วีซ่านิวซีแลนด์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า
1. ประเภทวีซ่าระยะสั้ น (พานักไม่ เกิน 90 วัน) - ท่ องเทีย่ ว และธุรกิจ
• วีซ่าเดี่ยว
• วีซ่าครอบครัว (พ่อ,แม่, ลูก สู งสุ ด 4 คน อายุไม่เกิน 20 ปี บริ บูรณ์)
• วีซ่ากรุ๊ ป สาหรับ 3 ท่านขึ้นไป
2.ค่ าธรรมเนียมศู นย์ ยื่นวีซ่า TTSNZ
3.ค่ าบริการบริษัท UDC (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
* สาหรับวีซ่าครอบครัว บุคคลที่ 3-6 คิดค่าบริ การท่านละ 500.- บาท

ท่านละ 4,850.- บาท
ท่านละ 4,850.- บาท
ท่านละ 2,550.- บาท
ท่านละ 800.- บาท
ท่านละ 1,500.- บาท

ศู นย์ ยื่นคาร้ องขอวีซ่านิวซีแลนด์ TTSNZ
140/41 (19D) อาคาร ITF ชั้น 19 ถ.สี ลม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
รับยื่นคาร้ องขอวีซ่า
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับคืนหนังสื อเดินทาง
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การยื่นวีซ่า
ผูส้ มัครไม่จาเป็ นต้องมาแสดงตนต่อศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า สามารถให้บุคคลอื่นยืน่ วีซ่าแทนได้
การนัดหมาย
ไม่ตอ้ งทาการนัดหมาย
ระยะเวลาทาการ 17-21วันทาการขึ้นไป (ไม่รวมเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ทีต่ ้งั
เวลาทาการ

หมายเหตุ - อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่า ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั สถานทูตเป็ นผู้กาหนด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์ (ใช้ เวลาพิจารณา 17-21 วันทาการ)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว
หนังสื อเดินทาง (Passport) เล่มปั จจุบนั ตัวจริง ต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
หนังสื อเดินทาง (Passport) เล่มเก่า ตัวจริง
รู ปถ่ายสี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. (2 นิ้ว) พื้นหลังสี ขาว จานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
สาเนา บัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั / หน่วยงาน ตัวจริง+ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม สาเนา บัตรข้าราชการ
ระบุ ตาแหน่งงาน, วัน/เดือน/ปี ที่ เริ่ มงาน, เงินเดื อนปั จจุบนั , ช่วงเวลาที่ ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา *เอกสารออกไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า
□ กรณี เจ้าของกิจการ ขอสาเนาทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิ ชย์ และหนังสื อรับรองบริ ษทั ฯ พร้อมหน้าวัตถุประสงค์ คัดไม่เกิน 6 เดือน
□ กรณี ขา้ ราชการบานาญ/ เกษียณ หนังสื อรับรองข้าราชการบานาญ ฉบับภาษาอังกฤษ หรื อ สาเนา บัตรข้าราชการบานาญ
□ กรณี นกั เรี ยน/นักศึกษา ขอหนังสือรับรองนักเรี ยน/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ตัวจริง+ฉบับภาษอังกฤษ พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัว
□ หลักฐานด้ านการเงิน (กรุณาเลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง) ***สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจา**
1. รายการเดินบัญชีจากทางธนาคาร (Bank Statement) ย้ อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง โดยอัพเดทให้เป็ นวัน ณ ปั จจุบนั
แสดงรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน กรุ ณาอัพเดทวันที่สุดท้ายในสมุดให้เป็ นวัน/เดือน/ปี ปั จจุบนั
□ สาเนา ใบจองตัว๋ เครื่ องบิน
□ ใบจองโรงแรม มีชื่อผูย้ นื่ วีซ่าทุกท่าน
เอกสารเพิม่ เติมสาหรับ ผู้สมัครทีม่ อี ายุน้อยกว่ า 20 ปี
□ สาเนา ใบสูติบตั ร
□ กรณี ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา, มารดา ขอหนังสื อยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางจากทางอาเภอ (สานักงานเขต) ตัวจริง
□ เอกสารการงาน และการเงิน ของบิดา, มารดา พร้อมเอกสารส่วนตัว อาทิ ทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน
□ หากผูป้ กครองได้ทาการหย่าร้าง ให้แนบสาเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า
□ หากผูป้ กครองไม่ใช่บิดาหรื อมารดา แนบใบคาสัง่ จากศาลเปลี่ยนแปลงสิ ทธิการปกครอง
เอกสารเพิม่ เติมสาหรับวีซ่าท่ องเทีย่ ว/เยีย่ มเยียน
□ กรณีพกั กับญาติ/เพื่อน ขอจดหมายเชิญ ฉบับภาษาอังกฤษ, สาเนาหน้าพาสปอร์ต, หน้าวีซ่าหรื อหลักฐานการพานักในนิวซีแลนด์
และเอกสารแสดงถึงความสัมพันธ์ อาทิ รู ปถ่าย กรณี พี่นอ้ ง -สาเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น
□ กรณีออกค่ าใช้ จ่ายผู้เชิญ ต้องแสดงเอกสารการเงิน พร้อมระบุในจดหมายเชิญเรื่ องรับรองค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
พร้อมกับขอจดหมายการันตีสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย ซึ่งออกและรับรองโดยสถานีตารวจทีน่ ิวซีแลนด์
เอกสารเพิม่ เติมสาหรับวีซ่าธุรกิจ
□ จดหมายเชิญจากผูเ้ ชิญ, บริ ษทั ในประเทศนิวซีแลนด์, หลักฐานการลงทะเบียน กรณี เข้าร่ วมประชุม
□ รายละเอียดการเดินทาง รวมถึงรายละเอียด ที่อยูข่ องหน่วยงานในประเทศนิวซีแลนด์
□
□
□
□
□
□

**เอกสารทีเ่ ป็ นภาษาไทยต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ผ่ านศูนย์ แปลภาษาทีม่ ีตราประทับเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม**

ออกเดินทางวันที.่ .............................................เทีย่ วบิน..............................................เวลา.............................น.
เดินทางกลับวันที.่ ............................................เทีย่ วบิน...............................................เวลา.............................น.
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย- ภาษอังกฤษ)........................................................................................................................................................
ชื่ อ-นามสกุลเดิม (กรณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)  เคย  ไม่เคย.........................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................................................จังหวัดทีเ่ กิด..............................................................................................
2. สถานภาพ  โสด  แต่งงานจดทะเบียน  แต่งงานไม่จดทะเบียน  หย่า  หม้าย
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน........................................................................................................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เบอร์ โทรศัพท์ 1)....................................... 2)........................................... อีเมล์ .........................................................................................
3. ชื่ อ-นามสกุล คู่สมรส (แม้วา่ หย่าหรื อแยกทางกัน) .......................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิดของคู่สมรส….................................................จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส................................................................................
ทีอ่ ยู่ของคู่สมรส................................................................................................................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เลขทีห่ นังสื อเดินทาง (ของคู่สมรส)................................................................วันหมดอายุพาสปอร์ ต........................................................
คู่สมรส เดินทางไปกับท่านด้วย หรื อ ไม่  เดินทาง
 ไม่เดินทาง
4. ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาไทย- ภาษอังกฤษ)............................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน/ สถานศึกษา....................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน / ระดับชั้นทีเ่ รียน.................................................................โทรศัพท์...................................................................
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริ่มงาน ....................................................................... วัน/เดือน/ปี ทีส่ ิ้นสุ ดงาน...................................................................
5. ชื่ อบุคคลทีร่ ่ วมเดินทางไปด้ วย............................................... ความสัมพันธ์ กบั ผู้เดินทางร่ วมครั้งนี้ (ระบุ)...............................................
6. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศนีม้ าก่ อนหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
7. หนังสื อเดินทางเล่ มปัจจุบัน เป็ นเล่ มแรกของท่ าน ใช่ หรื อไม่  ใช่  ไม่ใช่
ท่ านเคยทาหนังสื อเดินทางหายหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
8. จุดประสงค์ ในการเดินทางครั้งนี้  ท่องเที่ยว  ธุรกิจ  เยีย่ มญาติ  นักเรี ยน  อื่นๆ ...........................................
9. ใครเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายให้ ท่านในการเดินทางครั้งนี.้ .............................................................ความสัมพันธ์..................................................
10. ในการเดินทางครั้งนีท้ ่ านพานักทีใ่ ด ชื่ อทีพ่ กั ...............................................................................................................................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
11. ข้ อมูลญาติ / ผู้ดูแลทีน่ ิวซีแลนด์ ท่านมีญาติ หรื อคนรู ้จกั อาศัยอยูใ่ นนิวซีแลนด์ หรื อไม่ (หากมีกรุ ณาตอบ)
ชื่อ-นามสกุล ...........................................................................................................ความสัมพันธ์...............................................................
เบอร์โทรศัพท์ 1)......................................... 2)............................................. อีเมล์.....................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้.................................................................................................................................................................................
12. ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าประเทศไหนหรื อไม่  เคย  ไม่เคย (กรณี ที่เคยให้ระบุประเทศ วันที่ และประเภทวีซ่า)
ประเทศ.................................................ถูกปฏิเสธเมื่อวันที่.............................ประเภทของวีซ่าที่เคยยืน่ .....................................................
สาเหตุ...........................................................................................................................................................................................................

