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หากข้อความที่ท่านกรอกหรื อเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องไม่เป็ นความจริ งด้วยเจตนาหรื อไม่ก็ตามอาจจะส่ งผลถึงการพิจารณาวีซ่า
ซึ่ งนอกจากจะโดนปฏิเสธวีซ่าแล้ว ท่านอาจโดนแบลคลิสต์10ปี และท่านอาจจะไม่ได้เงินคืนหากวีซ่าไม่ผา่ น

ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าออสเตรเลียหรือไม่

ไม่ เคย

เคย หากเคยถูกปฏิเสธ กรุณาแนบเอกสารมาพร้ อมใบสมัครนี้

ท่ านเคยโอเวอร์ วซี ่ าออสเตรเลียหรือไม่

ไม่ เคย

เคย โปรดระบุวนั เวลา ___________________________

หากวีซ่าไม่ ผ่าน (ด้ วยเหตุผลทัว่ ไป) น้ องจะได้ เงิน ค่ าเรียน ค่าประกัน ค่าอุปกรณ์ คืนเต็ม 100%
ประวัติส่วนตัว
ชื่อผู้สมัคร __________________________________________________ ชื่อเล่ น ____________________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ ______________________________________________

วันเดือนปี เกิด __________________________________ อายุ _______ ปี

เลขหนังสือเดินทาง ___________________________________________

วันหมดอายุ _________________________________________________

เลขบัตรประชาชน ___________________________________________

วันหมดอายุ _________________________________________________

สถานทีเ่ กิด ตาบล ____________________________________________

อาเภอ _____________________________________________________

จังหวัด ____________________________________________________

ประเทศ ___________________________________________________

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน _______________________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ทมี่ คี นรับเอกสารแน่ นอน _________________________________________________________________________________________________
ต้ องการตรวจสุ ขภาพที่

กรุงเทพ

เชียงใหม่

ต้ องการแสกนไบโอที่

กรุงเทพ

เชียงใหม่

อุดร

โทรศัพท์ บ้าน _______________________________________________

มือถือ _____________________________________________________

E-Mail ____________________________________________________

Facebook _________________________________________________

โรคประจาตัว

โปรดระบุ _________________________________________________

สถานภาพของผู้สมัคร

ไม่ มี

มี
โสด

หย่ าร้ าง

แต่ งงาน

เป็ นหม้ าย

หมั้น

แฟน ทีอ่ ยู่ด้วยกันแต่ ไม่ ได้ แต่งงาน
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มีบุตร

มี

จานวน _____________________________________

ไม่ มี

ผู้สมัครเคยเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุลหรือไม่
เคยเปลีย่ นชื่อ จานวน ____________ ครั้ง

ไม่ เคยเปลีย่ นชื่อ

เคยเปลีย่ นนามสกุล จานวน ______________ ครั้ง

ไม่ เคยเปลีย่ นนามสกุล

ถ้ าเคย ชื่อเดิมคือ (ภาษาอังกฤษ ________________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุลของบิดา (ภาษาอังกฤษ) _______________________________________________________________________________________________
วันเดือนปี เกิด _______________________________________________ ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศ ______________________________________
ประกอบอาชีพ _______________________________________________
มีหลักฐานการทางาน

ไม่ มหี ลักฐานการทางาน

ชื่อ-สกุลของมารดา (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________________________________________
วันเดือนปี เกิด _______________________________________________ ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศ ______________________________________
ประกอบอาชีพ _______________________________________________
มีหลักฐานการทางาน

ไม่ มหี ลักฐานการทางาน

มีพ/ี่ น้ องทั้งหมด (รวมผู้สมัครด้ วย) ____________ คน
ชื่อพี/่ น้ อง (ภาษาอังกฤษ) นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________________________________
วันเดือนปี เกิด _______________________________________________ ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศ ______________________________________
ประกอบอาชีพ _______________________________________________
มีหลักฐานการทางาน

ไม่ มหี ลักฐานการทางาน

ชื่อพี/่ น้ อง (ภาษาอังกฤษ) นาย/นาง/นางสาว _______________________________________________________________
วันเดือนปี เกิด _______________________________________________ ปัจจุบันอาศัยอยู่ประเทศ ______________________________________
ประกอบอาชีพ _______________________________________________
มีหลักฐานการทางาน
***หากมีพี่นอ้ งมากกว่านี้ เขียนเพิ่ม ในกระดาษขาว

ไม่ มหี ลักฐานการทางาน
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ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา ระดับ ____________________________________________ สถาบัน _____________________________________________________
คณะ __________________________________

สาขา __________________________________ เมือ่ วันที่ _______________________________

เคยเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่

เคย (ขอเอกสาร/หลักฐานการเรียน)

ไม่ เคย

เคยผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษหรือไม่

เคย (ขอเอกสาร/หลักฐานการสอบ)

ไม่ เคย

ประวัติการฝึ กงาน
1.ฝึ กงานทีบ่ ริษัท _____________________________________________

แผนก ______________________________________________________

วันทีเ่ ริ่มฝึ กงาน ______________________________________________

วันทีฝ่ ึ กงานจบ _______________________________________________

รายละเอียดการทางาน _______________________________________________________________________________________________________
บุคคลอ้ างอิง ______________________________________________________________________________________________________________
2.ฝึ กงานทีบ่ ริษัท _____________________________________________

แผนก _____________________________________________________

วันทีเ่ ริ่มฝึ กงาน ______________________________________________

วันทีฝ่ ึ กงานจบ ______________________________________________

รายละเอียดการทางาน ______________________________________________________________________________________________________
บุคคลอ้ างอิง ______________________________________________________________________________________________________________

งานปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ทางาน

ทาธุรกิจส่ วนตัว

ว่ างงาน

ชื่อบริษัท ___________________________________________________

ตาแหน่ ง ___________________________________________________

เริ่มทางานเมือ่ วันที่ ___________________________________________

เงินเดือน __________________________________________________

บุคคลอ้ างอิง ________________________________________________

เบอร์ โทรศัพท์ ______________________________________________

ประวัติการเดินทางไปต่ างประเทศ
ไม่ เคยเดินทางไปต่ างประเทศ
เคยเดินทางไปต่ างประเทศ : โปรดระบุสถานทีแ่ ละวัน/เดือน/ปี ทีเ่ ดินทาง และแนบเอกสารวีซ่ามาพร้ อมใบสมัครด้ วยค่ ะ
ประเทศ _______________ ไปวันที่ ___________________ กลับวันที่ __________________ จุดประสงค์ ในการเดินทาง _________________________
ประเทศ _______________ ไปวันที่ ___________________ กลับวันที่ __________________ จุดประสงค์ ในการเดินทาง _________________________
ประเทศ _______________ ไปวันที่ ___________________ กลับวันที่ __________________ จุดประสงค์ ในการเดินทาง _________________________
ประเทศ _______________ ไปวันที่ ___________________ กลับวันที่ __________________ จุดประสงค์ ในการเดินทาง _________________________
ประเทศ _______________ ไปวันที่ ___________________ กลับวันที่ __________________ จุดประสงค์ ในการเดินทาง _________________________
***หากมีมากกว่ านี้ กรุณาระบุเพิม่

-4-

สปอนเซอร์ ของผู้สมัคร มีจานวน _____ คน
(***ควรใช้บญั ชีออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจาปี ที่เปิ ดมานานกว่า6เดือน และเป็ นบัญชีที่มีเงินคงเหลือขั้นต่า6-9แสนบาท)
ชื่อของสปอนเซอร์ Sponsor (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________ ความสัมพันธ์ ___________________
อายุ ________ ทีอ่ ยู่ ________________________________________________________________________________________________________
อาชีพ ___________________________________ ตาแหน่ ง ________________________________ เบอร์ โทร ______________________________
ชื่อบริษัท _________________________________ อัตราเงินเดือน ___________________________ หลักฐานการทางาน

มี

ไม่ มี

ยอดเงินของสปอนเซอร์ ทสี่ ามารถโชว์ ได้ จานวน ___________________________ บาท ธนาคาร _________________________________________
ชื่อของสปอนเซอร์ Sponsor (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________ ความสัมพันธ์ ___________________
อายุ ________ ทีอ่ ยู่ ________________________________________________________________________________________________________
อาชีพ ___________________________________ ตาแหน่ ง ________________________________ เบอร์ โทร ______________________________
ชื่อบริษัท _________________________________ อัตราเงินเดือน ___________________________ หลักฐานการทางาน

มี

ไม่ มี

ยอดเงินของสปอนเซอร์ ทสี่ ามารถโชว์ ได้ จานวน ___________________________ บาท ธนาคาร _________________________________________
***หากสเตทเมนท์เป็ นภาษาไทย ขอใบรับรองสเตทเมนท์เป็ นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
***บัญชีกระแสรายวันไม่สามารถใช้ได้

ประวัติ การทางาน ตั้งแต่ จบการศึกษา จนถึง ปัจจุบัน
จบการศึกษาปี 25 _____ และข้ างล่ างนีใ้ ห้ เขียนทุกปี พ.ศ. ตั้งแต่ จบมาว่ าทางานทีไ่ หน และเรียงลาดับ อดีตถึง ปัจจุบัน
1.ทางานทีบ่ ริษัท _____________________________________________ ตั้งอยู่เลขที่ _________ ถนน _____________________________________
ตาบล ________________ อาเภอ _________________ จังหวัด _________________ ตาแหน่ ง ___________________________________________
บุคคลอ้ างอิง ________________________________________ เบอร์ โทร_______________________________ หลักฐานการทางาน
วันเดือนปี ทีเ่ ริ่มทางาน ____________________

มี

ไม่ มี

วันเดือนปี ทีอ่ อกจากงาน ___________________ รวมระยะเวลา ________________________ ปี

2.ทางานทีบ่ ริษัท _____________________________________________ ตั้งอยู่เลขที่ _________ ถนน _____________________________________
ตาบล ________________ อาเภอ _________________ จังหวัด _________________ ตาแหน่ ง ___________________________________________
บุคคลอ้ างอิง ________________________________________ เบอร์ โทร_______________________________ หลักฐานการทางาน
วันเดือนปี ทีเ่ ริ่มทางาน ____________________

มี

ไม่ มี

วันเดือนปี ทีอ่ อกจากงาน ___________________ รวมระยะเวลา ________________________ ปี

3.ทางานทีบ่ ริษัท _____________________________________________ ตั้งอยู่เลขที่ _________ ถนน _____________________________________
ตาบล ________________ อาเภอ _________________ จังหวัด _________________ ตาแหน่ ง ___________________________________________
บุคคลอ้ างอิง ________________________________________ เบอร์ โทร_______________________________ หลักฐานการทางาน
วันเดือนปี ทีเ่ ริ่มทางาน ____________________

มี

ไม่ มี

วันเดือนปี ทีอ่ อกจากงาน ___________________ รวมระยะเวลา ________________________ ปี
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สถาบันทีต่ ้ องการไปเรียน
ซิดนีย์

เมลเบิร์น

เพิร์ธ

บริสเบน

โกลโคสต์

อะดิเลด

เป็ นระยะเวลา

3 เดือน

6 เดือน

8 เดือน

10 เดือน

1 ปี

ชื่อสถาบัน __________________________________________________ คอร์ ส ______________________________________________________
ต้ องการบินวันที่ ______________________________________________ เริ่มเรียนวันที่ ________________________________________________

ข้ อตกลง
 นักเรี ยนอาจถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อยกเลิกวีซ่า หากพบว่าเอกสารที่ส่งมาเป็ นเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นหรื อปกปิ ดข้อมูลสาคัญ หรื อให้ขอ้ มูลเท็จ และอาจ
ส่งผลให้ท่านไม่ได้เงินคืนเลย และอาจโดนแบลคลิสต์10ปี
 หากนักเรี ยนขอยกเลิก การยืน่ ขอวีซ่าหลังจากเราเริ่ มดาเนิ นการไปแล้ว นักเรี ยนอาจได้เงินค่าดาเนิ นคืน หลังหักค่าใช้จ่าย หรื ออาจไม่ได้คืน แล้วแต่
กรณี
 หลังจากนี้ไปหากนักเรี ยนเปลี่ยนแปลงสถานะภาพที่อยูแ่ ละเรื่ องงานหรื ออื่นๆที่ไม่ตรงกับในใบสมัคร ให้นกั เรี ยนแจ้งให้ทางดียอู ีทราบโดยตลอด
 การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้พิมพ์แจ้งในไลน์กลุ่มเท่านั้น ไม่แจ้งด้วยวาจาหรื อผ่านทางโทรศัพท์ เพราะข้อมูลอาจผิดพลาดได้
 ผูส้ มัคร จะต้องส่งเอกสารพื้นฐาน ข้อ a b c ให้ครบ จากนั้น เราจะเรี ยก เอกสาร เพิ่มเติม ซึ่งแต่ละเคสไม่เหมือนกัน บางคนน้อย บางคนมาก
 หลังจากทางเรา พิจารณาเอกสาร ทั้งหมดแล้ว หรื อเห็ น ประวัติ รวมถึง โพรไฟล์ของผูส้ มัครแล้ว เห็ นว่า มี ความเสี่ ยงในการขอวีซ่าสู ง ทางเรา
สามารถ บอกยกเลิก การดาเนินการต่อได้ และจะคืนเงินค่าดาเนินการให้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว
 หากเอกสาร ผูส้ มัคร ไม่พร้อม กาหนดวัน ยืน่ วีซ่า อาจต้องเลื่อนออกไป
 ผูส้ มัครไม่ควรเดินทางเข้าออส ก่อนวันที่ประกันเริ่ มคุม้ ครอง
 กรณี วซี ่าไม่ผา่ น และต้องการยืน่ ซ้ า มีค่า ธรรมเนียมวีซ่า 14700 บาท
 เมื่อกรอกใบสมัคร เสร็ จแล้ว ให้เช็คอย่างละเอียด ทุกข้อ ว่าถูกต้อง เพราะเราใช้ขอ้ มูลในใบสมัครนี้ ในการยืน่ วีซ่า หากมีผิดพลาด หรื อต้องการแก้ไข
ให้รีบแจ้งกับทางทีมงานโดยด่วน
 พิมพ์ประวัติ คร่ าวๆ ตั้งแต่เรี ยนจบ จนถึงปั จจุบนั ใส่กระดาษ A4 แล้วถ่ายรู ปส่งพร้อม ใบสมัครนี้
 หาก ผูส้ มัคร เข้าใจรายละเอียดในใบสมัครนี้ เห็นด้วย และยอมรับ ข้อตกลง ดังกล่าว ทุกประการ กรุ ณา เซ็นชื่อ ในช่องว่างข้างล่าง

ลงชื่อ ___________________________________________________ ผูส้ มัคร (ลายเซ็นเหมือนในพาสปอร์ต)
( วันที่ _____ เดือน __________________________พ.ศ. __________ )

(Update 31/10/2018)

