ข้ อมูลเกีย่ วกับการยืน่ วีซ่าอเมริกา
วีซ่าเข้ าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางต้ องไปโชว์ตัวและ
เข้ ารับการสั มภาษณ์ ด้วยตนเอง ตามเวลาทีส่ ถานทูตนัดหมายเท่ านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ ในการยืน่ วีซ่าอเมริกา






















หนังสื อเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน (หากมีเล่มเก่ากรุ ณานามาแสดงด้วย)
แบบฟอร์ มข้ อมูลส่ วนตัว ที่ทางบริษัทส่ งให้ (กรุ ณากรอกให้ ครบถ้ วน ตามความเป็ นจริ ง)
รู ปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ ว จานวน 3 ใบต้องเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุ ญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์) ไม่มีการ
ตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้ นพื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิ น 50% ของรู ปถ่ายไม่มีลวดลาย ถ่าย
มาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ( สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั ร )
หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน หรื อ Bank Certificate ชื่อจะต้องตรงกับพาสปอร์ ต และจะต้องเป็ นบัญชีเดียวกับ
บุคแบงค์ สมุดบัญชีที่ถือมา ณ สถานทูต อายุเอกสารไม่ เกิน 1 เดือน
สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารของผูย้ ื่นคาร้องที่มีอายุบญั ชี มากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปั จจุบนั มีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถือ
เล่มเก่ามาด้วย) *** สมุดบัญชี เล่ มจริงให้ นามาในวันสั มภาษณ์ ด้วย ***
หลักฐานทางด้านการทางาน (เอกสารทีย่ นื่ วีซ่าทุกอย่ าง จะต้ องออกไม่ เกิน 1 เดือน)
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ เป็ นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่สังกัดเป็ น
ภาษาอังกฤษตัวจริ ง ( ให้ระบุตาแหน่ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงินเดือน)
ในกรณี ที่ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ให้แสดงหนังสื อรับรองจดทะเบียนการค้า
ในกรณี นกั เรี ยนหรื อนักศึกษา ให้แสดงหนังสื อรับรองสถานภาพการเป็ นนักศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ ง
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อกรณี หย่า ขอสาเนาทะเบียนหย่า
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณี ที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรื อ นามสกุล)
กรณี ผอู ้ ยูใ่ ต้อุปการะเลี้ยงดู เช่นแม่บา้ นที่ไม่ได้ทางานให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสื อรับรองการทางาน, สาเนาสมุด
เงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรื อมารดาให้แสดงหนังสื อรับรองการทางาน, สาเนาสมุดเงินฝาก,
ทะเบียนบ้าน, บัตรประจาตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติมและหนังสื อให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่น
ได้ออกโดยอาเภอหรื อสานักงานเขตถ้าบิดาหรื อมารดาถึงแก่กรรมต้องมีสาเนามรณะบัตร
จดหมายเชิ ญ จากทางสหรัฐอเมริ กา ที่ระบุชื่อคนที่ ถูกเชิ ญ วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง และหน้า
พาสปอร์ต ของผูเ้ ชิญ



หมายเหตุ: 1. ก่อนวันสัมภาษณ์ วีซ่า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่ แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ออธิ บายข้อมูล
และรับเอกสารในการสัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์ กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จาเป็ นต้ องมาก่ อนเวลา เนื่องจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ตาม
เวลานัดในเอกสาร)

ข้ อมูลส่ วนตัว (สาหรับขอวีซ่าอเมริกา)
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมัตวิ ซี ่ า
Passport Number .....................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเคยหายหรื อถูกขโมยหรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

เหตุผล ................................................................................

ชื่อ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย) ....................................................................................
ชื่อ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ..................................................................................
ชื่อ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลี่ยนชื่อ) (ENG) ........................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .................................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิด (ENG) .....................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ENG) ................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
สถานภาพ

โสด

แต่งงาน

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่าร้าง

ลิ้งค์ที่อยู่ Social media ของท่านที่ใช้งานปั จจุบนั (หากท่านไม่มี Social media ของตนเองกรุ ณา เว้นว่าง)
Facebook………………………………………………………………………………………………………………………...
Instagram………………………………………………………………………………………………………………………..
Twitter…………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อมูลการทางาน (ในกรณีที่ทาธุรกิจส่ วนตัวหรือทางานอิสระกรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง)
ชื่อสถานที่ทางานปัจจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานปั จจุบนั (ENG) .......................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ........................................................................... รายได้ต่อเดือน ..................................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน ..............................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ ติดต่อ (ที่ทางาน) ............................................................
เบอร์แฟกซ์ (ที่ทางาน) ................................................................ อีเมล์ .......................................................................................

ทีท่ างานเดิม
ชื่อสถานที่ทางานเดิม (ENG) .......................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานเดิม (ENG) .........................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
ตาแหน่งเดิม .................................................................................................................................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน ..............................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อที่ทางานเดิม ...............................................................................................................................................................
วันที่เริ่ มเข้าทางาน ...................................................................... วันที่สิ้นสุ ดการทางาน ............................................................
การศึกษาสู งสุ ด
ชื่อสถาบัน (ENG) ........................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) .....................................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG) .........................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ....................................
การศึกษาระดับมัธยมหรือสู งกว่ า
ชื่อสถาบัน (ENG) ........................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) .....................................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG) .........................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ....................................
ครอบครัว
บิดา ชื่อ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) .........................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ..................................................................................................................................................................
มารดา ชื่อ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) .......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ..................................................................................................................................................................
คู่สมรส ชื่อ (ENG) .................................................................... นามสกุล (ENG) ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ..................................................................................................................................................................
วันที่จดทะเบียนสมรส .......................................................... จังหวัดเกิดของคู่สมรส .................................................................

ประวัติการเดินทางเข้ า – ออกประเทศอเมริกา (สาคัญมากกรุ ณากรอกตามความเป็ นจริง เนื่องจากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ท่านเคยได้รับวีซ่า USA หรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยได้รับ .............................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เคยได้รับ ............................................... (กรณี ที่จาข้อมูลไม่ได้ให้ประมาณวันที่เคยได้รับวีซ่า)
เลขวีซ่าที่เคยได้รับ .......................................................................................................................................................................
วันเดินทางเข้า USA ล่าสุ ด ............................................................ (กรณี ที่จาข้อมูลไม่ได้ให้ประมาณวันที่เคยได้รับวีซ่า)
ระยะเวลาที่เข้าพัก ................................................................ (กรณี ที่จาข้อมูลไม่ได้ให้ประมาณวันที่เคยได้รับวีซ่า)
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า USA หรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ ..............................................
ท่านมีใบขับขี่ที่ USA หรื อไม่

ใช่

ไม่ใช่

(ถ้ามี) หมายเลขใบขับขี่เลขที่ .......................................................... รัฐที่ออกใบขับขี่ให้ ............................................................

ประวัติการเดินทาง

ประเทศที่เคยเดินทาง (ภายใน 5 ปี หลัง)

1. ..............................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลผู้ติดต่ อใน USA ถ้ ามี (สาคัญมากกรุ ณากรอกตามความเป็ นจริง เนื่องจากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ (ENG) ............................................................................. นามสกุล (ENG) ..........................................................................
ที่อยู่ (ENG) ..................................................................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็ น ......................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. อีเมล์ .....................................................................................................

ข้ อมูลทัว่ ไป
ภาษาที่พดู ได้ ................................................................................................................................................................................
โรคประจาตัว (ถ้ามี)
รักษาหายแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................

อยูใ่ นระหว่างการรักษา

อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................
อาชีพอิสระที่ท่านประกอบอยู.่ .....................................................................................................................................................
ข้ อมูลของผู้มีอุปการะคุณ
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ .................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรติดต่อ ....................................................... Email ............................................................................................

