
                      หลกัฐานการสมัครวีซ่าท่องเท่ียว 
คู่มอืสําหรับผู้สมคัร - ประเทศไทย 

 
 
คุณจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารขอ้มลูทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งดงัระบุต่อไปน้ีเพ่ือท่ีทางเจา้หนา้ท่ีจะไดท้าํการรับและดาํเนินการ

พิจารณาใบสมคัรของคุณไดท้นัที ทั้งน้ีใบสมคัรของคุณอาจล่าชา้ไดห้ากคุณไม่ยืน่เอกสารดงัท่ีระบุ 
 
ใบสมคัรสามารถดาวน์โหลดและหาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆไดจ้ากเวป็ไซตข์องเราท่ี www.immigration.govt.nz  

 
ในการสมัครวซ่ีาท่องเที่ยวคุณต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้     

1. ใบสมคัรวีซ่าท่ีกรอกรายละเอียดและลงช่ือเรียบร้อย     
2. ค่าสมคัรวีซ่า         
3. รูปถ่ายล่าสุด 2 ใบ         
4. หนงัสือเดินทางหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสาํเนา    
5. หลกัฐานการเงิน          

6. แบบฟอร์ม Sponsorship form ในกรณีท่ีชาวนิวซีแลนดเ์ป็นผูดู้แลค่าใชจ่้ายระหว่างการเดินทางของ

ท่าน            
7. ขอ้กาํหนดดา้นสุขภาพ (หากเก่ียวขอ้ง)       
8. ขอ้กาํหนดดา้นประวติัอาชญากรรม (หากเก่ียวขอ้ง)     

ทั้งนี ้เราอาจไม่สามารถพิจารณาใบสมคัรของคุณหากขาดเอกสารรายการใดรายการหน่ึงทีร่ะบุข้างต้น 
 
เอกสารสนับสนุนทีต้่องการมดีังต่อไปนี้ 

• ใบลางาน          

• หลกัฐานเก่ียวกบัสถานะดา้นต่างๆโดยรวมของคุณ      

• หลกัฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้มคัรกบัผูส้นบัสนุน     

• หลกัฐานการเดินทางในอดีต        

• รายละเอียดการเดินทาง         

• หนงัสือยนิยอมให้เดินทางจากผูป้กครอง       

 
หากคุณสมคัรวซ่ีาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี ้

เพื่อธุรกจิ 

คุณควรยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

http://www.immigration.govt.nz/


• จดหมายจากนายจา้ง        

• จดหมายเชิญจากบริษทัในนิวซีแลนด ์     

• หลกัฐานการติดต่อกบับริษทัในนิวซีแลนดท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางเพ่ือธุรกิจ  

• หลกัฐานอ่ืน ๆท่ีอาจช่วยสนบัสนุนใบสมคัรของคุณ     

เพื่อเข้าร่วมประชุม 

คุณควรยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

• จดหมายจากนายจา้ง        

• จดหมายจากผูจ้ดังานประชุมในนิวซีแลนด ์     

• หลกัฐานอ่ืน ๆท่ีอาจช่วยสนบัสนุนใบสมคัรของคุณ     
 
 
1. ใบสมคัร 

ใบสมคัรท่องเท่ียวมีสองประเภท 

 

หากคุณตั้งใจจะเดินทางไปท่องเท่ียวในนิวซีแลนดไ์ม่เกิน 6 เดือนไม่ว่าจะในฐานะนกัท่องเท่ียวหรือเพ่ือธุรกิจ และ

คุณเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินส่วนตวัเองกรณีเดินทางเพ่ือท่องเท่ียว หรือ นายจา้งของคุณดูแลค่าใชจ่้ายให้กรณี

เดินทางเพ่ือธุรกิจปัจจุบนัมีใบสมคัรแบบสั้นเรียกว่า Tourist/BusinessVisitor Visa Application (INZ1189) 
 

หากคุณสมคัรวีซ่าท่องเท่ียวโดยสถานการณ์อ่ืนๆ กรุณาใชแ้บบฟอร์มท่องเท่ียว (INZ 1017) 

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาองักฤษ  ตอบทุกคาํถามในแบบฟอร์ม คุณสามารถแยกกระดาษตอบคาํถามต่างหาก

ไดห้ากจาํเป็น  สาํหรับคู่สมรสและบุตรท่ีอาย ุ19 ปีหรือตํ่ากว่าสามารถรวมอยูใ่นใบสมคัรเดียวกนัได ้

 

2. ค่าสมคัรวซ่ีา (รวมถึงค่าบริการของการยืน่วซ่ีานิวซีแลนด์) 

ค่าสมคัรวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดาํเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะไดรั้บการอนุมติั

หรือไม่ คุณสามารถเลือกจ่ายเป็นเงินไทยบาท    

  

 

3. รูปถ่าย 

รูปถ่ายสีจาํนวน 2 รูปสาํหรับผูส้มคัรทุกคนในใบสมคัร (ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) 

4. หนังสือเดินทาง 



หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุกินกว่า 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคุณตั้งใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด ์คุณสามารถ

ยืน่สาํเนาหนา้ขอ้มลูของหนงัสือเดินทางไดแ้ต่คุณจาํเป็นตอ้งยืน่หนงัสือเดินทางตวัจริงเป็นเวลา 24 ชัว่โมงก่อนออก

วีซ่า 

 

5. หลกัฐานการสนับสนุนขณะท่องเทีย่วในนิวซีแลนด์ 

หลกัฐานการสนบัสนุนดา้นการเงินของตนเองตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1,000 เหรียญนิวซีแลนดต่์อเดือน หลกัฐานอาจอยูใ่น

รูปของประวติัธนาคาร, ตัว๋เดินทาง หรือ บญัชีบตัรเครดิต 

หรือ 

แบบฟอร์มสนบัสนุนสาํหรับนกัท่องเท่ียว (INZ 1025) ท่ีกรอกโดยชาวนิวซีแลนด ์พร้อมแนบหลกัฐานแสดง

ความสามารถของผูส้นบัสนุนในการดูแลคุณขณะท่ีคุณอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด์ 

 

ทั้งน้ีภายใตพ้ระราชบญัญติัตรวจคนเขา้เมือง 2552 (Immigration Act 2009) ผูส้นบัสนุนจะเป็นผูรั้บผดิชอบดา้น

ท่ีพกั, การดาํเนินชีวิต, ค่าใชจ่้ายในการส่งกลบัถ่ินท่ีอยู ่รวมทั้งหน้ีสินท่ีคุณอาจก่อต่อรัฐฯ ทั้งน้ีการสนบัสนุนไม่

สามารถเพิกถอนไดห้ลงัจากใบสมคัรไดรั้บการอนุมติัแลว้ ผูส้นบัสนุนจะตอ้งรับผดิชอบต่อหน้ีจนกว่าจะจ่ายคืนเต็ม

จาํนวน 

 

6. แบบฟอร์มสนับสนุน ( Sponsorship form) 
หากคุณไดรั้บการสนบัสนุนโดยชาวนิวซีแลนด ์คุณตอ้งยืน่แบบฟอร์มสนบัสนุน ( Sponsorship form INZ 

1025) ท่ีลงนามและรับรองโดยผูส้นบัสนุนชาวนิวซีแลนด์ 
 

7. ข้อกาํหนดด้านสุขภาพ  

ผูส้มคัรตอ้งมีสุขภาพผา่นมาตรฐานสุขภาพท่ีกาํหนด โดยจะตอ้งยืน่เอกสารอนัใดอนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

• แบบฟอร์มสุขภาพทัว่ไป General  Medical Certificate (INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย ์ (INZ1096) 

หรือ 

• หากคุณสมคัรวีซ่าประเภทชัว่คราวและตั้งใจจะอยูใ่นนิวซีแลนดม์ากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน กรุณายืน่

แบบฟอร์มเอ็กซ์เรย ์(INZ 1096) หรือ 

• หากคุณเป็นคู่สมรสหรือบุตรของชาวนิวซีแลนด ์กรุณายืน่แบบฟอร์มสุขภาพLimited Medical Certificate 

(INZ 1201) เท่านั้น 

 
 
 
หมายเหตุ 

สามารถหารายช่ือสถานพยาบาลท่ีมีแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยทางสาํนกังานฯจากเวป็ไซตต์ามล้ิงคด์า้นล่างน้ี 
http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/ 

http://www.immigration.govt.nz/healthinfo/


 
ผูท่ี้อยูใ่นประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงต่อวณัโรครวมแลว้เป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยืน่ใบสมคัร)

จาํเป็นจะตอ้งยืน่ใบเอ็กซ์เรย ์
 
หญิงตั้งครรภ ์และเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 11 ปีไม่จาํเป็นตอ้งยืน่ใบเอ็กซ์เรย ์

 

8. ข้อกาํหนดด้านประวตัอิาชญากรรม  

• ผูส้มคัรท่ีมีอาย ุ17 ปีข้ึนไปและตั้งใจจะอยูใ่นประเทศนิวซีแลนดม์ากกว่า 24 เดือนจะตอ้งยืน่ยืน่ประวติั

การตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศท่ีพาํนกั และประเทศท่ีท่านเคย

อาศยัเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายคุรบ 17 ปี 

หมายเหตุ 

1. สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองนิวซีแลนดอ์าจขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาใบสมคัร 

รวมถึงประทบัตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารท่ีไม่ไดเ้ป็นภาษาองักฤษ 

2. สาํเนาเอกสารตอ้งประทบั หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผูไ้ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทาํการ

ยนืยนัได ้

 

9. ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเตมิ 

หากคุณเดินทางเพ่ือจุดประสงคท์างธุรกิจหรือเพ่ือเขา้ร่วมงานประชุม กรุณายืน่หลกัฐานเก่ียวกบัผูติ้ดต่อทางธุรกิจ

ในนิวซีแลนด ์อาทิ จดหมายเชิญ หรือ การติดต่อกบัคู่คา้ในนิวซีแลนด ์

เพ่ือช่วยในการพิจารณาวีซ่า กรุณายืน่ขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีแสดงว่าคุณเป็นนกัท่องเท่ียวชัว่คราวของประเทศนิวซีแลนด ์

และ แสดงส่ิงท่ีจะดึงดูดคุณให้กลบัมายงัประเทศบา้นเกิดหลงัจากการท่องเท่ียวในนิวซีแลนด์ 

• จดหมายลางานจากนายจา้งหรือโรงเรียน  จดหมายจากนายจา้งควรระบุรายไดต่้อปี (รวมโบนสั), 

ระยะเวลาการทาํงาน และตาํแหน่ง รวมทั้งจดหมายตอ้งมีหัวจดหมาย ตราประทบับริษทั และรายมือช่ือ

ของหัวหนา้บริษทัหรือผูรั้บผดิชอบในแผนกทรัพยากรบุคคล  หากคุณประกอบธุรกิจส่วนตวั กรุณายืน่ใบ

จดทะเบียนบริษทัเพ่ือแสดงความเป็นเจา้ของ รวมทั้งหลกัฐานการเงินของบริษทัดว้ย 

• หลกัฐานการเดินทางท่ีผา่นมา อาทิ สาํเนาวีซ่าบนหนงัสือเดินทาง 

• หลกัฐานการเดินทางของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจองตัว๋เคร่ืองบิน / กาํหนดการเดินทาง / ตัว๋ต่างๆ (หากมี) 

• เด็กอายุตํา่กว่า 16 ปีทีเ่ดินทางคนเดียวหรือเดินทางกบัผู้ปกครองคนใดคนหน่ึง จะต้องยืน่ หนังสืออนุญาต

เดินทางจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมยืน่สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย  
 



ตั้งแต่วนัที ่4 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองนิวซีแลนด ์สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสาร

ประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบบัภาษาไทย โดยมิตอ้งแนบเอกสารฉบบัแปล (ภาษาองักฤษ) ประกอบ อยา่งไรก็ตาม

เจา้หนา้ท่ีอาจขอให้ผูส้มคัรยืน่เอกสารฉบบัแปล (ภาษาองักฤษ) ในบางกรณีท่ีเห็นสมควร 

 

การลงตราวซ่ีากรณทีีคุ่ณไม่ได้พํานักในกรุงเทพฯ 

มีทางเลือกอยู ่2 ทาง 

• เดินทางมากรุงเทพฯเพ่ือรับประทบัตราวีซ่าท่องเท่ียวบนหนงัสือเดินทางหลงัจากคุณไดรั้บการยนืยนัจาก

ทางสาํนกังานฯว่าใบสมคัรของคุณผา่นการพิจารณา  หากคุณเลือกวิธีน้ี คุณสามารถยืน่สาํเนาหนงัสือ

เดินทางท่ีรับรองสาํเนาแลว้มาพร้อมกบัใบสมคัรได ้ทั้งน้ีกรุณาเผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 2 วนัทาํการในการ

ประทบัวีซ่า 

หรือ 

• ยืน่หนงัสือเดินทางตวัจริงมาพร้อมกบัใบสมคัร พร้อมค่าส่งไปรษณียใ์นการส่งคืนหนงัสือเดินทาง ทั้งน้ีค่า

ส่งไปรษณียข้ึ์นอยูก่บัประเทศท่ีคุณพาํนกั 

 
เว็ปไซต์ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ 
http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/ 

http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

