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หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์
เอกสารของผู้สมัคร
1. ให้ ผ้ สู มัครลงลายเซ็นในแบบฟอร์ ม INZ 1017 – หน้ า 13 Section I ตรง Signature of principal applicant
หากผู้สมัครยังอายุไม่ถึง 18 และ ให้ ผ้ ปู กครองลงลายเซ็นตรง Signature of parent or guardian if principal
applicant is under 18 years of age (ยังไม่ต้องลงวันที่)
2. รูปถ่ายสีขนาด กว้ าง 3.5 เซนติเมตร x ยาว 4.5 เซนติเมตร พื ้นหลังสีขาว จานวน 2 รูป
3. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ที่มีอายุใช้ งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนและทาสาเนาหน้ าแรกและทุกหน้ าที่มี
แสตมป์ รวมถึงเล่มเก่าด้ วย
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับจ่ายให้ สถานทูตจานวน 5,650 บาท
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประชาชน
6. สาเนาสูติบตั ร (กรณีต่ากว่า 15 ปี )
7. หลักฐานทางการเงิน แนะนาให้ เป็ นบัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ ควรมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า 2 แสนบาท
ต่ อคน และ มีการเคลื่อนไหวย้ อนหลัง 6 เดือน เลือกใช้ ได้ 3 วิธี
7.1ใช้ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง พร้ อมสาเนา
7.2 ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากและนาไปให้ ธนาคารประทับตรารับรองสาเนาให้
7.3 ให้ ธนาคารปริน้ ท์รายการเคลื่อนไหวย้ อนหลัง 6 เดือน พร้ อมประทับตราจากธนาคาร
** กรณี ผอู้ ื ่นที น่ อกเหนื อจากผูป้ กครองเป็ นผูส้ นับสนุนการเงิ นให้ ต้องมี หนังสือชี ้แจงว่าจะซัพพอร์ ตการเงิ นให้
พร้อมแนบหลักฐานการทางาน สาเนาพาสปอร์ ต ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของผูท้ ี จ่ ะซัพพอร์ ตการเงิ นมาด้วย
8. หลักฐานการศึกษา (กรณีที่ยงั ศึกษาอยู)่ ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านัน้
9. หลักฐานการทางาน (กรณีที่ทางานแล้ ว) ใช้ จดหมายรับรองการทางานจากบริษัทโดยระบุถึงตาแหน่งในปัจจุบนั
ระยะเวลาการทางานกับบริ ษัท เงินเดือน หรือ หากมีกิจการส่วนตัว ต้ องใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้ อมรับรอง
สาเนาโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัท
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10. (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี และผู้ปกครองงตามกฎหมายไม่ได้ เดินทางไปด้ วย) ต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองทัง้
สองคน พร้ อมสาเนาพาสปอร์ ต สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนของผู้ปกครองทังสองคน
้
โดยหนังสือยินยอมสามารถ
ทาได้ โดย
 ติดต่อที่อาเภอ/เขต ตามทะเบียนบ้ านที่ผ้ ปู กครองสังกัดอยู่ เพื่อขอทาหนังสือยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศ แล้ วนามาให้ ที่ CETA
(ในกรณีหย่ ากัน) ให้ ผ้ ปู กครองฝ่ ายที่มีอานาจดูแลบุตรไปทาหนังสือยินยอมเพียงฝ่ ายเดียว พร้ อมแนบ
สาเนาทะเบียนหย่า และหน้ าบันทึกข้ อความว่าบุตรอยูใ่ นความดูแลของฝ่ ายใด
(ในกรณีเสียชีวิต) ให้ แนบสาเนาใบมรณะบัตรมาด้ วย
11. (กรณีอายุเกิน 75 ปี ) ต้ องตรวจสุขภาพที่ BNH, โรงพยาบาลกรุงเทพ (หลังจากยื่นใบสมัครเข้ าไปแล้ วเจ้ าหน้ าที่
จะแจ้ งให้ ไปตรวจสุขภาพอีกครัง้ )
12. (กรณีอายุเกิน 75 ปี ) ต้ องมีหลักฐานในการทาประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางให้ ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทาง
13. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
หมายเหตุ
1. สาเนาเอกสารทุกฉบับเจ้ าของสานาควรลงลายเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง ด้ วยลายเซ็นตามหน้ าพาสปอร์ ต
2. สถานทูตใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 12 วันทาการไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และไม่คืนเงินแม้ วีซา่ ไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิ

