เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์
1. หนังสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
**กรณีมหี นังสือเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. รูปถ่าย 3 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว (พืน้ หลังสีขาว) รูปถ่ายจากร้านเท่านัน้ , ระบุชอื ่ ด้านหลัง, ระวังรูปเปื้อน
หมึกปากกา, ห้ามแม็กรูปถ่าย หรือใช้ลวดกระดาษหนีบรูปถ่าย นารูปถ่ายบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
**กรณีทจี ่ ดทะเบียนสมรส หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรุณาแนบสาเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสมาด้วย
**กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ทสี ่ ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการทางาน
- กรณี เป็ นพนักงาน ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ประวัตกิ ารทางานควร
ระบุระยะเวลาทางานทัง้ หมด รวมถึง ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษทั หากไม่ได้จดทะเบียนบริษทั ให้ใช้สาเนาทะเบียนการค้า
- กรณี เป็ นพนักงานข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
5. หลักฐานทางการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน
6. กรณี มีผร้ ู บั รองค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ให้แนบเอกสาร Sponsor letter โดยระบุช่อื ผูร้ บั รองค่าใช้จา่ ย +passport
no. และระบุช่อื คนเดินทางทัง้ หมด + passport no.+ระบุค วามสัมพันธ์ พร้อ มแนบการเงิน ของผู้รบั รองค่ าใช้จ่ า ย
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
7. กรณี ผ้เู ดิ นทางเป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 16 ปี
7.1. ต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจาก
มารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน+บัตร
ประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
7.2. หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริง) กรณี
ปิ ดเทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
8. ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีสาคัญมาก)
9. กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 19 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ น
วีซ่าครอบครัว

หากท่ านต้ องการใช้หนังสือเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อนเดิ นทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่ล่วงหน้ า ก่อน
นาส่งเล่มและเอกสารพาสปอร์ต เพราะหากทางบริ ษทั ยื่นหนังสือเดิ นทางเข้าไปในสถานทูตแล้ว
จะไม่สามารถเอาหนังสือเดิ นทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั ิว ีซ่า นัน้ ขึ้นอยู่ก ับดุล ยพินิจ ของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ ต ัว แทนยื่นวีซ่าไม่ส ามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูต ได้ ซึ่งทางสถานทูต จะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้อ มและมีค วาม
ประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้ นให้ครบตามที่ กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการยื่ นวี ซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(passport) ที่ย่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่
สามารถดึง ออกมาจากสถานทูต ได้จ นกว่ า จะถึง วัน ก าหนดรับ เล่ ม หากมีก ารใช้เ ล่ ม เดิน ทางไปประเทศอื่น ก่ อ น
จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้ เล่ มเพื่อ ยื่นเป็ น วี ซ่าเดี่ ยว
เท่ านัน้ โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ ม 2,300 บาท แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วันทา
การในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

แบบสอบถามเพิ่ มเติ มเพื่อประกอบการยื่นวีซ่านิ วซีแลนด์
โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทั ฯ
จะนาลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สาคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด ...........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ............................................................................................................................
4. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................โทรศัพท์บา้ น ........................ มือถือ ........................E-mail ……….………………….
5. อาชีพปั จจุบนั ............................................................... ตาแหน่ง .................................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน หรือร้านค้า .............................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์ทท่ี างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ นิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
**ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .....................................
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) .........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบ่ี า้ น...................................... มือถือ .................................................สถานทีเ่ กิด...............................
หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน.......................................................................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................... ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................... ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา..............................................................................
ทีอ่ ยู่ .................................................................................................โทรศัพท์ ....................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ.........................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริงจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทนั วันเดินทาง)
************************ ขอบพระคุณค่ะ***************************

