
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นวซ่ีานักเรียน **เอกสารทุกอยา่งสามารถเซนตรั์บรองส าเนาไดแ้ต่หา้มขีดทบัเด็ดขาด 

เอกสารส่วนของนกัเรียน  
 พาสปอรต์ ตวัจริง**ตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  +  เล่มเก่าทุกเล่มท่ีเคยมี  
 ส าเนาบตัรประชาชน **ไทย+แปล 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน **ไทย+แปล 
 CV/Resume ประวติัการเรียนและท างาน (ภาษาองักฤษ-ระบุ Job Description ของแต่ละต าแหน่งอยา่งละเอียด)  
 หนังสือรับรองการท างาน (ตวัจริง ฉบบัภาษาองักฤษ ตั้งแต่จบการศึกษาถึงปัจจุบนั ไม่ควรเวน้ช่วงเกิน 6 เดือน) 
 ส าเนาทรานสคริป การศึกษาสูงสุดที่จบ + ที่ก าลงัศึกษาอยู่ (ถ้ายงัไม่จบ) **ฉบบัภาษาองักฤษ 
 ส าเนาวุฒบิัตร **ฉบบัภาษาองักฤษ 
 *ส าหรับผู้ชาย ส าเนา  สด. 43 หรือ 8  อายเุกนิ 20 ปี / สด.9 อายุต า่กว่า 20ปี **ไทย+แปล 
 หลกัฐานการเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ (ถ้าม)ี  **ไทย+แปล 
 ส าเนาทะเบียนสมรส และสูตบิัตรของบุตร (ถ้าม)ี  **ไทย+แปล 
 จดหมายชี้แจงเหตุผล และแรงจูงใจในการไปศึกษาต่อ 
 หลกัฐานยนืยนัการช าระค่าเรียนและลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียน  (COE) 
 **เซ็นต์ฟอร์ม 956A และ กรอกฟอร์ม 54 พร้อมเซ็นตล์ายเซ็นตรงตามพาสปอร์ต  
เอกสารส าหรับสปอนเซอร์  
(ต้องเป็นญาตทิางสายเลอืด หรือ ตามกฎหมายเท่านั้น + มหีลกัฐานการงานสัมพนัธ์กบัเงินในบญัชี) 
 ส าเนาบตัรประชาชน/พาสปอร์ต /หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  + เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้
 หลกัฐานแสดงความสมัพนัธค์วามเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส  **ไทย+แปล 
 หนงัสือรับรองการท างาน / ทะเบียนการคา้/ ใบเสียภาษี ท่ีมีช่ือผูส้ปอนเซอร์  **ไทย+แปล 
 สเตทเมน้ยอ้นหลงั 6 เดือน + หนงัสือรับรองบญัชี(Bank Guarantee) ออกจากธนาคาร หรือ สมุดบญัชีตวัจริง 
 หนงัสือรับรองผูส้นบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Letter)  
       **ระบุจ านวนเงิน พร้อมแปลงเป็น AUD Dollar หา้มระบุแค่ 6 หรือ7 หลกั (Six/Seven Figures)  
การตรวจสุขภาพ ตอ้งยืน่ค  าขอวีซ่าก่อน และรอเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาวีซ่าส่งตวัเลขอา้งอิง จึงจะสามารถน าตวัเลข นั้นเพ่ือ
ไปตรวจสุขภาพได ้และจะตอ้งเป็นสถานพยาบาลท่ีสามารถตรวจ  E-Health ไดเ้ท่านั้น 
ส่วนผลการตรวจทางรพ.จะส่งเข้าระบบออนไลน์ให้ทางสถานทูตโดยตรง 
การท า Biometric คอื การเกบ็สแกนลายนิว้มอื และถ่ายรูป ผู้สมคัรต้องเดนิทางไปท าด้วยตนเองทีศู่นย์ VFS 
Thailand, Chiang Mai Branch  
** สถานทูตจะใช้เวลาในการพิจารณาวซ่ีาประมาณ 1 เดือน  แล้วแต่กรณี  (ผลการพิจารณา/ความเร็วหรือช้า ขึน้อยู่กับ
เจ้าหน้าที่สถานทูตเท่าน้ัน โดยจะพจิารณาจากจ านวนเครสท่ีเขามีอยู่ / ผลตรวจสุขภาพ / ประวัติของนร. / หลักฐาน

สปอนเซอร์) เมื่อวีซ่าผา่นเอเดนจะจดัส่งพาสปอร์ตไปให ้นร.สามารถเดินทางไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอใหถึ้งวนัเปิด
เรียน …ขอใหโ้ชคดีนะคะ                                                                                                   



 
 
 
 
 

ข้ันตอนการเตรียมตัวในการสมัครเรียน,โอนเงิน,ตรวจร่างกาย,ยื่นขอวีซ่านักเรียน 
จนกระทั่งนักเรียนเดินทางไปถึง ออสเตรเลยี 

1. น า หรือส่ง ส าเนา Passport + Transcript (ภาษาองักฤษ) การศึกษาสูงสุดท่ีจบ มายงัส านกังานเอเดน สาขาเชียงใหม่ โดยวิธีท่ีท่าน
สะดวก ไม่วา่จะเป็น Fax, Email ไปรษณีย ์ตามรายละเอียดดา้นบน 

2. ทางเอเดน สมคัรเรียนใหน้กัเรียน ตามโรงเรียน มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัท่ีท่านตอ้งการ  
3. ไดร้ับจดหมายตอบรับ(Letter of Offer) จากโรงเรียนใชเ้วลา 1-5 วนัท าการ /ส่วนมหาวิทยาลยั ใชเ้วลา 1-3 เดือน 
4. ทางเอเดน ส่งใบเรียกเกบ็เงิน (Eden Invoice)  + ใบตอบรับจากรร.(Letter Of Offer) เพื่อใหน้กัเรียนช าระค่าเรียน โดยโอนเงิน

มายงัเอเดน ส านกังานเชียงใหม่ ตามหมายเลขบญัชีของบริษทัท่ีระบุไว ้
5. นกัเรียนรวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งใหท้างเอเดนเพื่อเตรียมย่ืนขอวีซ่า (ดูจากรายการเอกสารท่ีแนบมาให้) 
6. ไดร้ับใบ COE หลงัจากช าระค่าเรียน 3-7 วนั 

**COE คือ หลกัฐานยืนยนัการช าระค่าเรียนและลงทะเบียนเรียนจากรร. ซ่ึงเป็นเอกสารส าคญัในการใชย่ื้นวีซ่านกัเรียน 
7. นกัเรียนช าระค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอวีซ่าทนัทีท่ีไดร้ับ COE + เอกสารการย่ืนขอวีซ่าครบ  

ท่ีเอเดนหรือโอนเขา้บญัชีบริษทั (ดูจากรายการเอกสารท่ีแนบมาให้) จากนั้นทางอีเดนจะท าการย่ืนวีซ่าให้ทนัที 
8. เม่ือไดร้ับตวัเลขอา้งอิงจากทางสถานทูต นกัเรียนไปตรวจร่างกายกบัโรงพยาบาลท่ีทางสถานฑูตออสเตรเลียก าหนดเท่านั้น และ

ท า Biometric ท่ีศูนย ์VFS Thailand, (ส านกังานท่ีกรุงเทพหรือเชียงใหม่) **น าพาสปอตตวัจิงไปดว้ย 
9. สถานฑูตใชเ้วลาพิจารณาวีซ่า 1 เดือน ข้ึนอยูก่บัเอกสารและความเร็วชา้ในการท างานของเจา้หนา้ท่ีแต่ละท่าน 

**หากมีการขอเอกสารหรือโทรศพัทม์าสัมภาษณ์เพิ่มเติม อาจท าใหผ้ลวีซ่าออกล่าชา้กวา่ปกติ  
10. เม่ือวีซ่าผา่น ทางอีเดนจะโทรแจง้ทนัที พร้อมส่ง E-Visa ไปให้   
11. หากตอ้งการใหท้างเอเดนจดัหาท่ีพกั และจนท.รับ-ส่งสนามบิน  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเดินทาง 
12. นร.สามารถใชบ้ริการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษกบัอีเดน และเดินทางไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งรอใหถึ้งวนัเร่ิมเรียน  
13. เม่ือนกัเรียนเดินทางถึงออสเตรเลีย  กรุณาติดต่อพี่ๆอีเดนซิดนียห์รือเชียงใหม่ เพื่อแจง้เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูใ่หม่ เพื่อติดต่อได้

สะดวก ในกรณีฉุกเฉิน  
14. พี่ๆอีเดนจะด าเนินการขอ Tax File No. ไวใ้หใ้ชใ้นการท างาน พร้อมใหค้ าแนะน าท่ีจ าเป็นต่างๆในการใชชี้วิตในออสเตรเลียเช่น 

เปิดบญัชีธนาคาร การหางาน การวางแผนการเรียนหากตอ้งการขอเป็นพลเม่ืองถาวร(PR)  การต่อวีซ่า ฯลฯ 
**พี่ ๆ อีเดนทุกคนยินดีใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือนอ้งๆตลอดเวลาท่ีใชชี้วิตอยูท่ี่ออสเตรเลียดว้ยความเตม็ใจ กรุณาติดต่อ  

-  กรณีอยูเ่มืองไทย ติดต่อส านกังาน สาขาเชียงใหม่ ดงัรายละเอียดดา้นบน ตามเวลาท าการ  
                          (วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.) *Thailand Time* 
        -  กรณีอยู ่ออสเตรเลีย ติดต่อเอเดน ส านกังานใหญ่ซิดนีย ์ท่ี LEVEL 1, 16 CAMPBELL STREET, Haymarket, NSW  
                           (2nd Upstair near PONTHIP SHOP)  T +61 2 8034 2748|F +61 2 8034 2748|E info@eden-studentservice.com       
                 ตามเวลาท าการ (วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 18.00 น.) *Sydney Time* 
   
 

     ยนิดีตอ้นรับสู่ครอบครัวอีเดน   

 
 

 
 

  Update: 11/2016 

mailto:info@eden-studentservice.com

