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เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด ์

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั มอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
  **กรณีมหีนงัสอืเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 
2. รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 3.5 cm. x 4.5 cm. (พืน้หลงัสขีาว) รปูถ่ายจากรา้นเท่านัน้, ระบุชือ่ดา้นหลงั, ระวงัรปูเป้ือน
หมกึปากกา, หา้มแมก็รปูถ่าย หรอืใชล้วดกระดาษหนีบรูปถ่าย น ารปูถ่ายบรรจุใสซ่องใหเ้รยีบรอ้ย 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี) แนบฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
  **กรณีทีจ่ดทะเบยีนสมรส หรอืไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส กรุณาแนบส าเนาพาสปอรต์ของคู่สมรสมาดว้ย 
4. หลกัฐานการท างาน พร้อมแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
- กรณีเป็นพนักงาน ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านัน้) ประวตักิารท างานควร

ระบุระยะเวลาท างานทัง้หมด รวมถงึ ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชเ้อกสารหนงัสอืรบัรองบรษิทั หากไม่ไดจ้ดทะเบยีนบรษิทัใหใ้ชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ 
- กรณีเป็นพนักงานข้าราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

5. หลกัฐานทางการเงิน ใช ้Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกจากธนาคาร ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

6. กรณีมีผู้รบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใหแ้นบเอกสาร Sponsor letter โดยระบุชื่อผูร้บัรองค่าใชจ่้าย +passport 
no. และระบุชื่อคนเดินทางทัง้หมด + passport no.+ ระบุความสมัพนัธ์ พร้อมแนบการเงินของผู้รบัรองค่าใช้จ่าย 
Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกจากธนาคาร ภาษาองักฤษเท่านัน้ 
7. กรณีผู้เดินทางเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 16 ปี 

   7.1. ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจาก
มารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้มเอกสารส าเนาทะเบยีนบา้น+บตัร
ประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา พร้อมแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

  7.2. หลกัฐานประวตักิารศกึษา (ส าหรบัเดก็นกัเรยีน/นักศกึษา) อาท ิหนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน (ตวัจรงิ) กรณี
ปิดเทอมใชส้ าเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวุฒบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   พร้อมแนบฉบบั
แปลภาษาองักฤษ 

8. ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มสี าคญัมาก) พร้อมแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

9. กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 19 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยื่นวซี่ารวมกนัไดเ้ป็น 
วซี่าครอบครวั  
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หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทีล่่วงหน้าเพือ่น าสง่เล่มให้

ท่านไดต้ามเวลาทีก่ าหนด 
*เอกสารทุกอย่างยื่นสมคัรวซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น กรณีเอกสารเป็นภาษาไทย ท่านกรุณาใหส้ านกัแปล

เอกสาร แปลฉบบัภาษาองักฤษมาประกบกบัเอกสารฉบบัภาษาไทยของท่าน 
 
กรณีถกูปฎิเสธวีซ่า 

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื หากตอ้งการยื่นค ารอ้ง
ขอวซี่าใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าล่าชา้ไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 
และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่า
ของท่าน ขึน้อยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมตัิวีซ่านัน้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 71 วนั 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการย่ืนวีซ่านิวซีแลนด ์
โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (ขอ้มลูตรงน้ีทางบรษิทัฯ 
จะน าลงกรอกในฟอรม์วซี่า ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กท่านตอบความจรงิ แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หน้าที)่ 
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  ........................................................................................ 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................... 
3. ชื่อ / นามสกุลเดมิ (หากม)ี ............................................................................................................................ 
4. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์................โทรศพัทบ์า้น ........................  มอืถอื ........................E-mail ……….…………………. 
5. อาชพีปัจจุบนั ............................................................... ต าแหน่ง ................................................................. 
ชื่อสถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ ............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่...................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส  (.....) หย่า  (.....) ม่าย  (.....) อยู่กนิฉนัสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู่ 
**ถ้าสมรสแล้ว กรณุากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดอืน-ปีเกดิ ..................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) ......................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีบ่า้น......................................  มอืถอื .................................................สถานทีเ่กดิ...............................
หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอืบตัรประชาชน....................................................................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
 ชื่อ-นามสกุล .....................................................................................   ความสมัพนัธ ์............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบนัการศกึษา.............................................................................. 
ทีอ่ยู่ .................................................................................................โทรศพัท ์.................................................... 
9. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ......................................................... 
(ขอ้นี้ส าคญัมาก หากขอ้มลูไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะมผีลท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซี่าหรอืออกไม่ทนัวนัเดนิทาง) 

 
************************ ขอบพระคุณค่ะ*************************** 


