NEW ZEALAND / Student’s Visa

เอกสารที่ต้องใช้ เพื่อขอวีซ่านักเรี ยน มีดังนี ้
- ใบสมัครวีซา่ นักเรี ยนที่ได้ กรอกรายละเอียด พร้ อมติดรูปถ่ายเรี ยบร้ อยแล้ ว และเซ็นชื่อในหน้ าที่ 9
9,450 บาท *ราคาอาจมีการเปลีย
- ค่าวีซา่ นักเรี ยนรวมค่าธรรมเนียม VAC ยื่นขอวีซา่ 8,650
่ นแปลง*

(จะไม่มีการคืนค่าวีซา่ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น โดยเรี ยกเก็บจากสถานฑูตนิวซีแลนด์)
1.) หนังสือเดินทางตัวจริ ง (Passport) พร้ อมสาเนา 3 ฉบับ ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2.) สาเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้ าน หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี) ของนักเรี ยน
อย่างละ 2 ฉบับ
3.) ใบสูติบตั รของนักเรี ยน Birth Certificate ภาษาไทย - อังกฤษ จานวน 2 ฉบับ
4.) ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน และ Transcripts การเรี ยนย้ อนหลัง 2 ปี จานวน 2 ฉบับ
5.) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาPassport สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ปกครอง
สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล จานวนคนละ 2 ฉบับ
6.) รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร 3 รูป ที่เหมือนกันของนักเรี ยน และอายุไม่เกิน 6 เดือน
7.) หนังสือตอบรับการเข้ าเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรี ยน วันเปิ ดเทอม
และวันสุดท้ ายของการเรี ยน / Offer of Place.
8.) หนังสือรับรองเรื่ องที่พกั ในประเทศนิวซีแลนด์ ( Homestay ) และหลักฐานการจองตัว๋ เครื่ องบิน
9.) จดหมายรับรองการเงินของผู้ค ้าประกัน (Bank letter) จานวน 1 ฉบับ
10.) ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน "Financial Undertaking for a Student" ที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว
และให้ เจ้ าของบัญชีธนาคารเซ็นชื่อในหน้ าที่ 2
11.) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Statement ของผู้สนับสนุนทางการเงิน (ผู้ปกครอง) ย้ อนหลัง 6
เดือน ที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ค ้าประกัน สามารถดูแลค่าใช้ จ่ายของผู้สมัครได้
12.) จดหมายรับรองสถานภาพการทางานของผู้สนับสนุนทางการเงิน ระบุถึงรายได้ ตอ่ ปี (รวมโบนัส)
ตาแหน่ง และอายุการทางาน โดยจดหมายนี ้จะต้ องออกโดยผู้มีอานาจ หรื อฝ่ ายบุคคลของบริ ษัท/
หน่วยงานเท่านัน้

* ถ้ าหากผู้ค ้าประกันเป็ นเจ้ าของกิจการ/บริ ษัท/ห้ างร้ าน จะต้ องมีหนังสือรับรองบริ ษัท
หรื อหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ เป็ นเจ้ าของกิจการ/บริ ษัท/ห้ างร้ านนันๆ
้
**ถ้ าเด็กอายุต่ากว่า 17 ปี ต้องเดินทางโดยลาพัง หรื อไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา
จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุวา่ อนุญาตให้ บุตรเดินทางได้
***สาหรับผู้สมัครที่อายุเกิน 17 ปี และได้ ศกึ ษาที่ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้ ว 2 ปี
เมื่อขึ ้นปี ที่สามจะต้ องยื่นรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
โดยสามารถขอได้ ที่ กองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการตารวจสันติบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน โทร. 02-2052168 – 9
****สาหรับนักเรี ยนที่ไปศึกษาตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป หรื อ กรณีศกึ ษาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป จะต้ องยื่นใบ
ตรวจร่างกาย และเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านัน้

การเตรี ยมตัวสาหรั บไปตรวจสุขภาพสาหรั บทาวีซ่านักเรี ยนนิวซีแลนด์ ท่ โี รงพยาบาล
- อาหารที่ต้องงดก่อนไปตรวจสุขภาพ : ชา กาแฟ ของหวานทุกชนิด
( ทานอาหารและน ้าได้ ปกติ )
- ผู้ตรวจจะต้ องนาพลาสปอตตัวจริง และใบ Offer ของทางโรงเรี ยนไปด้ วย
- ถ้ าผู้ตรวจใส่แว่นหรื อคอนแท็กเลนส์ *กรุ ณาแจ้ งก่อน
- ถ้ าผู้ตรวจมีอายุต่ากว่า 18 ปี ต้ องมีคณ
ุ พ่อและคุณแม่ไปด้ วย
- ถ้ าผู้ตรวจมียาที่ทานเป็ นประจา ให้ นามาด้ วย
- ถ้ าผู้ตรวจเป็ นผู้หญิงต้ องไม่มีประจาเดือน และหมดไปแล้ วอย่างน้ อย 5 วัน
เวลา :
= วันจันทร์ -ศุกร์ : 7.00-14.00 น.
*** 14.30 น. ( คิวสุดท้ าย )
= วันเสาร์ -อาทิตย์ : 7.00-11.00 น.
หมายเหตุ : ก่อนการตรวจกรุณาโทรไปนัดกับทางโรงพยาบาล ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5-7 วัน
( ข้ อมูล เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ รบกวนผู้ตรวจโทรเช็คกับโรงพยาบาลก่อนค่ะ )

โรงพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่ านัน้ ได้ แก่
(สาหรับ กรุงเทพฯ)
1. บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)
9/1, Convent Road, Silom Bangkok 10500
โทร. 0-2686-2700, 0-2632-0577

2. โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 Soi Soon Vichai 7, New Phetchburi Road, Bangkok 10310
โทร. 0-2310-3000
3. International Organization for Migration (IOM)
8th Floor, Kasemkij Building 120 Silom Road, Bangrak, Bangkok 1050
โทร. 0-2234-7950-55

(สาหรับ จังหวัดเชียงใหม่)
1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
8 Boonruangrit Road, A. Muang, Chiangmai 50200
โทร. 0-5392-0300

(สาหรับ จังหวัดอุดรธานี)
1. โรงพยาบาลเอกอุดร
555/5 Posri Road, Amphur Muang, Udonthani 41000
โทร. 0-4234-2555

(สาหรับ จังหวัดภูเก็ต)
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok –utis Road, Taladyai, Muang, Phuket 83000
โทร. 0-7625-4421
ใบตรวจร่ างกายต้ องมีอายุไม่ เกิน 3 เดือน และต้ องใช้ แบบฟอร์ มจากแผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์

