
 

 
 
CHECKLIST FOR  

GROUP VISA APPLICATION - THAILAND 
 

You can 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.  

 

คุณสามารถยื่นใบสมัครวีซ่าท่ีศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์  สาํหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถหาได้จากเว็ปไซต์: 
www.ttsnzvisa.com  

การยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังระบุต่อไปนีจ้ะช่วยให้เราสามารถดาํเนินการใบสมัครของคุณได้ทันที  โดยแบบฟอร์มต่างๆสามารถหาได้จากเว็ป

ไซต์ของเรา: www.immigration.govt.nz/forms. 

 

 A fully completed application form INZ 1021/INZ 1017 for indidual client(s)/family. Family may include   a principal 
applicant, partner and dependent children under 20  

กรอกแบบฟอร์มวีซ่ากลุ่ม (INZ 1021) และใบสมัครวีซ่าท่องเท่ียว (INZ 1017) สาํหรับทุกคนในกลุ่ม โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษ 

ตอบทุกคําถามในแบบฟอร์ม สาํหรับคู่สมรสและบุตรท่ีอายุตํ่ากว่า 20 ปีสามารถรวมอยู่ในใบสมัครเดียวกันได้ 

 

 Two recent passport-sized color photographs, (must be less than 6 months old ) of each person included in the application 
(any background) 

รูปถ่ายสีจาํนวน 2 รูปสาํหรับผู้สมัครทุกคนในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

 

 Valid passport(s) or certified true copy of the passports of each person included in the application 

หนังสือเดินทางหรือสาํเนาของทุกคนในกลุ่ม   
 

 Group Application Fee 

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

ตรวจสอบค่าสมัครวีซ่า ได้จากเว็ปไซต์ของTTS ที 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 

ค่าดาํเนินงานของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ และ ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ )หากมี(   สามารถตรวจสอบได้จาก www.ttsnzvisa.com 



 

หมายเหตุ: ไม่มีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์หากท่านรับหนังสือเดินทางเองกับทางศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์  

 
 Work Reference letter and leave approval from the employer or evidence of company’s ownership (for owner of a company) 

จดหมายลางานจากนายจ้างหรือโรงเรียน  จดหมายจากนายจ้างควรระบุรายได้ต่อปี  

หากคุณประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณายื่นใบจดทะเบียนบริษัทเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ รวมทัง้หลักฐานการเงินของบริษัทด้วย 

 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) 

เด็กอายุตํ่ากว่า16ปีท่ีเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหน่ึงจะต้องยื่นหนังสืออนุญาตเดินทางจากผู้ปกครองทัง้สองคน 

พร้อมยื่นสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ปกครองมาประกอบด้วย  

 

 FF FOR INCENTIVE Tour or Business Group 

• Supporting letter from company sponsoring the group attached with a list of persons to be sponsored indicating the 
relationship to the sponsor i.e. staff, dealer, distributor, family accompanying. 

หนังสือรับรองจากบริษัท/ห้างร้านท่ีสนับสนุนการเดินทาง พร้อมทัง้แสดงรายชื่อและความสัมพันธ์ 

ระหว่างหมู่/คณะเฉพาะกิจกับบริษัท/ห้างร้านท่ีสนับสนุนการเดินทางนัน้ๆ 
• Business or company registration certificate 

หลักฐานการจดทะเบียนของบริษัท/ห้างร้าน 
• Company bank statements (if the company is financially supporting the tour) 

หลักฐานการเงินของบริษัท/ห้างร้าน 
 

FF FOr Study Tour Group 

กรณีท่ีกลุ่มเดินทางเพ่ือไปเรียนระยะสัน้ 
• Letter of acceptance from New Zealand institute including a list of students accepted 

โปรดยื่นหนังสือตอบรับการเข้าเรียนของนักเรียนทัง้หมดจากโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์  

• Confirmation of accommodation 

หนังสือรับรองเร่ืองท่ีพักในประเทศนิวซีแลนด์ 

• Study Tour program and confirmed itinerary 

หลักฐานการจองเท่ียวบินจากสายการบิน และตารางการศึกษา หรือโปรแกรมการศึกษาระหว่างอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ 

 

FF FOr Family Holiday Group 

• Copy of your travel/flight bookings/itinerary/tickets  

หลักฐานการจองเท่ียวบินจากสายการบิน  

• Evidence of travel arrangement i.e. car rental, accommodation if available 

หลักฐานการเตรียมการในการเดินทาง เช่น หลักฐานการจองทัวร์และท่ีพักในประเทศนิวซีแลนด์ หรือหลักฐานการเช่ารถ 
 

FF FOr Official Group 

• Third Party Note (TPN) issued by Thai Ministry Foreign Affairs, and evidence of valid official identification card 

หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ (Third Party Note  - TPN) รวมถึงบัตรข้าราชการองค์กร/หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบ 

• Tour program/itinerary 

หลักฐานการจองเท่ียวบินจากสายการบิน  



 

 

Additional information request 

ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
 
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.  
สาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์สงวนสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมสาํหรับการพิจารณาใบสมัคร 

รวมทัง้การเก็บเอกสารและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาวีซ่า 

 

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

 

PLEASE DO NOT PURCHASE AIRLINE TICKET BEFORE OBTAINING YOUR VISA 
ไมแ่นะนําให้ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินกอ่นได้รับวซี่า 

 


