เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า นิวซีแลนด์ (Online)
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หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
รู ปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว ห้ามเห็นฟัน
หนังสื อรับรองการทางาน (ในกรณี ที่เป็ นพนักงาน) ที่ระบุ : ตาแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาใน
การทางาน วันที่ออกใบรับรองงาน ฉบับภาษาอังกฤษ อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน
หนังสื อรับรองการศึกษา (ในกรณี ที่เป็ นนักเรี ยน) ฉบับภาษาอังกฤษ อายุเอกสารไม่ เกิน 3 เดือน
หนังสื อรับรองจดทะเบียนการค้า (ในกรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ) อายุเอกสารไม่ เกิน 3 เดือน พร้ อมแปลภาษาอังกฤษ
(ส่วนกรณี ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผูส้ มัครจาเป็ นต้องทาหนังสื อชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวติ ประจาวัน)
แบงค์การันตี หรี อ Bank Certificate รับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร อายุเอกสารไม่ เกิน 15 วัน
รายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชียอ้ นหลังช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด
อายุเอกสารไม่ เกิน 15 วัน
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
โรงแรมที่พกั (ระบุชื่อผูเ้ ข้าพักทุกท่าน)
เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ฯลฯ
ถ่ายสาเนาหนังสื อเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทาง และ วีซ่าในรอบ 3 ปี

(เอกสารทั้งหมด จาเป็ นต้ องสแกนส่ งเป็ นไฟล์ PDF หรือ JPG เท่ านั้น)
*** กรณี การออกค่าใช้จ่ายจะต้องเป็ น บิดา มารดา คู่สมรสที่มีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็ นภาอังกฤษ มาแนบคู่กบั ไทยด้วย หรื อ พี่
น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ( แปลทะเบียนบ้านมาทั้งคู่ยนื่ มาคู่กนั ทั้งไทย-อังกฤษ) และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ
(sponsor letter)
 เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสื อเดินทางเท่านั้น
 การเซ็นต์ชื่อใน แบบฟอร์ม จะต้องเป็ นลายเซ็นต์จริ งของผูส้ มัครเท่านั้นเจ้าหน้าที่กรุ๊ ปไม่สามารถเซ็นต์แทนได้

ในกรณีทผี่ ู้สมัครอายุต่ากว่ า18ปี
-

ในการเอกสารคาร้องขอวีซ่า (Application form) จะมีให้เซ็นต์ และใน Checklist จะต้องมีลายเซ็นของทั้งบิดามารดาและถ้าเด็กมี
ลายเซ็นต์ใน passport แล้ว ให้เด็กเซ็นต์มาด้วย

-

ในกรณี ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรื อมารดา จะต้องมีเอกสาร จดหมายยินยอมให้เดินทาง ภาษาอังกฤษจากพ่อแม่ และขอหนังสื อ
ยินยอม จากทางอาเภอ ฉบับจริ ง

-

จดหมายจากบิดา มารดา ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศได้ และอนุญาตให้เดินทางไปกับใคร บอกถึงความสัมพันธ์ดว้ ยว่าเป็ น
อะไรกัน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของ บิดา มารดา ถ้าบิดามารดา หรื อ ถ้าท่านใดท่านหนึ่ง ไม่มีหนังสื อเดินทาง ก็ให้ใช้
สาเนาบัตรประชาชนแทน พร้อมเขียนหนังสื อชี้แจงว่าทาไมไม่มีหนังสื อเดินทาง เป็ นภาษาอังกฤษ
สูติบตั รพร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ทะเบียนบ้านพร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในวันยืน่ เอกสารผูส้ มัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริ งแก่เจ้าหน้าที่ดว้ ยค่ะ

-

กรณี เด็กต่ากว่า 18 ปี ทั้งพ่อและแม่ มี visa อยูแ่ ล้วหรื อท่านใดท่านนึงที่มีอยูแ่ ล้ว
-

ตัว๋ เครื่ องบิน ที่มีชื่อทั้ง พ่อ-แม่-ลูก
โรงแรมที่พกั ทุกคืนตามตัว๋ เครื่ องบินที่มีชื่อทั้ง พ่อ-แม่-ลูก
Copy passport และ visa ของทั้งพ่อแม่ ที่มี visa อยูแ่ ล้ว
หนังสื อชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ ว่าพ่อแม่ มีวีซ่าอยูแ่ ล้ว และบอกด้วยว่า วีซ่าออกตั้งแต่วนั ที่เท่าไหร่ และหมดเมื่อไหร่

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่ างห้ ามถ่ ายรู ป และ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ถ้ ามีเอกสารตัวไหนทีต่ ้ องแปล ให้ แนบคู่กับ
ภาษาไทยมาด้ วย เอกสารทุกอย่ างทีเ่ ป็ นตัวจริงห้ ามเซ็นต์ รับรอง ชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้ องสะกดให้ ตรงกับชื่อ
ภาษาอังกฤษในพาสปอร์ ตเท่ านั้น หากเอกสารชื่อไม่ ตรงท่ านจาเป็ นจะต้ องแก้ไขใหม่ ท้งั หมด ทั้งนีเ้ อกสารทั้งหมดทาง
สถานทูตเป็ นผู้ร้องขอ

รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
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