
 

 

 

 

วซ่ีาอเมริกา 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาอเมริกา 

1.  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 
หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

2.  รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิว้ (เป็นส่ีเหลีย่มจัตุรัส) จ านวน 3 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิม้ (เห็นสัดส่วน
ใบหนา้เกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน) 
เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์)   

3. หลักฐานส่วนตัว – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร 
(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร  

4. หลักฐานการท างาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อัตรา
เงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น, กรณี
เป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), กรณีเป็น
นกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 

5. หลกัฐานการเงิน 
 5.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้– หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) และ 

BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ตอ้งเป็น 
STATEMENT ตวัเตม็จากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ี
ยื่นวีซ่า (ก่อน ย่ืนวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกคร้ัง) ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ช่ือสถานทูตท่ียืน่ ** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า **  
5.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่) 
5.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ตอ้งมีเอกสารการเงินของผูเ้ดินทางเอง และ เพิ่ม หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ใช้ส าเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีออก
จากทางธนาคารเท่านั้ น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต 
โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร  ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ
สถานทูตท่ียืน่ 

6. กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของ
สามี หรือผูเ้ดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 



7. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

8. กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีขึ้นไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับ
ผูสู้งอาย ุไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

9. แพลนการเดินทาง 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับย่ืนวซ่ีาอเมริกา 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาท าการ 

15 วนั ท าการ นบัตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ช าระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัติวซ่ีา 

(โปรดกรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

Personal Information 1 

1. Surname / นามสกุล ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง ……………………………………………........................... 

2. Given names / ช่ือตน้ ตรงกบัในหนงัสือเดินทาง …………………………................................................... 

3. Full name in Native Alphabet / ช่ือนามสกุลภาษาไทย …………………………………........................... 

4. Have you ever used other names ( i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.) ช่ืออ่ืน ๆ ถา้มี (เช่น 
นามสกุลก่อนแต่งงาน นามแฝง หรือเคยเปล่ียนช่ือ นามสกุล) 
ช่ือเก่า: ……………………………………………………………….......................................................................

นามสกุลเก่า: ……………………………………………………………………………......................................... 

5. Sex / เพศ 

                       Male /ชาย                     Female / หญิง 



       6.   Marital Status / สถานภาพ 

                       Single / โสด 

            Married / Civil Partner / สมรส 

                       Unmarried Partner / อยูร่่วมกนัโดยไม่ไดส้มรส                

                       Divorced / Dissolved Partnership / หยา่ร้าง 

   *** ถา้หยา่ หยา่วนัท่ีเท่าไร (ว/ด/ป) …………………………เพราะเหตอุะไร………………………................  

                     Separated / แยกกนัอยู ่  
                     Widowed / Surviving Civil Partner / หมา้ย 

7. Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด (DD/MM/YYYY) …………………………………………………….............. 

8. City of Birth / เมืองหรือเขตท่ีเกิด………………………………………………………………………………. 

9. State / Province of Birth / รัฐหรือจงัหวดัท่ีเกิด ………………………………………………………………. 
10. Country of Birth / ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………. 

Personal Information 2 

1. Nationality / สัญชาติ ………………………………………………………………........................................ 

2. Do you hold or have held a nationality other than the one you have indicated above?  
สัญชาติอ่ืนท่ีไดรั้บ หรือเคยไดรั้บ ถา้มีสัญชาติอ่ืน คือประเทศ : ……………………….....….......................... 
ไดถื้อหนงัสือเดินทางของประเทศท่ีไดร้ะบุไวห้รือไม่          ใช่              ไม่ 
ถา้มี ระบุหมายเลขของหนงัสือเดินทาง : ……………………………………………......................................... 

3. National Identification Number / เลขท่ีบตัรประชาชน…………………………………………………….. 

4. U.S.Social Security Number / หมายเลขประกนัสังคม ( ในสหรัฐอมริกา) ถา้มี………………................... 

       5.   U.S. Taxpayer Id Number / หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี (ในสหรัฐอเมริกา) ถา้มี………………………...... 

Address and Phone Information 

1. Street Address / ท่ีอยู ่………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………........................................... 

Postal zone/รหสัไปรษณีย…์……………………………………………………...............................................                                                     

         2. Country / ประเทศ…………………………………………………………………………………..................... 

       3. Is your Mailing Address the same as your Home Address ? /ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดห้ากแตกต่างจากท่ีอยู่
 ในขอ้ 1)…………………………………………………………………………………………………………..  
            Postal zone/รหสัไปรษณีย…์……………………………………………………………………...........................                                                          

         4 . Home Phone Number / โทรศพัทบ์า้น…………………………………………………………......................... 

         5. Work Phone Number / โทรศพัทท่ี์ท างาน ……………………………………………....................................... 



         6. Work Fax Number / โทรสารท่ีท างาน…………………………………………………………......................... 

         7. Mobile / Cell Phone Number / โทรศพัทมื์อถือ …………………………………………………...................... 

         8. Email Address / ท่ีอยูอี่เมล ……………………………………………………………..................................... 

9. Social media / ส่ือสังคม (ท่ีท่านมีหรือใชอ้ยู ่ให้ระบุเป็นช่ือบญัชี และกรุณาอยา่เปล่ียนช่ือระหวา่งการยืน่วีซ่า) 
             Face Book / เฟซ บุ๊ค  ______________________________________________ 
             Instagram / อินสตาแกรม  ___________________________________________  
             Twitter / ทวิตเตอร์  ________________________________________________  
             อ่ืนๆ โปรดระบุ __________________________________________________ 

10. ในระยะเวลา 5 ปีเคยเปล่ียนเบอร์มือถือ หรือมีเบอร์อ่ืนนอกจากเบอร์ปัจจุบนัหรือไม่ _____________________ 
11. ในระยะเวลา 5 ปีเคยเปล่ียนอีเมล หรือมีอีเมลนอกจากอีเมลปัจจุบนัหรือไม่ _____________________________ 

Passport Information 

         1. Passport Number / หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ……………………………….................................. 

         2. Passport Book Number / หมายเลขท่ีปรากฏบนแถบบาร์โค๊ดดา้นหลงัหนงัสือเดินทาง.....................................                                                                                                                                          

         3. Country / Authority that Issued Passport / ประเทศหรือหน่วยงานท่ีออกหนงัสือเดินทาง……………………. 

         4. Where was the passport issued? สถานท่ีออกหนงัสือเดินทาง ……………………………………………....... 

              Issuance Date / วนัท่ีออกหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _______/_______/_________ 

              Expiration Date / วนัหมดอายขุองหนงัสือเดินทาง (DD/MM/YYYY) _____/______/_______ 

   5. Have you ever lost a passport or had one stolen? ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางสูญหาย 

หรือถูกขโมยหรือไม่ 

        Yes / *เคย                      No / ไม่เคย 

* ถา้เคยหาย โปรดระบุเลขหนงัสือเดินทาง / Passport Number ……………………………………………… 

เหตุผลท่ีหนงัสือเดินทางหาย / Explain…………………………………………………………….................. 

Travel Information 

1. Purpose of trip to U.S. / จุดประสงคข์องท่านในการเดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Intended Date of Arrival in U.S./ ระบุวนัเดินทางถึงสหรัฐอเมริกา 
(DD/MM/YYYY) ______/______/______ 

3. Intended Length of stay in U.S. / ระยะเวลาท่ีตอ้งการพ านกัในสหรัฐอมริกา…………….. Day(s)/วนั 
4. Address where you will stay in U.S./ ท่ีอยูใ่นสหรัฐท่ีท่านตั้งใจจะไปพ านกั 

Street Address / ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………............. 

City / เมือง………………………………................................................................................................................ 



State / รัฐ………………………………….............................................................................................................. 

Zip Code / รหสัไปรษณีย ์……………………………............................................................................................ 

5. Person/Entity paying for your trip? / ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหก้บัท่าน? ............................................................. 
*** ถา้มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัออกค่าใชจ่้ายให ้ใหก้รอกขอ้มูลดา้นล่างต่อไปน้ี // ถา้ไม่มีขา้มไปท่ีขอ้ 6 

ช่ือบริษทั หรือ ช่ือและนามสกุลของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้………………………………........................................... 

Address of person / company paying for trip // ท่ีอยูข่องผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้หรือบริษทัท่ีออกค่าใชจ่้ายให ้: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone number /เบอร์โทรศพัทมื์อถือ หรือ บริษทั : ......................................................................................... 

Relationship to you /ความสัมพนัธ์กบัคุณ เช่น พ่อ แม่ นายจา้ง เป็นตน้  : ............................................................. 

Previous U.S.Travel Information 

1. ภายใน 10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่ ?       

            *Yes/เคย                        No/ไม่เคย 

             ** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

Date arrived / วนัท่ีเดินทางถึงอเมริกา:…………………………………………………………………………… 

Length of stay / ระยะเวลาท่ีท่านอยูใ่นประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาก่ีวนั………………………..Day(s)/วนั 

Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s license? /มีใบอนุญาตขบัขี่ของประเทศสหรัฐฯ หรือไม่?  

                  มี                                ไม่มี 

Driver’s license number/ใบขบัขี่อนุญาติหมายเลข ……………………………………………………………… 

State of Driver’s license/เป็นใบอนุญาติขบัขี่ของรัฐ ……………………………………………………………. 

2. Have you ever been issued a U.S. Visa ? /ท่านเคยไดรั้บวีซ่าสหรัฐหรือไม่ 

         * Yes/เคย                                           No/ไม่เคย 

** ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด 

Date last visa was issued/ วนัท่ีออกวีซ่า:……………………………………………………...............................  

Visa Number/หมายเลขวีซ่า…………………………………………………………………………………....... 

- Have you been ten-printed ? /ท่านเคยพิมพล์ายน้ิวมือท่ีสถานทูต U.S. แลว้หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

       - Has your U.S. Visa ever been lost or stolen ? /ท่านเคยท าวีซ่า U.S. หายหรือถูกขโมยหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Enter year visa was lost or stolen/ถา้เคย โปรดระบุปีท่ีหาย (ค.ศ.) :…………………………………………… 



Explain / โปรดอธิบายเหตุผลท่ีท าหาย…………………………………………………………………................ 

- Has your U.S. visa everbeen cancelled or revoked ? /วีซ่าอเมริกาของท่านเคยถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  หรือไม่ ? 
            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Explain / ถา้เคย โปรดอธิบายเหตุผล………………………………………………………………………......... 

ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าสหรัฐ ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้สหรัฐ หรือถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่      

         Yes / เคย                                          No / ไม่เคย 

ถา้เคย โปรดระบุรายละเอียด …………………………………………………………............................................ 

Family Information : Relatives 

1. Father’s Full Name and Date of Birth / ช่ือนามสกุลบิดาและวนัเดือนปีเกิด 
Surnames / นามสกุลบิดา ……………………………………………………………..............................… 

Given Names / ช่ือบิดา ………………………………………………………………………................... 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด ………………………………………………………............................... 

Is your father in the U.S.? บิดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหรัฐใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Father’s status/สถานภาพของบิดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ :     U.S.Citizen         U.S.Legal permanent resident   

                                                                                                  Nonimmigrant          Other/ I don’t know 

Mother’s Full Name and  Date of Birth / ช่ือนามสกุลมารดาและวนัเดือนปีเกิด 

Surnames / นามสกุลมารดา …………………………………………………………………………………. 

Given Names / ช่ือมารดา …………………………………………………………………………………… 

Date of Birth / วนัเดือนปีเกิด ……………………………………………………………………………… 

Is your mother in the U.S.? มารดาของท่านพ านกัอยูใ่นสหฐัใช่หรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

Mother’s status/สถานภาพของมารดาท่ีอยูท่ี่ประเทศสหรัฐฯ  :     U.S.Citizen      U.S.Legal permanent resident   

                                                                                                         Nonimmigrant           Other/ I don’t know 

2. Do you have any immediate relatives not including parents in the United State (Means fiance / fiancée, 
spous (husband/wift), chills (son/daughter), or sibling (brother/sister)? ท่านมีญาติล าดบัตน้ท่ีไม่ใช่บิดา
มารดา ( ไดแ้ก่ คู่หมั้น คู่สมรส บุตร พี่นอ้ง ) พ  านกัอยูใ่นสหรัฐหรือไม่ 



            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

  If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด 

       Surname / นามสกุล……………………………………………………………………………………… 

       Given Names / ช่ือ……………………………………………………………………………………….. 

       Relationship to you / ความเก่ียวขอ้งกบัท่าน …………………………………………………………… 

       Relative’s Status (i.e. U.S. Citizen, U.S. Legal Permanent Resident (LPR),    

                   Nonimmigrant, Other / I don’t know) สถานะของบุคคลนั้น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ( เช่น  

               เป็นอเมริกาซิติ เช่น ไดรั้บใบเขียว ไดรั้บวีซ่าสหรัฐชัว่คราว หรืออ่ืนๆ )…………………………………….. 

3. Do you have any other relatives in the United States  

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

     If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุ

รายละเอียด………………………………………………………………………….     

Spouse Information 

1. Spouse’s Surnames / นามสกุลคู่สมรส ………………………………………………………………………….. 

2. Spouse’s Given Names / ช่ือคู่สมรส …………………………………………………………………………….. 

3. Spouse’s Date of Birth / วนั เดือน ปี เกิด คู่สมรส  ………………………………………………………………. 

4. Spouse’s Nationality / สัญชาติ …………………………………………………………………………………… 

5. Spouse’f Plade of Birth / สถานท่ีเกิด …………………………………………………………………………….. 

6. Spouse’s Address / ท่ีอยูคู่่สมรส  ……………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………............. 

Present Work/ Education/ Training / Information 

1. Primary Occupation / อาชีพ  ……………………………………………………………………………………. 

2. Present Employer or School Name / ช่ือสถานศึกษาหรือท่ีท างาน …………………………................................. 

       Street Address / ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………….......... 

       City / เมือง…………………State / รัฐหรือจงัหวดั…………………Zip Code / รหสัไปรษณีย…์…………………… 

Country / ประเทศ …………………………………. 

       Monthly Salary in Local Currence ( if employed ) / เงินเดือน ……………………….................................................. 

3. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป…………………………………………………........      

Previous Work / Education / Training  Information 

Provide your employment information for the last five years, if applicable. 



1. Were you previously employed? ก่อนหนา้น้ีเคยท างานหรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                         No / ไม่ใช่ 

Employer / Employment information 

Employer Name/ช่ือบริษทัท่ีเคยท างาน…………………………………………………………………............. 

Employer Address /ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีเคยท างาน……………………………………………………………...... 

Telephone/เบอร์โทรศพัทท่ี์เคยท างาน …………………………………………………………......................... 

2. Job Title/ต าแหน่งงาน ……………………………………………………………………………...................... 

3. Employment Date From/เร่ิมท างานตั้งแต่เม่ือไร (วนั/เดือน/ปี) ............................................................................ 

4. Employment Date To / วนัท่ีออกจากงาน (วนั/เดือน/ปี) ...................................................................................... 

5. Briefly describe your duties / อธิบายลกัษณะงานพอสังเขป................................................................................. 

6. Have you attended any educational institutions other than elementary schools ?  

ท่านเคยเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมหรือสูงกวา่หรือไม่ ? 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

If yes, provide the following information on all educational institutions you have attended, not including 

elementary schools/ถา้ใช่ โปรดกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาท่ีท่านเคยเขา้เรียน 

Name of Institution/ช่ือสถานศึกษา ……………………………………………………….................................. 

Address/ท่ีอยูข่องสถานศึกษา ............................................................................................................................... 

Date of Attendance From/วนัท่ีเร่ิมการศึกษา(ว/ด/ป) ……………………………………………….................... 

Date of Attendance To/วนัท่ีจบการศึกษา (ว/ด/ป) ……………………………………………………............... 

Additional Work / Education / Training Information 

  1.  Have you traveled to any countries within the last five years ? คุณเคยท่องเท่ียวในประเทศ อ่ืน ๆ ใน 5 ปีท่ีแลว้

หรือไม่                 Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

   โปรดระบุประเทศท่ีเคยเดินทางภายใน 5 ปีท่ีผา่นมา......................................................................................................... 

          2. Have you ever served in the military ? คุณเคยท าหนา้ท่ีในทางทหารหรือไม่ 

            Yes / ใช่(โปรดระบุ)                   No / ไม่ใช่ 

If yes please provide the following information / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียดต่อไปน้ี 

Name of  Country/ประเทศ………………………………………………………………………………………. 

Branch of Service/หน่วยงาน , สังกดั……………………………………………………………………………. 

Rank / Position /ยศ/ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………. 

Military Specialty/ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางทหาร…………………………………………………………….. 

Date of Service From ………………………………………..Date of Service To ……………………………... 



Security and Background : Medical and Health Information 

1. Do you have a communicable disease of public health significance such as tuberculosis (TB)? ท่านเป็น

โรคติดต่อใด ( เช่น วณัโรค) ท่ีเป็นภยัต่อสาธารณชนหรือไม่ 

            Yes /* ใช่                                          No / ไม่ใช่ 

* Explain / *ถา้ใช่ โปรดระบุโรคท่ีท่านเป็น...................................................................................................... 

   Are you or have you ever been a drug abuser or addict ? ท่านเคยใชห้รือเป็นผูติ้ดยาเสพติดหรือไม่ 

            Yes / ใช่                                          No / ไม่ 

 If Yes’ please provide details / ถา้ใช่ โปรดระบุรายละเอียด…………………………………...................... 

 
อตัราค่าบริการ 

ประเภทวซ่ีา ค่าวซ่ีาช าระแก่สถานทูต ค่าบริการ รวมค่าใช้จ่าย 

วีซ่าท่องเที่ยว  5,920 บาท 2,500 บาท 8,420 บาท 

 (อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน) 
 

หมายเหตุ  
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 
3. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
4. ราคาค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ค่าบริการขา้งตน้ส าหรับผูส้มคัรท่ีถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
6. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได ้ในกรณีท่ีท่านไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
7. เอกสาร และเวลาท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจ

ของสถานทูต 


