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เอกสารสาหรับการขอวีซ่านักเรียนระยะสัน้
 เอกสารที่จดั เตรี ยมโดยนักเรี ยนและผู้ปกครอง
 หนังสือเดินทางพร้ อมสาเนา 1 ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประชาชน/สูตบิ ตั ร (หากยังไม่มีบตั รประชาชน) อย่างละ 1 ชุด
 รูปถ่ายสี จานวน 2 รูป ขนาด 1.5 นิ ้ว (พื ้นหลังสีขาว หรื อ สีน ้าเงิน)
 หลักฐานการจบการศึกษา หรื อ ใบรับรองสถานภาพนักเรี ยนจากโรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ (**)
 สานาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี)
 สาเนาใบจองตัว๋ เครื่ องบิน
สาเนาบัญชีธนาคารของนักเรี ยนย้ อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่ทางานแล้ ว) เป็ นภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ 5,650 บาท (เป็ นค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,850 บาทและค่าบริการศูนย์ VAC 800 บาท
หลักฐานของผู้ปกครอง
 สาเนาทะเบียนบ้ าน และ สาเนาบัตรประชาชน (คุณพ่อและคุณแม่) อย่างละ 1 ชุด
 สานาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี)
หลักฐานการทางาน (สาหรับผู้ที่สนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั นักเรี ยน)
 1). หนังสือจดทะเบียนการค้ า/บริษัท/…ในกรณีที่ทาธุรกิจของตนเอง
 2). หนังสือรับรองการทางานจากที่ทางาน ในกรณีที่ทางานประจา (ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สาเนาบัญชีธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน (สาหรับผู้ที่สนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั นักเรี ยน)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ – กรุณาเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ องเอกสารทุกฉบับ
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หลักฐานของสถาบัน/โรงเรี ยนที่นิวซีแลนด์
 ใบยืนยันตอบรับการเข้ าเรี ยน (Confirmation of Offer of Place) และใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) จากสถาบัน/
โรงเรี ยนที่นิวซีแลนด์
แบบฟอร์ มอื่นๆ
1. แบบฟอร์ ม วี ซ่ า Visitor Visa Declaration Form (INZ1224) นั ก เรี ย นลงชื่ อ ตรงช่ อ งของ Signature of
Principal Applicant ในช่องที่ มี เครื่ องหมาย x และในกรณี นักเรี ยนอายุต่ากว่ า 18 ปี ให้ ผ้ ูปกครองลงชื่อใน
บรรทัดใต้ คาว่า Signature of parent or guardian if principal applicant is under 18 years of age
2. แบบฟอร์ ม การขอวี ซ่ า Visitor Visa (INZ1017) ลงชื่ อ โดยนั ก เรี ย นใน Section I หน้ า 13 ตรงค าว่ า
Signature of principal applicant และในกรณีนกั เรี ยนอายุต่ากว่า 18 ปี ให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อในบรรทัดใต้ คาว่า
Signature of parent or guardian if principal applicant is under 18 years of age
3. Letter of Consent (กรณี นัก เรี ย นอายุต่ า กว่า 17 ปี คุณ พ่ อ คุณ แม่ ล งชื่ อ ในหนัง สื อ อนุญ าตให้ นัก เรี ย น
เดินทางไปนิวซีแลนด์ (Letter of Consent)

