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หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรี ยนประเทศนิวซีแลนด์
เอกสารของผู้สมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ ้ว จานวน 4 รูป (ต้ องเป็ นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริ ง ที่มีอายุอย่างน้ อย 6 เดือนและสาเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ ามี)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาสูตบิ ตั ร
4. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ ามี)
5. กรอกแบบฟอร์ มสมัครวีซา่ นักเรี ยน (INZ 1012) ลงลายเซ็น Section H หน้ า 11 ทังนั
้ กเรี ยนและผู้ปกครอง
6. เอกสารการศึกษาหรื อผลการเรี ยนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
7. หนังสือตอบรับการเข้ าเรี ยนจากสถานศึกษา : ระบุหลักสูตร ค่าเรี ยน ระยะเวลาเรี ยน
8. หนังสือรับรองเรื่ องที่พกั ในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ ามี)
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ นักเรี ยน เป็ นจานวนเงิน 8,550 บาท ชาระดดยเงินสด
10. หลักฐานการศึกษาหรื อการทางาน (ถ้ าทางานแล้ ว) ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริ ง

เอกสารของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผ้ ูสมัครอายุต่ากว่ า 18 ปี )
1. สาเนาหน้ าหนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดาและมารดา
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน ของบิดามารดา
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของบิดามารดา (ถ้ ามี)
4. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ สาเนาทะเบียนหย่า และ สาเนาเอกสารการมีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบดิ า

มารดาหย่าขาด
5. หรื อ สาเนาใบมรณบัตร กรณีบดิ าหรื อมารดาเสียชีวิต หรื อ สาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้ งว่าบุตรอยูใ่ นความดูแล

ของใคร
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เอกสารของผู้รับรองด้ านการเงินให้ นักเรี ยน
(อาจเป็ นบิดา/ มารดา/ ญาติทางสายเลือดกับนักเรียน และต้ องเป็ นเจ้ าของ Statement ด้ วย)
1. สถานภาพทางการเงิน
- หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการจ่ายค่าเรี ยนรวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยอื่นๆอีกปี ละ $15,000 รวมถึงค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ หลักฐานนี ้ควรอยูใ่ นรูปของหนังสือรับรองการเงินตัวจริง และสาเนารายการเคลื่อนไหวย้ อนหลัง 6
เดือน
- สปอนเซอร์ ลงลายเซ็นใน Section D หน้ า 4 ของแบบฟอร์ มรับรองสถานภาพทางการเงิน (INZ 1014)
- หนังสือรับรองการทางานของผู้ปกครอง หรื อของผู้ที่รับผิดชอบสนับสนุนด้ านการเงินของนักเรี ยน โดยเอกสาร
ดังกล่าว ควรระบุรายได้ ตอ่ ปี (รวมโบนัส) ระยะเวลาการทางาน และตาแหน่ง อีกทังต้
้ องมีหวั จดหมายบริษัท ตรา
ประทับบริ ษัท และลายมือชื่อของเจ้ าของบริษัท หรื อของผู้มีอานาจลงนามจากแผนกทรัพยากรบุคคล หรื อหาก
ผู้สนับสนุนด้ านการเงินของนักเรี ยนประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้ องยื่นใบจดทะเบียนบริษัท แสดงความเป็ นเจ้ าของ
รวมถึงหนังสือรับรองการเงินของบริษัทด้ วย
2. (ในกรณีอายุต่ากว่า 16 ปี ) ต้ องมีหนังสืออนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครอง
- เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้ องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทังสองคน
้
พร้ อมยื่นสาเนาพาสปอร์ ต /
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้ าน ของผู้ปกครองมาประกอบด้ วย สามารถทาได้ โดยติดต่อ
สานักงานเขต หรื ออาเภอ ที่ผ้ ปู กครองสังกัดอยู่ตามทะเบียนบ้ าน
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุลของบิดามารดา (ถ้ ามี)พร้ อมตัวจริง
3. ข้ อกาหนดด้ านประวัตอิ าชญากรรม
- ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปี ขึ ้นไปและตังใจจะอยู
้
ใ่ นประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้ องยื่นประวัตกิ ารตรวจ
อาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พานัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปี ตงแต่
ั้
ท่านมีอายุครบ 17 ปี

หมายเหตุ
 นาเอกสารตัวจริงทุกอย่างมายื่นประกอบการพิจารณาในวันที่ทาวีซา่ พร้ อมสาเนาเอกสารเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
ดดยลายเซ็นต์ต้องเหมือนกับหนังสือเดินทางของเจ้ าของเอกสาร
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ จะไม่ได้ รับคืน แม้ วา่ วีซา่ จะไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 14-30 วันทาการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้ วนและตรวจร่างกายเรี ยบร้ อยแล้ ว
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การตรวจสุขภาพ
(ถ้ าเคยตรวจแล้ วไม่ เกิน 3 ปี สามารถใช้ ผลเดิมได้ และต้ องตรวจก่ อนยื่นวีซ่า)
 กรอกฟอร์ มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-

B973-566D39BF52D3/0/INZ1096.pdf
 หญิงตังครรภ์
้
และเด็กที่มีอายุต่ากว่า 11 ปี ไม่จาเป็ นต้ องยื่นใบเอ็กซ์เรย์
 ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้ องกรอกดดยแพทย์ที่ทางสานักงานฯรับรอง (INZ Panel
doctor)
รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ ท่ ไี ด้ รับการแต่ งตัง้ โดยทางสานักงานฯมีดังต่ อไปนี ้
กรุงเทพฯ ดกลดบลด็อกเตอร์ (Global Doctor) สีลมและอดศก, ดรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งดฮม (Bangkok Nursing
Home Hospital), ดรงพยาบาลบารุงราษฎร์ , ดรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขมุ วิท 49
- เชียงใหม่ สถานบริ การสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Special Medical Service Centre)
- ขอนแก่ น ดรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ , ดรงพยาบาลขอนแก่นราม
-

สิ่งที่ต้องเตรียมไปประกอบการตรวจสุขภาพ
รูปถ่าย 2 นิ ้ว 2 รูป
- หนังสือเดินทางตัวจริ ง
- ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2500 บาท
-

