
เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า นิวซีแลนด์ (Online) 
1.  หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลืออยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง   
2.  ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
3.  รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หา้มเห็นฟัน 

4. หนงัสือรับรองการท างาน (ในกรณีท่ีเป็นพนกังาน) ท่ีระบุ : ต าแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาใน
การท างาน วนัท่ีออกใบรับรองงาน ฉบบัภาษาองักฤษ อายุเอกสารไม่เกนิ 1 เดอืน 

5. หนงัสือรับรองการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นนกัเรียน) ฉบบัภาษาองักฤษ อายุเอกสารไม่เกนิ 3 เดอืน 
6. หนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้ (ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ) อายุเอกสารไม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมแปลภาษาองักฤษ 
7. (ส่วนกรณีท่ีไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ผูส้มคัรจ าเป็นตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงถึงท่ีมาของรายไดใ้นชีวติประจ าวนั)  
8.             แบงคก์ารันตี หรีอ Bank Certificate รับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั 
9.            รายการเดินบญัชีธนาคาร (Bank Statement) แสดงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด 
 อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั  
10. ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั 
11. โรงแรมท่ีพกั  (ระบุช่ือผูเ้ขา้พกัทุกท่าน) 
12. เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ทะเบียนบา้น ฯลฯ  
13. ถ่ายส าเนาหนงัสือเดินทางทุกหนา้ท่ีมีประวติัการเดินทาง และ วซ่ีาในรอบ 3 ปี 

 
(เอกสารทั้งหมด จ าเป็นต้องสแกนส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG เท่าน้ัน) 

*** กรณีการออกค่าใชจ่้ายจะตอ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรสท่ีมีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาองักฤษ มาแนบคู่กบัไทยดว้ย หรือ พ่ี
นอ้งสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น ( แปลทะเบียนบา้นมาทั้งคู่ยืน่มาคู่กนัทั้งไทย-องักฤษ) และจะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมดว้ยค่ะ  
(sponsor letter)

        เอกสารทุกอยา่งจะตอ้งอา้งอิงช่ือตามหนงัสือเดินทางเท่านั้น 

        การเซ็นตช่ื์อใน แบบฟอร์ม จะตอ้งเป็นลายเซ็นตจ์ริงของผูส้มคัรเท่านั้นเจา้หนา้ท่ีกรุ๊ปไม่สามารถเซ็นตแ์ทนได ้

 

 

 

 

 

 

 



ในกรณทีีผู้่สมคัรอายุต ่ากว่า18ปี 

- ในการเอกสารค าร้องขอวซ่ีา (Application form)  จะมีใหเ้ซ็นต ์และใน Checklist จะตอ้งมีลายเซ็นของทั้งบิดามารดาและถา้เด็กมี
ลายเซ็นตใ์น passport แลว้ ใหเ้ดก็เซ็นตม์าดว้ย 

- ในกรณีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาหรือมารดา จะตอ้งมีเอกสาร จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทาง ภาษาองักฤษจากพอ่แม่ และขอหนงัสือ
ยนิยอม จากทางอ าเภอ ฉบบัจริง 

- จดหมายจากบิดา มารดา ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศได ้และอนุญาตใหเ้ดินทางไปกบัใคร บอกถึงความสมัพนัธ์ดว้ยวา่เป็น
อะไรกนั พร้อมแนบส าเนาหนงัสือเดินทางของ บิดา มารดา ถา้บิดามารดา หรือ ถา้ท่านใดท่านหน่ึง ไม่มีหนงัสือเดินทาง ก็ใหใ้ช้
ส าเนาบตัรประชาชนแทน พร้อมเขียนหนงัสือช้ีแจงวา่ท าไมไม่มีหนงัสือเดินทาง เป็นภาษาองักฤษ 

- สูติบตัรพร้อมแปลภาษาองักฤษ 

- ทะเบียนบา้นพร้อมแปลภาษาองักฤษ 

- ในวนัยืน่เอกสารผูส้มคัรจะตอ้งแสดงเอกสารฉบบัจริงแก่เจา้หนา้ท่ีดว้ยค่ะ 

 กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปี ทั้งพ่อและแม่ มี visa อยูแ่ลว้หรือท่านใดท่านนึงท่ีมีอยูแ่ลว้ 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีมีช่ือทั้ง พ่อ-แม่-ลกู 

- โรงแรมท่ีพกัทุกคืนตามตัว๋เคร่ืองบินท่ีมีช่ือทั้ง พ่อ-แม่-ลูก 

- Copy passport และ visa ของทั้งพ่อแม่ ท่ีมี visa อยูแ่ลว้ 

- หนงัสือช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษ วา่พ่อแม่ มีวีซ่าอยูแ่ลว้ และบอกดว้ยวา่ วีซ่าออกตั้งแต่วนัท่ีเท่าไหร่ และหมดเม่ือไหร่ 

  

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างห้ามถ่ายรูป และ ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน   ถ้ามีเอกสารตัวไหนทีต้่องแปล ให้แนบคู่กับ
ภาษาไทยมาด้วย เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นตัวจริงห้ามเซ็นต์รับรอง ช่ือในเอกสารทั้งหมด จะต้องสะกดให้ตรงกบัช่ือ
ภาษาองักฤษในพาสปอร์ตเท่าน้ัน หากเอกสารช่ือไม่ตรงท่านจ าเป็นจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด ทั้งนีเ้อกสารทั้งหมดทาง
สถานทูตเป็นผู้ร้องขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 

 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................................................ 

 ช่ือ-นามสกลุเดิมตั้งแต่เกิด-ช่ือ-นามสกลุเดิมก่อนแต่งงาน (ภาษาองักฤษ)...............................................................................................… 

 สถานภาพ   โสด          แต่งงานจดทะเบียน         แต่งงานไม่จดทะเบียน       หมา้ย         หยา่         อ่ืนๆ 

 ช่ือ-นามสกลุ บิดา (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................................................................... 

 ช่ือ-นามสกลุ มารดา (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................................... 

กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา 

 สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................................. 

 วนัท่ีจดทะเบียนสมรส คศ. ..................................................วนัเกิดของสามี, ภรรยา คศ. .................................................................... 

 สถานท่ีเกิด สามี, ภรรยา (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................ 

 ท่ีอยูปั่จจุบนัของผูส้มคัร(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................................. เบอร์โทรศพัทบ์า้น.................................................................. ......... ......... 

 E-mail........................................................................................................................................................................................................ 

 ช่ือท่ีท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................................................................. 

 ท่ีอยูท่ี่ท างาน/โรงเรียน(ภาษาองักฤษ).............................................................................................................................. ........................... 

.........................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

 เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน.......................................................... ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ)................................................................ 

 ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย ....................................................................................ความสมัพนัธ์.......................................................... 

 ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ่้ายเอง     □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ (โปรดระบุ) ......................................................... 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

 กรุณาแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตอาจจะท าการโทรตรวจสอบขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน ส าคญัมาก    
กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบทุกช่อง มีผลต่อการอนุมติัวีซ่า  กรุณาอยา่เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา ก่อนไดรั้บวนันดัหมายจากบริษทั 
เน่ืองจากเอกสารมีอายกุารใชง้าน 

 


