THAI

วิธีใช้เอกสารแปลนี้:
• อ่านข้อความในตัวอย่างข้างล่างนี้
• กรอกข้อความในเรื่องที่ตรงกันลงในบัตรผู้โดยสารขาเข้าที่เป็นภาษาอังกฤษ
โปรดอย่าเขียนบนแผ่นกระดาษนี้ (เป็นตัวอย่างเท่านั้น)
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บัตรผูโ้ ดยสารขาเข้า

•

ประเทศออสเตรเลีย

กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยหมึกสีนาํ้ เงินหรือดํา
นามสกุล

ชือ่
หมายเลขหนังสือเดินทาง

เทีย่ วบินหรือชือ่ เรือทีโ่ ดยสารมา

รัฐ

ค�ำยืนยัน

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

เนือ้ สัตว์ เป็ดไก่ ปลา อาหารทะเล ไข่ อาหารประเภทนม ผลไม้ ผักต่างๆ?
ใช่
เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หัวพืช ฟาง ถัว่ ต่างๆ พืช ส่วนต่างๆ ของพืช ยาแผนโบราณหรือสมุนไพร   
สิง่ ของทีท่ ำ� ด้วยไม้?
ใช่
8. สัตว์ ส่วนต่างๆของสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากสัตว์ รวมทัง้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งอุปกรณ์ อาหารสัตว์ ไข่  
ไม่ใช่
เชือ้ ชีววิทยา ชิน้ ส่วนตัวอย่างจากสัตว์ นก ปลา แมลง เปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากผึง้
ใช่
9. ดิน สิง่ ของทีม่ ดี นิ ติดหรือทีใ่ ช้ในบริเวณน�ำ้ จืด ตัวอย่างเช่น เครือ่ งเล่นกีฬา/เครือ่ งสันทนาการ  
ใช่
รองเท้า?
ไม่ใช่
10. ท่านได้ไปเยีย่ มไร่พชื ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ บริเวณป่าดง หรือธารน�ำ้ จืด/ทะเลสาปในระยะ 30 วันทีแ่ ล้ว หรือไม่ ใช่
ไม่ใช่
11. ท่านได้เดินทางไปแอฟริกา อเมริกาใต้/กลาง หรือหมูเ่ กาะคาริเบียน ในระยะ 6 วันทีผ่ า่ นมาหรือไม่? ใช่
ลายมือชือ่ ของท่าน
วันที่
เดือน             ปี

ไม่ใช่

หมายเหตุ: หากเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรหรือต�ำรวจขอดู  ท่านจะ ต้องรายงาน เช็คเดินทางต่างประเทศ  เช็ค ใบสัง่ จ่ายเงิน
หรือตราสารเปลีย่ นมืออืน่ ๆ ทีม่ มี ลู ค่าใดๆ

ทีอ่ ยูใ่ นประเทศออสเตรเลียทีท่ า่ นจะพ�ำนักอยู่

ท่านตัง้ ใจจะพ�ำนักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
นานถึง 12 เดือนหรือไม่
ถ้าท่านไม่ได้ถอื สัญชาติออสเตรเลีย
ท่านเป็นวัณโรคหรือไม่
ท่านเคยต้องโทษทางอาญาหรือไม่

โปรดกา      และตอบค�
ำถามทุกข้อ – ถ้าไม่แน่ใจให้ตอบ ใช่ ✕
✕
ท่านน�ำสิง่ ของต่อไปนีเ้ ข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่
1. สินค้าต้องห้ามหรือถูกควบคุม เช่น  ยา สเตอรอยด์  สือ่ ลามกอนาจารผิดกฎหมาย  ปืน
อาวุธทุกชนิด  หรือยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย?
2. แครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมแอลกอฮอล์มากกว่า 2.250 ลิตร หรือบุหรีเ่ กิน 25 มวน
หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากใบยาสูบมากกว่า 25 กรัม
3. สินค้านํามาจากต่างประเทศหรือซือ้ โดยไม่เสียอากรและ/หรือภาษี ในประเทศออสเตรเลีย
รวมเป็นเงินมากกว่า 900 เหรียญออสเตรเลีย รวมทัง้ ของขวัญ
4. สินค้าตัวอย่างส�ำหรับใช้ในทางธุรกิจหรือการค้า
5. เงินสดออสเตรเลีย หรือเงินต่างประเทศ ทีม่ มี ลู ค่าเท่ากับ 10,000 เหรียญออสเตรเลียหรือ มากกว่า

ใช่

ใช่
ใช่

ข้อมูลทีข่ า้ พเจ้าให้ไว้ขา้ งบนนีเ้ ป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์
ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ การเลีย่ งไม่ตอบค�ำถามข้อใดข้อหนึง่ อาจจะได้รบั
โทษร้ายแรงได้

6.
7.

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

โปรดพลิก
Thai
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รายละเอียดเพือ่ การติดต่อกับท่านในออสเตรเลีย
โทรศัพท์
อีเมล
ทีอ่ ยู่

(

)

หรือ

กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ท่านขึน้ เครือ่ งบิน หรือลงเรือ
ทีป่ ระเทศอะไร

รัฐ

โปรดกา ✕ และเลือกค�ำตอบเฉพาะข้อ A หรือ B หรือ C

ผูท้ ยี่ า้ ยมาอยู่
	ประเทศออสเตรเลีย
อย่างถาวร

อาชีพประจ�ำของท่านคืออะไร

สัญชาติตามทีแ่ สดงในหนังสือเดินทาง
วันเกิด

วันที        
่
เดือน               ปี

รายละเอียดเพื่อการติดต่อยามฉุกเฉิน (ครอบครัวหรือเพื่อน)
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์        หรือ
ทีอ่ ยูท่ างไปรษณีย์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ท่านตอบค�ำถามทีม่ อี ยูท่ งั้
สองด้านของบัตรนีท้ กุ ข้อ
ยืน่ บัตรนีพ้ ร้อมกับพาสปอร์ต
ของท่านให้กบั เจ้าหน้าที่
ศุลกากรเมือ่ เดินทางมาถึง

ผูม้ าเยือน หรือมาอยูช่ วั่ คราว

ท่านตัง้ ใจจะอยูใ่ นประเทศ
ออสเตรเลียเป็นเวลา
ประเทศทีท่ า่ นอาศัยอยู่

  ปี         เดือน               
หรือ

เหตุผลส�ำคัญในการเดินทางของท่าน  (Xข้อเดียว)
ประชุมสัมนา
ธุรกิจ

ข้อมูลทีต่ อ้ งการทราบในบัตรนีจ้ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนินงานให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง ศุลกากร การกักด่าน  สถิต  ิ สุขภาพ  สัตว์
ป่า และการเงินของประเทศ ออสเตรเลีย ข้อมูลเหล่านีร้ วบรวมโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย  และจะเปิดเผยให้กบั เฉพาะหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ด้านต่างๆ ดังกล่าว  ทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจหรือตามความต้องการทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลตาม กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย   แบบฟอร์ม 1442i Privacy
notice (ข้อมูลส่วนตัว) หาดูได้ ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms

วัน

เยีย่ มเพือ่ นหรือญาติ
ท�ำงาน

07191503

ผูอ้ ยูอ่ าศัยทีก่ ลับคืนสู่
ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศทีท่ า่ นอยูน่ านทีส่ ดุ   
ขณะทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ

ศึกษา
นิทรรศการ

พักผ่อน
อืน่ ๆ
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