เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริ กา
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. สาเนาเอกสารเปลีย่ นชื่อ/สกุล (หากมีการเปลีย่ น)
3. รูปสี ขนาด 2"x2" (พืน้ สีขาว และ ไม่รบั รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์)
4. หลักฐานการทางาน/หนังสือรับรองจากนายจ้าง เอกสารจดทะเบียนการค้า สาหรับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ หนั ง สือ รับ รองจากสถานศึ ก ษา ส าหรับ นั ก เรีย น/
นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานทางการเงิน สาเนาบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน ที่เป็ นยอดปั จจุบนั นับจาก
เดือนทีย่ น่ ื วีซ่า
และสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง ณ วันทีย่ น่ ื นัดหมาย
6. หลักฐานอื่นๆ เพิม่ เติม : สาเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สาเนาเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล และ
สาเนาสูตบิ ตั ร (สาหรับเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี )
7. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี จาเป็ นจะต้องใช้วซี ่าอเมริกาของ บิดา หรือ มารดา หรือ ผูป้ กครองตามกฎหมายอย่าง
น้อย 1 คน ทัง้ บิดา มารดา และผูป้ กครองตามกฎหมายของท่านไม่ได้เป็ นผูม้ ถี นิ่ พานักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถอื กรีน
การ์ด), หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter), หลักฐานทางการเงิน , หลักฐานการทางาน/หนังสือรับรองจาก
นายจ้าง เอกสารจดทะเบียนการค้า สาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว
8. ใบจองตั ๋วเครือ่ งบิน
9. ใบจองโรงแรม
**หมายเหตุ : ระยะเวลาในการพิ จารณาวีซ่าท่องเที่ ยว ประมาณ 5 วันทาการ


แบบสอบถามเพิ่ มเติ มประกอบการยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริ กา
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการกรอกใบคาร้องขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อสถานทีท่ างาน........................................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................................................
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ...............................................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................................เงินเดือน................................. บาท
ชื่อ/นามสกุลหัวหน้า/ผูบ้ งั คับบัญชา.............................................................................................................
สถาบันทีเ่ คยศึกษาระดับมัธยมศึกษา……………………………..................................................................
ระดับอุดมศึกษา……………………………………………………………………………………………………
สาขาทีจ่ บ..................................................................................................................................................
วันเดือนปี ทีเ่ ริม่ เรียน................................................ วันเดือนปี ทจ่ี บการศึกษา..........................................
2.สถานะของผูส้ มัคร
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ความสามารถพิเศษทางภาษาต่างๆ ได้แก่..................................................................................................
3. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด.............................................
สถานทีเ่ กิดของคู่สมรส.........................................ทีอ่ ยู่……………………………..…………………………
โทรศัพท์.....................................................
4. ชื่อเดิม (หากมีการเปลีย่ นชื่อ/ นามสกุลเดิม ……………………………………………..............................
กรณีจดทะเบียนสมรส ให้ระบุ…………………………………………………………………………................
5. ชื่อบิดา(ภาษาอังกฤษ)..................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด..................................
ชื่อมารดา (ภาษาอังกฤษ)................................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด..................................
6. กรณีมญ
ี าติทอ่ี าศัยอยูใ่ นสหรัฐ ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)....................................................................
อาชีพ................................................. ทีอ่ ยู.่ .............................................................................................
ความสัมพันธ์..........................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................................
7. ในห้าปี ทผ่ี ่านมาเคยเดินทางไปประเทศใดบ้าง……………………………..................................…………
8. ท่านเคยเดินทางไปอเมริกาหรือไม่ (ถ้าเคย) วันเดือนปี ทเ่ี ดินทางไปถึง....................................................
จานวนวัน................ หมายเลขวีซ่า..........................วันทีอ่ อกวีซ่า....................วันหมดอายุ.......................

9.เคยโดนปฏิเสธวีซ่าอเมริกาหรือไม่ (ถ้าเคย) วันทีโ่ ดนปฏิเสธ....................................................................
เพราะ........................................................................................................................................................
10. เคยทาพาสปอร์ตหายหรือไม่(ถ้าเคย) หมายเลขพาสปอร์ตทีห่ าย .........................................................
หายเมือ่ ไหร่.........................................................หายทีไ่ หน......................................................................
1. ชื่อสถานทีท่ างาน และเบอร์โทรศัพท์ ,ตาแหน่ง รายได้ต่อปี และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ, ชื่อ/นามสกุลของหัวหน้า
งาน/ผูบ้ งั คับบัญชา
2. กรณีทแ่ี ต่งงานแล้วขอชื่อ/นามสกุล,ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ,วัน/เดือน/ปี เกิด ,และสถานทีเ่ กิดของคู่สมรส และเบอร์โทรศัพท์
3. ชื่อ/นามสกุลและ วัน/เดือน/ปี เกิดของบิดา-มารดา เป็ นภาษาอังกฤษ
4. รายละเอียดการเดินทาง สถานทีพ่ กั , ทีอ่ ยู่, เบอร์โทรศัพท์ ทีจ่ ะพานักในสหรัฐอเมริกาสายการบิน เทีย่ วบิน ไป/
กลับ , วัน/เดือน/ปี ทีจ่ ะเดินทางไป-กลับ
5. กรณีทไ่ี ด้รบั เชิญจากทางสหรัฐฯ ขอชื่อทีอ่ ยูข่ องหน่วยงานทีเ่ ชิญ, เบอร์โทรศัพท์, และชื่อ/นามสกุล ของผูท้ ่ี
สามารถติดต่อได้
6. กรณีมญ
ี าติทอ่ี าศัยอยูใ่ นสหรัฐฯ ขอชื่อ-นามสกุลเป็ นภาษาอังกฤษ, อาชีพ, ทีอ่ ยู,่ เบอร์โทรศัพท์ และ
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทาง
**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เนื่ องด้วยต้องตอบคาถามครบทุกข้อข้างต้ น จึงจะสามารถสมัครวีซ่าได้
--- ขอบพระคุณค่ะ ---

