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หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน มีดงั นี้ ***เอกสารทุกอย่างต้องเป็ นภาษาอังกฤษ โดยแปลจากบริษทั ทีม่ ตี รารับรองหรือจากเขต

 ใบสมัครวีซ่านักเรียนที่กรอกรายละเอียด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยทาง NZ Study จัดเตรียมให้
 Statement of Purpose จดหมายแนะนาตัวเองและชีแ้ จงเหตุผลที่จะไปนิวซีแลนด์
 รูปถ่ายคมชัด หน้าตรงขนาด 2 นิว้ 3 รูป ที่เหมือนกัน และอายุไม่เกิน 6 เดือน
(พืน้ สีฟ้า/ไม่ใส่แว่นและหมวกหรือคอนแทคเลนส์สี(หรือบิ๊กอาย)/ไม่ยมิ้ /ใส่ชุดสุภาพ/ไม่ลายดอก) ห้ ามพืน้ หลังสีขาว**

 หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) และสาเนา พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
 สาเนาประวัตกิ ารเดินทางในหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า (ที่มีประวัตกิ ารเดินทางก่อนหน้านี)้
 สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ของบิดามารดา หรือผูป้ กครอง และผูส้ นับสนุนทางการเงิน
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล) ของผูท้ ี่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมสาเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีชื่อเก่า
 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
 หนังสือตอบรับการเข้าเรียน (Offer of Place) ที่ระบุหลักสูตร, ระยะเวลาเรียน โดยทาง NZ Study จัดเตรียมให้
 ใบเสร็จรับเงินจากทางโรงเรียน โดยทาง NZ Study จัดเตรียมให้
 หนังสือรับรองเรื่องที่พกั ในนิวซีแลนด์ โดยทาง NZ Study จัดเตรียมให้
 เอกสารทางการเงินของนักเรียนและ/หรือผูส้ นับสนุนทางการเงิน
 1. ใบรับรองสถานภาพด้านการเงิน (Financial Undertaking for a student) ให้เจ้าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อ
โดยทาง NZ Study จัดเตรียมแบบฟอร์มให้
 2. Bank Statement จากทางธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนของตนเองหรือของผูส้ นับสนุนทางการเงินแก่นกั เรียน ที่แสดงให้เห็น
ว่าผูส้ นับสนุนทางการเงินสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้
 3. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากทางธนาคาร(ต้องระบุยอดคงเหลือเป็ นสกุลNZDและเป็ นเลขบัญชีธนาคารเดียวกัน
กับ Statementย้อนหลัง6เดือน)
 (ในกรณีไม่ได้เป็ นเจ้าของธุรกิจ) เอกสารรับรองเงินเดือน และ/หรือ หนังสือรับรองข้าราชการ ของผูป้ กครอง /ผูส้ นับสนุนทางการเงิน ซึ่ง
ระบุถึงรายได้ตอ่ ปี (รวมโบนัส) ตาแหน่ง และอายุการทางาน จดหมายนีจ้ ะต้องออกโดยผูม้ ีอานาจ หรือฝ่ ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/
ห้างร้านเท่านัน้
 (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีชื่อของผูป้ กครอง / ผูส้ นับสนุนทางการเงินของนักเรียน หรือหลักฐานการ
จดทะเบียนที่สามารถพิสจู น์ได้วา่ เป็ นเจ้าของกิจการ
 (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) หลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่บญ
ั ชีเงินฝากของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน
 หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสามารถให้ทาง NZ Study จองให้ได้
 ใบรับรองสถานะนักเรียน และใบแจ้งผลการเรียนและการเข้าเรียน จากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ หรือเพิง่ จบการศึกษา(Transcript)
 ใบรับรองการทางานของนักเรียน
 ใบผ่านทหาร (สด.8) (ถ้ามี)
 (กรณีนกั เรียนอายไม่ถึง 16 ปี ) หนังสือรับรองจากบิดาและมารดา ระบุวา่ ให้บตุ รเดินทางโดยลาพังได้
และจะเป็ นผูส้ นับสนุนทางการเงิน โดยทาง NZ Study มีแบบฟอร์มให้
 กรณีเรียนตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป ต้องยื่นใบตรวจเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้รบั การยอมรับจากสถานทูตเท่านัน้
** กรุณานารูปถ่าย 1 ใบ + หนังสือเดินทาง Passport ตัวจริง ไปด้วย
*** ก่อนไปตรวจสุขภาพ กรุณาพักผ่อนให้ เพียงพอ นะคะ และเมื่อตรวจแล้ วต้ องยืน่ วีซ่าภายใน 3 เดือน
*** นักเรียนมัธยมศึกษาทีก่ ลับมาต่อวีซ่าเพือ่ กลับไปเรียนต่อ หลังจากตรวจครัง้ แรกแล้ วภายใน 3 ปี ไม่ต้องตรวจใหม่
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7300 บาท และ ค่า VAC 800 บาท **Update July 2019
โดยสถานทูตฯ เป็ นผูเ้ รียกเก็บ และจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ **
** หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อได้ท ี่ ทีมงาน NZ Study 02-3060832-33 หรือ 081-8204627
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หลักฐานการขอวีซ่านักเรียน เพิ่มเติม
 ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ กรณีเรียนตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป (Update 25/11/2557) ค่าตรวจประมาณ 2,000 –4,000 บาท
** กรุณาตรวจสอบวันเวลาปิ ด-เปิ ดและค่าตรวจทีแ่ น่นอนจากแต่ละโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสอบถามถึงการอดอาหารก่อนตรวจหรือไม่
จากโรงพยาบาลที่ได้รบั การยอมรับจากสถานฑูตนิวซีแลนด์เท่านัน้ ซึ่งได้แก่
(สาหรับ จังหวัดกรุงเทพฯ)
1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)
โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577
9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0-2310-3000
2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310
3. International Organization for Migration (IOM)
โทร. 0-2234-7950-55
8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
(สาหรับ จังหวัดเชียงใหม่)
1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
โทร. 0-5392-0300
8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200
(สาหรับ จังหวัดอุดรธานี)
1. โรงพยาบาลเอกอุดร
โทร. 0-4234-2555
555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000
(สาหรับ จังหวัดภูเก็ต)
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket โทร. 0-7625-4421
2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000


สาหรับผู้ทศี่ กึ ษาทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์มาแล้ว 2 ปี เมือ่ ขึน้ ปี ที่ 3 ต้องยืน่ หลักฐานดังนี้
(สาหรับผูส้ มัครวีซ่า / นักเรียนที่อายุเกิน 17 ปี ) หนังสือรับรองความประพฤติ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
การขอประวัตอิ าชญากรรม ขอได้ที่กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน โทร. 02-2052168 - 9 ** ใช้ เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ควรไปขอล่วงหน้า
เปิ ดทาการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หลักฐานที่ใช้ในการขอ
1. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่าย (ไปถ่ายรูปที่กองทะเบียนฯ ด้วยตนเอง)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

6.
7.
8.
9.

หลักฐานการสมรส (กรณีแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
ใบผ่านทหาร (สด.9 หรือ 43)
ใบ Offer Of Place จากโรงเรียนในนิวซีแลนด์
สาเนาวีซ่าเก่า และ วีซ่าปัจจุบนั

** หลักฐานทัง้ หมดใช้ตวั ถ่ายเอกสาร แต่ตอ้ งนาตัวจริงไปด้วย กรณีเจ้าหน้าที่อาจขอตรวจสอบ
หาก Passport ตัวจริงอยู่ที่สถานฑูต (กาลังขอวีซ่า) สามารถนาเฉพาะชุดถ่ายเอกสารไปได้ และแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่
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หนังสือรับรองความประพฤติ - กรณีนักเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์
หากนักเรียนอยูท่ ่นี ิวซีแลนด์และต้องการต่อวีซา่ อายุ 17 ปี ขนึ ้ ไป และยัง เคยขอ/ยื่น หนังสือรับรองความประพฤติ
ไปจากเมืองไทย จะต้องใช้เอกสารดังนี ้
1. พิมพ์ลายนิว้ มือที่ไปรษณียใ์ นนิวซีแลนด์ แล้วส่งกลับมาพร้อมเอกสารต่างๆ ด้านล่าง
2. รูปถ่าย สี 2 นิว้ 2 ใบ
3. สาเนาหนังสือเดินทาง Passport
4. สาเนาวีซา่ เก่า และ วีซา่ ปั จจุบนั
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. สาเนาทะเบียนบ้าน
7. รายละเอียดพ่อแม่ ชื่อ-สกุล
8. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
9. หลักฐานการสมรส (กรณีแต่งงาน และจดทะเบียนสมรส)
10. เอกสารการเรียนที่นิวซีแลนด์ (Offer Of Place)
11. ใบผ่านทหาร (สด.9 หรือ 43)
12. ใบมอบอานาจ

ให้ญาติพ่นี อ้ งไปขอแทนได้ โดยนาเอกสารข้างต้นไป
ถ้าเป็ นคนอื่นๆ ไม่จาเป็ นต้องมีใบมอบอานาจ สามารถกระทาการแทนได้เช่นกัน แต่ตอ้ งทราบรายละเอียดพ่อแม่
สามารถขอได้ท่ี กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน
โทร. 02-2052168 - 9
เปิ ดทาการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ

** กรุณาตรวจสอบรายการเอกสารทีต่ อ้ งใช้

และขัน้ ตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติกบั ทางสานักงานตารวจแห่งชาติอีกครัง้ ค่ะ
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