เอกสารส่งกลับบริษทั
ภายในวันที่ 2 มี.ค.-14 พ.ค. 2564
ภายในวันที่ 2 มี.ค.-14 พ.ค.2564G
VISA USA
่ นต ัวของผูเ้ ดินทาง
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสว

ข้อควรปฎิ บตั ิ
กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ ให้ชดั เจนและถูกต้องตามความเป็ นจริงเพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
มีรายละเอียดดังนี้
1. แบบฟอร์ มขอวีซา่ (ภาษาไทย) กรุณาเซ็นตรงเครื่ องหมาย X ให้ เหมือนกับที่เซ็นในหนังสือเดินทาง
2. สาหรับ “เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่า” กรุณาจัดเตรี ยมให้ ครบถ้ วน พร้ อมจัดส่งเอกสารทังหมดมายั
้
งบริษัท

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดิ นทาง
 นธอ. รหัส ABO. ………………………….

 ผู้ติดตามของ ABO………………………..…….

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) ยศ,ตาแหน่ง/นาย/นาง/นางสาว .................................................นามสกุล.............................................
ชื่อ – นามสกุลผู้เดินทาง(ภาษาอังกฤษ) ตามหนังสือเดินทาง……………………………………………………………………..……....
ชื่อ – นามสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล) ……………………………………………………………………………………….
วัน เดือน ปี เกิด…………………………….. เพศ  ชาย  หญิง สัญชาติ …………………...เชื ้อชาติ ………….……..….
ท่านเคยถือสัญชาติอื่นนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นหรื อไม่ (ถ้ ามีโปรดระบุ) ………………………………………………….……...
สถานภาพสมรส
 โสด  สมรส จดทะเบียน  สมรส ไม่จดทะเบียน  หย่าร้ าง  หม้ าย  แยกทาง  เสียชีวิต
ท่านที่สถานภาพ หย่าร้าง หรือ แยกทาง รบกวนกรอกข้อมูลเพิ่ มเติ ม
วันที่จดทะเบียนสมรส ..................................................... วันที่จดทะเบียนหย่า หรื อ แยกทาง ......................................................
สาเหตุที่หย่า หรื อ แยกทาง .........................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (ของผู้เดินทาง)บ้ านเลขที่.............................ซอย................................................ถนน............................................
แขวง......................................................เขต..........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ..................................อีเมล์ (Email)................................................................
ไอดี ไลน์ (ID LINE) ………………………………………………………… Facebook…………………………………………………
Instagram…………………………………………………………………...Twitter…………………..………………………..………..
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดิ นทาง
ท่านมีหนังสือเดิ นทางทัง้ หมด………..….เล่ม
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั หมายเลข ………………………ประเทศผู้ออก…………………สถานทีอ่ อก………………….……
วันที่ออก ………………………………………………………วันที่หมดอายุ………………………………………………………..
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั
 อยู่กบั ท่าน  หมดอายุ  สูญหาย  ถูกขโมย
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า หมายเลข ………………………ประเทศผู้ออก………………………สถานที่ออก………………….……
วันทีอ่ อก ………………………………………………………วันที่หมดอายุ………………………………………………………..
ปั จจุบนั หนังสือเดินทางเล่มเก่า  อยู่กบั ท่าน  หมดอายุ  สูญหาย  ถูกขโมย
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเดิ นทาง
➢ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ……………………………………………………………………………..………………………….
วันที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกา……….……………………..และวันที่เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา…………………….……..…...
เที่ยวบินทีเ่ ดินทางไป……………….………………………และเที่ยวบินที่เดินทางกลับ………………….………..……………….
➢ เมืองทีเ่ ดินทางไป…………………………………………..ที่อยูใ่ นอเมริกา………………………………………………………….
…………………………………………………………… เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ………….…………..……………………………..
➢ ในการเดินทางครัง้ นี ้ ใครเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง กรุณาทาเครื่ องหมาย  ตนเอง  ผู้อื่น  องค์กร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีผอู้ ่นื ออกค่าใช้จ่ายให้ (กรุณาระบุรายละเอียด) ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล หรื อ ชื่อองค์กร ………………………………………………………..ความสัมพันธ์ ……………………………..
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………………………….E-mail……………………………………………………………….
➢ ท่านมีผ้ ทู ี่จะเดินทางร่วมกับท่านในครัง้ นี ้หรื อไม่ ?  ไม่มี  มี (โปรดระบุ)
ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………..ความสัมพันธ์ ………………………………..
เบอร์ โทรศัพท์ ……………………………………………………………..
➢ ท่านเคยเดินทางเข้ าสหรัฐอเมริกาหรื อไม่?  ไม่เคย  เคย ทังหมด……….…….ครั
้
ง้ ถ้ าเคยโปรดระบุ
1. วันที่ ………เดือน ……………………..ปี ….…..…. (หากจาไม่ได้ ใส่เฉพาะปี ค.ศ.) ระยะเวลา ………….. (วัน/ เดือน /ปี )
2. วันที่ ………เดือน ……………………..ปี …..….…. (หากจาไม่ได้ ใส่เฉพาะปี ค.ศ.) ระยะเวลา ………….. (วัน/ เดือน /ปี )
3. วันที่ ………เดือน ……………………..ปี …………. (หากจาไม่ได้ ใส่เฉพาะปี ค.ศ.) ระยะเวลา ………….. (วัน/ เดือน /ปี )
➢ ท่านเคยมีวซี ่าสหรัฐอเมริกาหรื อไม่ ?
 ไม่เคย  เคย (โปรดระบุ)
ประเภทของวีซ่าทีเ่ คยได้ …………………………….วันที่ออกให้ …………………….วันที่หมดอายุ ……………………………
Visa Number (ตัวอักษรสีแดงที่ด้านขวาล่างของวีซา่ ) ……………………………………………………………………………..
➢ ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ จากสหรัฐอเมริกา หรื อไม่ ?  ไม่เคย  เคย ถ้ าเคยโปรดระบุ
กรุณาระบุเหตุผล ………………………………………….…………………….(ประเภทวีซ่า) ………..………………………….
โปรดระบุ วันที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่า ………………………………………………………………………………………………………
➢ ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศใดหรื อไม่ ?  ไม่เคย  เคย ถ้ าเคยโปรดระบุประเทศ.........................................
กรุณาระบุเหตุผล………………………………………………….…………………….(ประเภทวีซา่ ) ………..……………………
วันที่เคยยื่นขอวีซ่า …………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวผู้เดินทาง
➢ ชื่อบิดา.......................................................................นามสกุล …………………………………………................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................จังหวัดที่เกิด…………………..……………......สัญชาติ ………………............
อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรื อไม่ ?

 ไม่ใช่  ใช่ (โปรดระบุสถานะ)

 U.S. CITZEN  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT  NONIMMIGRANT
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➢ ชื่อมารดา ..................................................................นามสกุล …………………………………………................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................จังหวัดที่เกิด…………………………......สัญชาติ ……………………..............
อาศัยอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรื อไม่ ?  ไม่ใช่  ใช่ (โปรดระบุสถานะ) ……………………………………………………..
 U.S. CITZEN  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT  NONIMMIGRANT  OTHER
➢ ชื่อคู่สมรส (สาหรับผู้ที่สถานภาพ สมรส หย่าร้าง แยกทาง และ หม้าย)
ชื่อ ………………………………………………………………… นามสกุล ………………………………..................................
วัน เดือน ปี เกิดคู่สมรส............................................จังหวัดที่ค่สู มรสเกิด.....................................สัญชาติ ………………………
คู่สมรสจะเดินทางกับท่านด้ วยหรื อไม่ ?
 เดินทาง  ไม่เดินทาง
คู่สมรสพักอาศัยอยู่กบั ท่านหรื อไม่ ?
 พักด้ วยกัน  ไม่พกั ด้ วยกัน
ที่อยู่ (กรณีไม่ได้ พกั ทีเ่ ดียวกัน) บ้ านเลขที่………..……..…..ซอย………………………..........ถนน..............................................
แขวง.............................................เขต........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ..................................อีเมล์ (Email)...........................................................
➢ ชื่อบุตร (คนที่ 1) …………………………………….……………… นามสกุล ……………………….......................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................จังหวัดที่เกิด…………………………......สัญชาติ ……………………...............
บุตร (คนที่ 1) จะเดินทางกับท่านด้ วยหรื อไม่ ?

 เดินทาง

 ไม่เดินทาง

บุตร (คนที่ 1) พักอาศัยอยู่กบั ท่านหรื อไม่ ?

 พักด้ วยกัน

 ไม่พกั ด้ วยกัน

➢ ชื่อบุตร (คนที่ 2) ………….………………………….……………… นามสกุล ……………………….......................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................จังหวัดที่เกิด…………………………......สัญชาติ ………….……....................
บุตร (คนที่ 2) จะเดินทางกับท่านด้ วยหรื อไม่ ?

 เดินทาง

 ไม่เดินทาง

บุตร (คนที่ 2) พักอาศัยอยู่กบั ท่านหรื อไม่ ?

 พักด้ วยกัน

 ไม่พกั ด้ วยกัน

➢ ชื่อบุตร (คนที่ 3) ………………………………….……………… นามสกุล ………………………...........................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................จังหวัดที่เกิด…………………………......สัญชาติ …………..……....................
บุตร (คนที่ 3) จะเดินทางกับท่านด้ วยหรื อไม่ ?

 เดินทาง

 ไม่เดินทาง

บุตร (คนที่ 3) พักอาศัยอยู่กบั ท่านหรื อไม่ ?

 พักด้ วยกัน

 ไม่พกั ด้ วยกัน

➢ ท่านมีเพือ่ นหรือญาติ ที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่
 ไม่มี
 มี
ชื่อ.....................................................นามสกุล…………………………......ความสัมพันธ์ ……………………......................
สถานะ  U.S. CITZEN  U.S. LEGAL PERMANENT RESIDENT  NONIMMIGRANT  OTHER
ข้อมูลการทางาน
➢ ข้อมูลการทางานปัจจุบนั
 เกษตรกร
 ดารา/นักแสดง
 นักธุรกิจ
 สื่อสารมวลชน
 โปรแกรมเมอร์
 การทาอาหาร
 การศึกษา
 วิศวกร
 ข้ าราชการ
 สถาปนิก/ก่อสร้ าง
 ทนายความ
 แพทย์/พยาบาล
 ทหาร
 นักวิทยาศาสตร์  นักเคมี/นักฟิ สิกส์
 นักภาษาศาสตร์  สถาปนิก/ก่อสร้ าง  นักวิจยั
 นักสังคมสงเคราะห์  นักเรี ยน/นักศึกษา
 ว่างงาน
 อืน่ ๆโปรดระบุ.............................................................................................................................
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ข้อมูลการทางาน
ชื่อบริษทั หรือ ชื่อสถานศึกษา (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................
ตาแหน่งงาน หรื อ ชื่อคณะวิชา (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) .........................................................................................................
➢ ที่อยู่ของบริษัททีท่ างาน หรื อ สถาบันการศึกษา .....................................................................................................................
.................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อ สถาบันการศึกษา .......................................................................................................................
วันที่เริ่มทางาน………………………..…………………….………. รายได้ ต่อเดือน .........................................................บาท
รายละเอียดของงานที่ทา่ นทาหรือตาแหน่งของท่าน ..............................................................................................................
➢ ข้ อมูลการทางานเก่า ชื่อบริษัท .......................................................................ตาแหน่ง ........................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ........................................... วันเริ่มงาน …...................................... วันสิ ้นสุด .......................................
รายละเอียดของงาน(พอสังเขป) ...........................................................................................................................................
➢ ข้ อมูลการศึกษาแห่งสุดท้ าย ชื่อสถาบันการศึกษา ........................................................ระดับการศึกษา……..........................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ..........................................วันเริ่มเข้ าศึกษา ............................... วันจบการศึกษา ..................................
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติ ม
➢ ท่านเคยเดิ นทางไปประเทศใดบ้างใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
1. ประเทศ ................................................. วันที่ .......................................... จานวน ............... วัน
2. ประเทศ ................................................. วันที่ .......................................... จานวน ............... วัน
3. ประเทศ ................................................. วันที่ .......................................... จานวน ............... วัน
4. ประเทศ ................................................. วันที่ .......................................... จานวน ............... วัน
5. ประเทศ ................................................. วันที่ .......................................... จานวน ............... วัน
➢ ท่านมีทกั ษะเฉพาะทาง หรื อเคยได้ รับการอบรมเฉพาะทาง เช่น การใช้ อาวุธระเบิดนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพหรื ออาวุธเคมี หรื อไม่ ?
 ไม่เคย
 เคย โปรดอธิบาย .........................................................................................................................
➢ ท่านเคยปฏิบตั ิหน้ าที่ทางทหารหรื อไม่?  ไม่เคย  เคย โปรดอธิบาย ประเทศ ........................................................
หน่วยงาน / สังกัด ......................................................อันดับ / ตาแหน่ง ………………………………………………………...
ความเชี่ยวชาญเฉพาะการทหาร.......... ……………………….…………………………………………………………………….
วันทีเ่ ริ่ม – จบ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ...........................................................................................................................................
ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดินทาง
ขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริง

X

หมายเหตุ : กรุ ณาส่ งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารเพื่อทาวีซ่าอเมริกาภายในวันที่ 2 มี.ค.- 14 พ.ค. 64
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้ อมูลสาหรับยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษทั อินเซนทีฟดีไซน์ จากัด
โทร 081 350 7160 หรื อติดต่อ ห้ อง BRD 1 ชัน้ 2 สานักงานใหญ่ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด โทร 02 840 8283
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