุมัตวิีซ่าของประเทศออสเตรเลีย 
ทา่นไม่จ าเป็นต้องมีตราประทบัอนมุตัวีิซา่แสดงในหนงัสือเดนิทางของทา่นเม่ือเดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากในปัจจบุนั
วีซา่เพ่ือเดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลียเป็นวีซา่อีเล็คโทรนิค กล่าวคือ หลกัฐานท่ีแสดงวา่ทา่นได้รับการอนมุตัวีิซา่นัน้จะไม่ถกู
ประทบัลงในหนงัสือเดนิทาง แตร่ายละเอียดของวีซา่จะถกูบนัทกึอยู่ในระบบโดยช่ือมโยงกบัหนงัสือเดนิทางของทา่น    ทัง้นีวี้ซา่
อิเล็คโทรนิคจะมีความแม่นย า ปลอดภยั สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วหากมีการเปล่ียนแปลง และป้องกนัการปลอมแปลง
เอกสารเพ่ือเดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลีย 
 
ทัง้นีผู้้ ท่ีถือวีซา่ พนกังานสายการบนิ รัฐบาลออสเตรเลีย และองค์กรท่ีจดทะเบียนของประเทศออสเตรเลียสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดวีซา่ของทา่นได้ผ่านระบบวีซา่ท่ีเช่ือมโยงทางอิเล็คโทรนิค 
 
เก่ียวกับวีซ่าของท่าน 
เม่ือทา่นได้รับการอนมุตัวีิซา่ไปยงัประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ทา่นจะได้รับจดหมายแจ้งผลวีซา่ซึง่จะแสดงรายละเอียด
เก่ียวกบัเง่ือนไขวีซา่ อาทเิช่น ระยะเวลาของวีซา่ และเง่ือนไขการเดนิทางเข้าประเทศ ทา่นควรเก็บรักษาจดหมายดงักล่าวเพ่ือเป็น
หลกัฐานประกอบการเดนิทางของทา่น และหลกัฐานดงักล่าวจะช่วยในการตรวจสอบสถานะวีซา่ของทา่นผ่านทางระบบออนไลน์
ในเวบไซต์ของกระทรวง ท่ีเรียกวา่ VEVO (Visa Entitlement Verification Online service) 
 
ใบสมัครออนไลน์ 
หากทา่นสมคัรวีซา่ของทา่นออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ทา่นต้องอพัโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านทางระบบ ImmiAccout ณ 
เวลาท่ีทา่นส่งใบสมคัร เจ้าหน้าท่ีสถานทตูสามารถใช้ข้อมลูท่ีทา่นให้ ณ วนัท่ีสมคัรเพ่ือพิจารณาวีซา่โดยมิต้องขอเอกสารเพิ่มเตมิ ฉะนัน้ทา่น
ควรอพัโหลดเอกสารประกอบใบสมคัรให้พร้อมตอ่การพิจารณาเพ่ือประโยชน์สงูสดในการพิจารณาใบสมคัรทา่น  
 
หากเจ้าหน้าสถานทตูขอให้ทา่นส่งเอกสารเพิ่มเตมิ ทา่นต้องส่งเอกสารดงักล่าวด้วยการอพัโหลดเข้าในระบบ ImmiAccount โดยเร่ิมจากเข้าสู่
ระบบ ImmiAccount จากนัน้ไปท่ีหน้า find the application และเลือกหวัข้อ Attach Document button ด้านขวามือ (ขนาดของไฟล์ต้องไม่
เกิน 5 เมกะไบต์) 
 
โปรดอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบั ImmiAccount ได้ท่ี http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Immi   
โปรดอ่านข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบั วธีิการอพัโหลดเอกสารได้ท่ี http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Atta 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.border.gov.au/Busi/Visa
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Immi
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Immi
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รายการเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณาวีซา่จะช่วยทา่นในการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือให้ทา่นสามารถย่ืนใบสมคัรท่ีสมบรูณ์ ณ วนัท่ีทา่นย่ืนใบ
สมคัรวีซา่  ภายหลงัการย่ืนใบสมคัร ผู้สมคัรอาจได้รับการตดิตอ่จากเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอเอกสารเพิ่มเตมิ หรือ สอบถามข้อมลูอ่ืนๆ เก่ียวกบั
สถานภาพส่วนตวัของทา่น  
 
โปรดแนบรายการเอกสารนีใ้ว้บนใบสมัครของท่านพร้อมระบุรายการ 

  แบบ Form 1415  -  เพ่ือการตดิตอ่และเจรจาด้านธุรกิจ กรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผู้สมคัร 
  ช าระคา่ธรรมเนียมการขอวีซา่(VAC) ตรวจสอบได้ท่ี http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees  
  หลกัฐานแสดงจดุประสงค์ในการเดนิทางเพ่ือธุรกิจของทา่น เช่น 

 จดหมายเชิญจากผู้ เชิญในประเทศออสเตรเลีย 

 หลกัฐานการลงทะเบียนหากเข้าร่วมประชมุ 

 จดหมายจากนายจ้าง ระบเุหตผูลของการเดนิทาง 

 รายละเอียดการเดนิทาง รวมถงึรายละเอียด ที่อยู่ของหน่วยงานในประเทศออสเตรเลีย  
  หลกัฐานแสดงคณุวฒุิ การศกึษา ของผู้สมคัร  
  หลกัฐานการประกอบอาชีพปัจจบุนัของผู้สมคัร และหน้าท่ีรับผิดชอบในการเดนิทางนี ้
  หลกัฐาน รายละเอียดของการตดิตอ่กบัหน่วยงานในประเทศออสเตรเลียท่ีผ่านมา 
  หลกัฐานท่ีแสดงวา่ธุรกิจของทา่นยงัคงด าเนินอยู่ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดลุประจ าปี เป็นต้น 
  ส าเนาหนงัสือเดนิทางที่ชดัเจน (หน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผู้สมคัรและหน้าท่ีแสดงประวตักิารเดนิทางทัง้หมด) และ       
  หนงัสือเดนิทางต้องมีอายคุรอบคลมุการเดนิทางหรือไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
  รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถ่ายภาพไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนช่ือผู้สมคัรไว้ด้านหลงั 
  ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรับคนไทย) 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน หลกัฐานการงาน และอ่ืนๆ ท่ีแสดงถงึความสมัพนัธ์ของทา่นและถิ่นท่ีอยู่อาศยัในประเทศของทา่น 
  หากเดนิทางร่วมกบัญาตพ่ีิน้อง ให้แสดงหลกัฐานท่ียืนยนัความสมัพนัธ์นัน้ เช่นทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเกิด และ                                       
  จดหมายยืนยนัความสมัพนัธ์นัน้ 
  หลกัฐานซึง่แสดงวา่ ทา่นมีทนุทรัพย์ส่วนตวัท่ีเพียงพอ หรือมีทนุทรัพย์เกือ้หนนุเพียงพอท่ีครอบคลมุคา่ใช้จ่ายของตวัทา่น   
 และสมาชิกในครอบครัวท่ีจะเดนิทางด้วยกบัทา่น ท่ีครอบคลมุระยะเวลาท่ีจะพ านกัในประเทศออสเตรเลียเช่น ใบรับรอง
 เงินฝากธนาคาร  หรือจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากหน่วยงานท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย หากแสดงสมดุบญัชีเงินฝาก
 ธนาคาร ท่านต้องแสดงสมุดตัวจริงและส าเนาสมุดบัญชีท่ีมีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลงั (สมดุบญัชีตวัจริงจะ
 ได้รับคืนภายหลงัพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซา่)  
         

ผู้สมัครท่ีมีอายุน้อยกว่า 18  ปี   
  เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากท่ีวา่การอ าเภอยินยอมให้ผู้ เยาว์เดนิทางโดยบดิามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่
ไม่ได้เดนิทางด้วย หรือ 

  บดิามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายท่ีมิได้เดนิทางพร้อมบตุรลงนามการยินยอมโดยใช้ แบบForm1229 (ใบอนญุาต
ยินยอมรับได้ท่ีส านกังานเพ่ือการย่ืนขอวีซา่ออสเตรเลีย (AVAC หรือจากเวปไซต์ www.border.gov.au)   

 

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

 ป.ค.14 ซึง่แจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมคัรเพ่ือการยืนยนัสิทธิในการปกครองผู้ เยาว์ หรือ 

 หากผู้ปกครองได้ท าการหย่าร้าง ให้แนบส าเนารับรองบนัทกึการหย่า ใบหย่า หรือ  

 ค าสัง่จากศาลแปล่ียนแปลงสิทธิการปกครอง 

http://www.border.gov.au/Forms/Documents/1415.pdf
http://www.border.gov.au/Forms/Documents/1415.pdf
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees
http://www.immi.gov.au/forms/Pages/forms-numerical-list.aspx
http://www.immi.gov.au/forms/Pages/forms-numerical-list.aspx
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เอกสารเพิ่มเตมิส าหรับ  ผู้สมัครขอวีซ่าท่ีมีอายุมากกว่า 75 ปี 
 ต้องด าเนินการตรวจสขุภาพ(อ่านดรูายละเอียดด้านล่าง) 
 หลกัฐานการประกนัสขุภาพ ซึง่ครอบคลมุตลอดระยะเวลาท่ีจะพ านกัอยู่ในประเทศออสเตรเลีย         

 
หลักฐานอ่ืนๆ 

 ข้อมลูและหลกัฐานท่ีแสดงวา่ทา่นมีความผกูพนักบัถ่ินท่ีอยู่และจะเดนิทางกลบัประเทศของทา่นเม่ือเสร็จภารกิจของทา่น 
 

สิ่งส าคัญควรทราบ 
 โปรดอย่าย่ืนเอกสารตวัจริงที่ไม่ได้ระบกุารขอใว้ นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าท่ี ทา่นควรย่ืนส าเนาท่ีได้
รับรองส าเนาถกูต้องเทา่นัน้ 

 โปรดอย่าจอง/ซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนมุตัวีิซา่จากสถานทตู ทางแผนกวีซา่ไม่สามารถรับผิดชอบ หรือ 

       อ านวยความสะดวกในการอนมุตัวีิซา่ให้ทา่นเดนิทางอนัเน่ืองจากการท่ีทา่นได้ท าการซือ้หรือจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้ล่วงหน้า  
 
 
ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี www.border.gov.au หรือ www.thailand.embassy.gov.au  
 
 
 

ปรับปรุงล่าสดุ 13 กรกฎาคม 2558 
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