
ข้อมูลเบ้ืองต้นและหลักฐานการท าวีซ่าสหรัฐอเมริกา 
** ผู้ยื่นค ำร้องที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในกำรที่จะได้รับวีซ่ำชั่วครำว
ประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว ** 
 

ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอวีซ่าดังต่อไปน้ี หากยื่นค าร้องไม่ครบถ้วน 
ค าร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา.. 
 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง (กรุณำ
น ำหนังสือเดินทำงฉบบัเก่ำที่มีวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐฯมำแสดงด้วย ถ้ำมี) 
 

2. รูปถ่ายหน้าตรงส ีขนาด 2 น้ิว หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ 
   ถ่ำยไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ำยจะต้องเป็นพ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น เปิดหู,  
   ห้ำมสวมแว่นตำด ำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูติบัตร) –ส าเนาทะเบียนสมรส
หรือใบหย่า (ถ้ามี) 
 

4. หลักฐานการท างาน 
4.1 กรณีเป็นลูกจ้ำง จะต้องยื่นจดหมำยจำกที่ท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มท ำงำนเมื่อใด 
ต ำแหน่งอะไร  
     เงินเดือนเท่ำไร ได้ลำหยุดพักจำกวันที่เท่ำไรถึงวันที่เท่ำไร และจะกลับมำปฏิบัติงำนวันที่เท่ำไร 
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐำนประกอบธุรกิจกำรค้ำ เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ ใบทะเบียน
พำณิชย์ (ถ่ำย 
     ส ำเนำ 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรอยู่ 
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ใช้ใบรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ 1 ชุด 
4.4 กรณีอำยุไม่ถึง 19 ปี ถ้ำผู้ปกครองท่ำนใดท่ำนหนึ่งไม่ได้เดินทำงด้วย ให้ท่ำนผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทำง
ท ำหนังสือยินยอม 
     จำกอ ำเภอหรือเขตท้องที่อำศัย 
4.5 กรณีอำยุไม่ถึง 19 ปี และถ้ำบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงด้วย ให้บิดำและมำรดำท ำหนังสือยนิยอมจำก
อ ำเภอหรือเขต 
    ท้องที่อำศัย และระบุให้เด็กเดินทำงไปกับบุคคลใด 



 
5.  หลักฐานการเงิน ถ่ำยส ำเนำสมุดเงนิฝำกย้อนหลัง 6 เดือน ชื่อเจ้ำของบัญชตี้องเป็นชื่อของผู้เดินทำง
เท่ำนั้น หรือ    จดหมำยรับรองจำกธนำคำร 1 ชุด  
 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบ้ืองต้น ส าหรับการยื่นขอวีซ่าอเมริกา 
และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

1. ช่ือ-สกุล   ….……………………………….………….………………………………….…..……………… 
ช่ือ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ 
……….………………………………….……………………………………………………..………………… 
2. สถำนภำพ             โสด           แต่งงำนจดทะเบียน           แต่งงำนไม่จดทะเบียน 
                           หย่ำ         หม้ำย                          แยกทำงกัน 
3. ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย …………….………….….………………………………..….………………… 
………….………….……………………………….…………………รหัสไปรษณีย์ ……………………….… 
โทรศัพท์บ้ำน .………………………………….…โทรศัพท์มือถือ ………………..…….…….……………… 
E-Mail: …………………………………………………………………………….……………………….…… 
3.1 ที่อยู่ในกำรจัดส่งเล่มพำสปอร์ตคืนจำกทำงสถำนทูต 
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ช่ือ-นำมสกุล คู่สมรส (แม้ว่ำหย่ำหรือแยกทำงกัน) 
……………….………………………………………………………………………………..………………… 
วันเดือนป ีเกิดของคู่สมรส (แม้ว่ำหย่ำหรือแยกทำงกัน) 
……………….………………………………………………………………………………..………………… 
5. ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ 
……………….………………………………………………………………………………..………………… 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศึกษำ 
……………….………………………………………………………………………………..………………… 
……………….………………………………………………………………………………..………………… 
ต ำแหน่งหน้ำที ่…….…………………….………….………………………………….………………..…… 
โทรศัพท์ …….……………….……………………หมำยเลขต่อภำยใน (ถ้ำมี) …………………….…..…… 
6. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทำงไปด้วย…………………….…………………………………………..…………… 
ควำมสัมพันธ์กับผู้เดินทำงร่วมครั้งนี้ (ระบุ) ….………….…………………………………………………… 
7. ท่ำนคำดว่ำจะเดินทำงวันที่ ………….………………… เดินทำงกี่วัน …………………………………… 
 



 
สถำนที่ที่จะพ ำนัก / โรงแรม (ถ้ำไม่มีให้ใส่ชื่อเมือง, รัฐ) ……………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่ำนเคยได้รับวีซ่ำเข้ำสหรัฐอเมริกำหรือไม่ :        ไม่เคย         เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่) 
ตั้งแต่วันที ่…………… ถึงวันที ่…………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ป ี
ที่ไหน (จังหวัด) …………………………… วีซ่ำประเภทใด …………………………………………… 
9. ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำหรือไม่ :     ไม่เคย     เคย(กรณีที่เคยให้ระบุวันที่และอยู่กี่วัน) 
ตั้งแต่วันที ่……………… ถึงวันที่ ……………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ปี 
10. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำเข้ำประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่:    ไม่เคย     เคย  
(กรณีที่เคยให้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธ)……………………………………..…………………………………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….………… 
11. ที่ท ำงำนครั้งสุดท้ำยไม่รวมปัจจุบนั, ช่ือบริษัท…….………….…………………………………………… 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน ………..………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………….………….…………………………………………………… 
ตั้งแต่วันที ่……………… ถึงวันที่ ……………………      รวม …………วัน …………เดือน  …………ปี 
 
12. ประวัติกำรศึกษำ, ชื่อสถำนศึกษำ 
……………….………….…………………………………………………..……………….………………… 
ที่อยู่สถำนศึกษำ …………………………….………….………………………………….…………………
หลักสูตร  ….………………………… จบกำรศึกษำเมื่อ.………………………………….………………… 
13. ใน 10 ปี ที่ผ่ำนมำ ท่ำนเดินทำงไปประเทศใดบ้ำง กรุณำระบุประเทศ และปี ที่เขำ้ประเทศนั้น ๆ 
………….………….………………………………….………….………………………………….………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….………… 
………….………….………………………………….………….………………………………….………… 
14. ช่ือ-นำมสกุล บิดำ ……………………………………… วันเดือนป ีเกิด ………………………………… 
สถำนที่เกิด …….………….………………………………….………….……………………………………… 
 
15. ช่ือ-นำมสกุล มำรดำ …………………………………… วันเดือนป ีเกิด ………………………………… 
สถำนที่เกิด …….………….………………………………….………….……………………………………… 
16. รำยได้ต่อเดือน เท่ำไหร่ …………………………… เสียภำษีเท่ำไหร่ …………………………………… 
 



17. เคยท ำหนังสือเดินทำงหำยหรือไม ่:        ไม่เคย       เคย 
18. ช่ือ-นำมสกุลของบคุคลหรือองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกำที่ท่ำนจะไปติดต่อด้วย 
……………………………………….………….………………………………….………….…………………
……………….………………....................................................................................................................... 

ควำมผูกพันกับท่ำน ………………………..……………………   
ที่อยู่ เลขที ่/ ถนน ………………………………………………………………………………………………  
เมือง …………………………………………………… รัฐ ………………………………………………… 
รหัส …………………………………… โทร. ……………………………………………………………… 

 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ี

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 

 


