VISA USA
่ สหร ัฐอเมริกา
เอกสารประกอบการขอวีซา
1. หนังสือเดิ นทาง (Passport) ตัวจริง
หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (หมดอายุหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้ อย 3 หน้ า ขึ ้นไป
หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ฉบับจริง) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาแสดงด้ วย
สำเนำหนังสือเดินทำงเล่ มเก่ ำที่เคยมีวซี ่ ำอเมริกำ จำนวน 1 ชุด
กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่เคยมีวซี ่าอเมริกาของท่านสูญหาย ท่านต้ องไปแจ้ งความพร้ อมแนบใบแจ้ งความมาด้ วย
2. สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง ท่ ำนละ 2 ชุด
3. รูปถ่ายสาหรับทาวีซ่า รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ ้ว (5 X 5 เซนติเมตร) จำนวน 2 รูป ดังนี ้
- รูปถ่ายสี ฉำกหลังเป็ น สีขำว เท่านัน้
- เป็ นรูปถ่ายปัจจุบนั : ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- ขนาดของรูปถ่าย : สูง 2 นิ ้ว X กว้ าง 2 นิ ้ว (5 X 5 เซนติเมตร)
- รูปคมชัด เห็นใบหู หน้ าตรง ตามองกล้ อง ริมฝี ปากปิ ดสนิท ไม่สวมแว่นตา ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
- ขนาดใบหน้ ารูปถ่ายของท่านจะต้ องแสดงทังศี
้ รษะตั ้งแต่ด้านบนสุดของผมจนถึงบริเวณใต้ คางในภาพที่ถกู ต้ อง
ความสูงของศีรษะอยู่ที่ 1-1-3/8 นิ ้ว (3.5 – 4 เซนติเมตร)
ตัวอย่าง ขนาดรูปที่ใช้ในการทาวีซ่าอเมริกา

สาเนาบัตรประชาชน
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาทะเบียนบ้าน
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ(กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุลทุกใบที่ม)ี
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาทะเบียนสมรส
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
- กรณีไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส กรุณาทาจดหมายรับรองการเป็ นสามี-ภรรยา เป็ นภาษาอังกฤษ
(กรณีค่สู มรสไม่ได้ จดทะเบียนสมรส แต่มีบตุ รด้ วยกัน ให้ แสดงใบสูติบตั รของบุตรท่านด้ วย)
- กรณีค่ สู มรสไม่ เดินทำง แนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของคู่สมรสมาด้ วย
8. สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
9. สาเนาใบมรณะบัตร (*กรณีค่ ธู ุรกิจเสียชีวิต)
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
10. สาเนาบัตรนักธุรกิ จแอมเวย์ (ABO.)
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.
5.
6.
7.

ท่านละ 1 ชุด
ท่านละ 1 ชุด
ท่านละ 1 ชุด
ท่านละ 1 ชุด

ท่านละ 1 ชุด
ท่านละ 1 ชุด
ท่านละ 1 ชุด

11. สาเนาสูติบตั ร(กรณีอายุตา่ กว่า 18 ปี )/ หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง ท่านละ 1 ชุด
12. หนังสือยิ นยอมให้เด็กเดิ นทางไปต่างประเทศ
กรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี บิดาหรื อมารดา คนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ เดินทางไปด้ วย บิดาหรื อมารดาผู้ทไี่ ม่ ได้ เดินทางไปด้ วย
จะต้ องเป็ นผู้ทาหนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางโดยออกหนังสือจากอาเภอหรื อสานักงานเขตเท่านัน้ ** เป็ นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรื อมารดาที่ไม่ได้ เดินทางมาด้ วย จานวน 1 ชุด
13. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำนจำกบริษทั เป็ นภำษำอังกฤษเท่ ำนัน้ ) เอกสำรมีอำยุไม่ เกิน 1 เดือน
สาหรับนธอ. ที่ผ่านคุณสมบัติได้ รับเชิญเข้ าร่วมการสัมมนา ทางบริษัทจะเป็ นผู้ดาเนินการออกจดหมายรับรองการทางานให้
พนักงานบริษัท
ใช้ หนังสือรับรองทีท่ างานเป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันที่เริ่มทางาน
และวันที่เดินทางตั ้งแต่ขาไป - ขากลับ
ข้ าราชการ
ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ(ไม่จาเป็ นต้ องระบุวา่ จะไปต่างประเทศ)
* กรณี เกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
เจ้ าของกิจการ
ใช้ สาเนาหนังสือรับรองของบริษทั เป็ นภาษาไทยพร้ อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม และตราประทับบริษัท (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน) หรื อสาเนาทะเบียนการค้ าที่
มีชื่อผู้สมัครอยูใ่ นใบอนุญาตประกอบธุรกิจการค้ า หรื อหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน
* กรณีไม่จดทะเบียนใช้ เอกสารการเสียภาษี
นักเรี ยน / นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนจากสถาบันการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุชนเรี
ั ้ ยน มีลายเซ็นของ
ผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษา และตราประทับของสถาบันการศึกษานัน้ ๆ
14. หลักฐานการเงิ น (เอกสารมีอายุไม่เกิ น 14 วันนับจากวันที่นัดหมายไปสแกนลายนิ้ วมือ)
• Bank Statement ย้ อนหลัง 6 เดือน ซึง่ ควรจะต้ องมีเงินอยูใ่ นบัญชียอดสุดท้ าย ไม่ตา่ กว่า 100,000 บาท
ท่านสามารถดาเนินการขอ Statement ได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. บริการธนาคารออนไลน์ (Online) ผ่านแอปพลิเคชัน่ ของธนาคารต่างๆ
2. บริการผ่านธนาคาร ต้ องเตรี ยมบัตรประชาชน และ สมุดบัญชี (มีค่าธรรมเนียมดาเนินการ)
• กรณี รบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นต้องออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ที่ระบุ
ชื่อเจ้ าของบัญชีและชื่อผู้ที่จะรับรองสะกดให้ ถกู ต้ องตามหน้ าหนังสือเดินทาง (Passport) เป็ นภาษาอังกฤษ สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)

หมายเหตุ
1. ผู้เดิ นทางต้องแสดงตนที่สถานทูตอเมริกายื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพือ่ สแกนลายนิ ้วมือ และต้ องนัดหมายวันและเวลา
ล่วงหน้ าซึง่ ทางบริษัททัวร์ จะเป็ นผู้นดั หมาย ให้ กบั ผู้เข้ ายื่นวีซ่าในการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลพร้ อมทังอ
้ านวยความสะดวก
ให้ หลังจากที่ท่านเตรี ยมเอกสารในการขอวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. เอกสารตัวจริงทุกชนิดจะต้ องนาไปใช้ ในวันที่เดินทางไปแสดงตัว เพื่อสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา หลักฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น หลักทรัพย์ บ้ าน คอนโด ที่ดิน กองทุน หุ้น ฯล
3. หลังจากทีย่ ื่นเอกสารของท่านเข้ าสถานทูตแล้ ว สถานทูตจะใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 7 วันทาการ ในระหว่างนี ้ท่านไม่
สามารถขอเล่มพาสปอร์ ตก่อนวันเสร็จกระบวนการของสถานทูต ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. การพิจารณาว่าจะให้ วีซา่ หรื อไม่นนเป็
ั ้ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ หากทางแผนกวีซา่ ได้ ตรวจเอกสารแล้ ว และอาจมี
ความจาเป็ นต้ องขอเอกสารเพิม่ เติมจากท่านก่อนส่งให้ สถานทูตนันจะรี
้ บแจ้ งท่านโดยด่วน เพือ่ เตรียมให้ ครบถ้ วนและ
ถูกต้ อง จะช่วยให้ การพิจารณาง่ายขึ ้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริ กา ***เพิ่ มเติ ม
(สาหรับ นธอ. ระดับเพชร และสูงขึ้นไป และผู้ติดตาม เดิ นทางไป – กลับไม่พร้อมกรุป๊ ) ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติ ม ดังนี้
1. ใบจองเทีย่ วบินโดยสารทัง้ ขาไป - ขากลับ หรือทีแ่ สดงเทีย่ วบินขาเข้า และขากลับทีบ่ นิ ต่อไปยังประเทศอื่น
2. ใบยืนยันการเข้าพักโรงแรมทีเ่ ดินทางก่อนและ / หรือหลังกรุ๊ป ( Hotel Confirmation )
3. ใบประกันสุขภาพทีน่ อกเหนือจากกลุ่มเดินทาง บริษทั แอมเวย์จะทาประกันการเดินทางให้ในช่วงดังนี้
1. วันที่ 17-30 พฤษาคม 2564
2. วันที่ 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564
3. วันที่ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
4. กาหนดการท่องเทีย่ ว (Itinerary)

3|P ag e

สถานทูตสหรัฐอเมริ กา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์ : +66-2-254-1171
เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/ อีเมล:วีซ่า ถาวร: visasbkkiv@state.gov

สถานกงสุลสหรัฐอเมริ กา เชียงใหม่ ประเทศไทย
ที่อยู่: 387 ถนน วิชยานนท์ ตาบล ช้ างม่อย อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 053 107 700
แฟกซ์ : +66-53-252-633
อีเมล์: acschn@state.gov
ขอบเขตการบริการ: ขอบเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่ครอบคลุม 15 จังหวัด อันได้ แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
กาแพงเพชร ลาปาง ลาพูน แม่ฮอ่ งสอน น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

