CHECKLIST FOR

STUDENT VISA APPLICATION - THAILAND
You must lodge your application at the New Zealand Visa Application Centre (VAC) in Thailand. For more
information about the VAC visit: www.ttsnzvisa.com. Itis important you provide all the relevant information
requested below so we can process your application promptly. Application forms are available from our
website: www.immigration.govt.nz/forms.

Alternatively you may be able to apply on-line for some visa types. You can access our Online visa application
service through our website www.immigration.govt.nz.

คุณสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าที่ศูนย์ รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์ สําหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมท่ านสามารถหาได้ จากเว็ปไซต์:
www.ttsnzvisa.com

การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังระบุต่อไปนีจ้ ะช่ วยให้ เราสามารถดําเนินการใบสมัครของคุณได้ ทันที โดยแบบฟอร์ มต่างๆสามารถห
าได้ จากเว็ปไซต์ ของเรา: www.immigration.govt.nz/forms.



A fully completed application form INZ 1012

ใบสมัครวีซ่านักเรี ยน (INZ 1012)


Two recent passport-sized color photographs, (must be less than 6 months old )

รู ปถ่ ายสีท่ เี หมือนกันและ ถ่ ายไว้ ไม่ เกินรู ป 2 นิว้ จํานวน 2 เดือน ขนาด6



Valid passport(s) or certified true copy of the passports of each person that is valid for 3 months beyond
the intended date of departure

หนังสือเดินทาง หรื อสําเนาที่ได้ รับการรั บรองสําเนาอย่ างถูกต้ องที่มีอายุเกินกว่ า 3
เดือนนับจากวันที่คุณตัง้ ใจจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์



Application fee
Refer to TTS website at www.ttsnzvisa.com for current application fee

กรุ ณาตรวจสอบค่ าสมัครวีซ่า ได้ จากเว็ปไซต์ของTTS ที่ www.ttsnzvisa.com



VAC Service Fee and courier fee (if applicable): refer to www.ttsnzvisa.com. Note: payment of a return
courier fee is not required if passport is self-collected from the VAC

ค่ าดําเนินงานของศูนย์ การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ และ ค่ าจัดส่งทางไปรษณีย์ (หากมี) สามารถตรวจสอบได้ จาก

www.ttsnzvisa.com

หมายเหตุ: ไม่ มีค่าจัดส่ งทางไปรษณีย์หากท่านรั บหนังสือเดินทางเองกับทางศูนย์ การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์



Offer of Place
Offer of place from an academic institution, which must include the course of study, fee payable, and
length of course

หนังสือตอบรั บการเข้ าเรี ยนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่ าเรี ยน ระยะเวลาเรี ยน



Guarantee of accommodation in New Zealand

หนังสือรั บรองเรื่ องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์



Consent letter for child under 16 years old not accompanied by both parents and copy of parents’ ID
cards; copy of student’s ID (if applicable)

เด็กอายุต่าํ กว่ า 16 ปี ที่เดินทางคนเดียว หรื อ เดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง
จะต้ องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทัง้ สองคน
พร้ อมยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้ านของผู้ปกครองมาประกอบด้ วย



Evidence of funds
• Evidence of sufficient funds to pay the course fee plus NZ$15,000 per year for living expenses.

หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่ ามีเงินเพียงพอในการจ่ ายค่ าเรี ยนรวมทัง้ ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆอีกปี ละ $15,000
• Completed Financial Undertaking for a Student (INZ1014) form

ใบรั บรองสถานภาพทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014)
ที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
• A letter from your parent’s employer or from the employer of the person responsible for your
financial support

หนังสือรั บรองจากนายจ้ างของผู้ปกครองหรื อจากนายจ้างของผู้ท่รี ั บผิดชอบสนับสนุนด้ านการเงินของนักเรี ยน



Health requirements
Applicants must have an acceptable standard of health.

ผู้สมัครต้ องมีสุขภาพผ่ านมาตรฐานสุขภาพที่กาํ หนด
• International fee paying students must complete only a Chest X-ray certificate (INZ 1096)
นักเรี ยนที่จ่ายค่ าเล่ าเรี ยนในอัตราเทียบเท่ านักเรี ยนต่ างชาติ (International fee paying students)
ต้ องกรอกฟอร์ มเอ็กซ์ เรย์ (INZ1096)เท่ านัน้
• Domestic fee students or who are New Zealand Aid Programme-supported students for a course or

courses of study that are longer than 12 months must complete a General Medical Certificate (INZ
1007) and a Chest X-ray certificate (INZ 1096)
นักเรี ยนที่จ่ายค่ าเล่ าเรี ยนในอัตราเทียบเท่ านักเรี ยนในประเทศนิวซีแลนด์ (Domestic fee students)
หรื อนักเรี ยนทุนNew Zealand Aid Programme-supported students หรื อนักเรี ยนที่เรี ยนหลักสูตรเกินกว่ า 12
เดือน ต้ องกรอกฟอร์ มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์ มเอ็กซ์ เรย์ (INZ1096)
Please note that international students may require submitting a General Medical Certificate (INZ 1007)
and a Chest X-ray Certificate (INZ 1096) if we consider this is necessary to establish whether the
applicant has an acceptable standard of health

ทัง้ นีท้ างเราอาจขอให้ นักเรี ยนต่ างชาติย่ ืนแบบฟอร์ มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ
ฟอร์ มเอ็กซ์ เรย์ (INZ1096)
หากพิจารณาแล้ วว่ ามีความจําเป็ นในการประเมินว่ าผู้สมัครมีสขุ ภาพตามเกณฑ์ ท่ กี าํ หนดหรื อไม่
Notes:
Pregnant women and children below the age of 11 years are not required to have an x-ray.
หญิงตัง้ ครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่าํ กว่ า 11 ปี ไม่ จาํ เป็ นต้ องยื่นใบเอ็กซ์ เรย์
General Medical and Chest X-ray certificates should be less than 3 months old at the time of lodgement,
completed by any INZ Panel Doctor
ใบเอ็กซ์ เรย์ ควรมีอายุไม่ เกิน 3 เดือน ณ วันที่ย่ ืนใบสมัคร และต้ องกรอกโดยแพทย์ ท่ที างสํานักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
The list of appointed Panel Doctors can be found on our website at the link below;

สามารถหารายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ ท่ ีได้ รับการแต่ งตัง้ โดยทางสํานักงานฯจากเว็ปไซต์ ตามลิง้ ค์ ด้านล่ างนี ้
www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/medicalinfo/evidence-you-in-good-health



For Domestic fee students undertake General Medical Certificate (INZ 1007) and Chest X-Ray Certificate
(INZ 1096) issued by one of our appointed panel doctors if you are intending to stay in NZ for more than
12 months

นักเรี ยนที่จ่ายค่ าเล่ าเรี ยนในอัตราเทียบเท่ านักเรี ยนในประเทศนิวซีแลนด์ (Domestic fee students)
ต้ องกรอกฟอร์ มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์ มเอ็กซ์ เรย์ (INZ1096)



For internal fee paying students undertake Chest X-Ray Certificate (INZ 1096) which issued by one of our
appointed panel doctors if you are intending to stay in NZ for more than 6 months but less than 12
months

นักเรี ยนที่จ่ายค่ าเล่ าเรี ยนในอัตราเทียบเท่ านักเรี ยนต่ างชาติ (International fee paying students)
ต้ องกรอกฟอร์ มเอ็กซ์ เรย์ (INZ1096)เท่ านัน้



Character requirements

ข้ อกําหนดด้านประวัตอิ าชญากรรม
Applicants over 17 years intending to remain in New Zealand for more than 24 months are required to supply a
police clearance certificate from their country of residence and any country the applicant has been in for five
years or more since turning 17

ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปี ขึน้ ไปและตัง้ ใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ มากกว่ า 24 เดือนจะต้ องยื่นประวัตกิ ารตรวจอาชญากรรม
(Police clearance certificate) จากประเทศที่พาํ นัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่ า 5 ปี ตัง้ แต่ ท่านมีอายุครบ 17 ปี

Additional information request
Immigration New Zealand reserves the right to request additional information in the course of assessing an
application and to retain information and documents on file.

สํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองนิวซีแลนด์ สงวนสิทธิในการขอข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรั บการพิจารณาใบสมัคร
รวมทัง้ การเก็บเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาวีซ่า
When providing original documents with your application ensure they are accompanied by a standard photocopy.
All forms must be properly completed and each signature section signed. Mark N/A to question(s) not applicable to you.

Processing time
Refer to the INZ website : www.immigration.govt.nz/about-us/policy-and-law/how-the-immigration-

system-operates/visa-application-process/how-long-it-takes-to-process-your-visa-application

ระยะเวลาพิจารณา

www.immigration.govt.nz/about-us/policy-and-law/how-the-immigration-system-operates/visaapplication-process/how-long-it-takes-to-process-your-visa-application
PLEASE DO NOT PURCHASE AIRLINE TICKET BEFORE OBTAINING YOUR VISA

ไม่แนะนําให้ ซื ้อตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้ รับวีซา่

