
 
 

  เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด ์

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 20-30 วันท าการ 

ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตน 

 

 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ งหรือ 2 นิ้ว 

 ส่าเนาทะเบียนบ้าน ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน ส่าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

 ใบรับรองการท่างานของบริษัทที ท่างานอยู่(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)ส่าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ    

ประวัติการท่างานควรระบุระยะเวลาท่างานทั้งหมด รวมถึง ชื อ ที อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

  ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และส่าเนาบัตรประจ่าตัวราชการ 1 ชุด 

 หลักฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement 

ย้อนหลัง 6 เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท าการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)  

 เด็กอายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบดิา

จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนญุาตทั้งบิดาและมารดา 

พร้อมเอกสารส่าเนาทะเบียนบ้าน+บตัรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส่าหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) 

กรณีปิดเทอมใช้ส่าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลี ยนชื อ (ถ้ามีส่าคัญมาก) 

 กรณีถ้าเป็นครอบครัวที มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดนิทางด้วยกันสามารถยื นวีซ่ารวมกันได้

เป็นวีซ่าครอบครัว 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที สามารถติดต่อได้ลงในส่าเนาบตัรประชาชนหรือส่าเนาทะเบียนบ้าน 

 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที เพราะหากยื น

หนังสือเดินทางเขา้ไปในสถานทตูแล้วไมส่ามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกวา่จะถึงก่าหนดวนัออกวซี่า 

 ระยะเวลาในการยื นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดนิทาง(PASSPORT)ที ยื นเข้าสถานทูตแล้วไม่

สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก่าหนดรับเล่ม    หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศ

อื่นก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัทท้ังเล่มเพื่อ

ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ันแล้วต้องมีเวลาน าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันท าการใน

การมาแปะผลวีซา่  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

 หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หาก

ต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหมก่็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

 หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันก่าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที ได้

ช่าระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

 หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื องมาจากการใช้หลักฐานปลอม 

บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื นขอวีซ่าท่องเที ยว  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคนื

เงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีที ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทตู

ยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึ้นอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวซี่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื นวีซ่าไม่สามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที มีเอกสารพร้อมและมีความ

ประสงค์ที จะเดินทางไปท่องเที ยวยังตามเอกสารที ระบุเท่านั้น 

 

กรุณาเตรยีมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า  

ไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีจะยื่นท่องเท่ียว  

 

****************************************************** 

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน 

 
1. ชื อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)  

 ............................................................................................................................................................................ 

2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที เกดิ ......................................... 

3. ชื อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที อยูป่ัจจุบนั (ที ตดิต่อไดส้ะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ......................... 

โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต่าแหน่ง ..................................................... 

ชื อสถานที ท่างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 



 

โทรศัพท์ที ท่างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   

(.....) แยกกนัอยู ่ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ................................. 

ที อยู่ปัจจุบนั (ที ตดิต่อไดส้ะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพท์ที บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................... 

7. บคุคลที จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ 

 ชื อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 

 ชื อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุ

สถาบนัการศึกษา ...............................................................................ที 

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ ....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (.........)                   เคย (.........)  

ประเทศ................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


