เอกสารส่งกล ับบริษ ัท
ภายในว ันที่ 2 มี.ค.-14 พ.ค. 2564

VISA CANADA
่ นต ัวของผูเ้ ดินทาง
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสว

ข้อควรปฎิ บตั ิ
1. กรุณากรอกรายละเอียดข้างล่างนี้ ให้ชดั เจน ถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็ นจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่า
เข้าประเทศแคนาดา
2. สาหรับ “เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า” กรุณาจัดเตรียมให้ครบถ้วน พร้อมจัดส่งเอกสารทัง้ หมดมายังบริษทั

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

 ผู้ติดตามของ ABO………………………..…….

ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) ....................................................................................................................... อายุ ......................ปี
ชื่อ - นามสกุลเดิม (กรณีเคยเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล).....................................................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั
เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย ................................................. หมู่บ้าน .........................................................
ถนน .....................................................................................แขวง ..........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................โทรศัพท์มือถือ…….. ....................................................................
อีเมล์ (E-mail) ............................................................................................. ID Line...............................................................
สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส จดทะเบียน  สมรส ไม่จดทะเบียน  หย่าร้ าง  หม้ าย  แยกทาง  เสียชีวิต
กรุณากรอกละเอียดคู่สมรส ดังนี้ :
คู่สมรส
 เดินทางในทริปนี ้ด้ วย  ไม่เดินทางในทริปนี ้
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส (ภาษาอังกฤษ )........................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิดคู่สมรส /คู่หย่าร้ าง …….....................................วัน เดือน ปี ที่แต่งงาน..................................................................
วัน เดือน ปี ที่หย่าร้ าง…………………………………………… วัน เดือน ปี ที่ค่สู มรสเสียชีวิต .......................................................
อาชีพปั จจุบนั ของคู่สมรส /คู่หย่าร้ าง..........................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ของคู่สมรส /คู่หย่าร้ าง เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย ....................................................................
หมู่บ้าน ........................................................ถนน .......................................................แขวง ....................................................
เขต .................................................จังหวัด ................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์บ้าน .........................................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ .....................................................................
ข้อมูลการทางาน (ภายใน 10 ปี ที่ผ่านมา)
1. ชื่อสถานที่ทางานปัจจุบนั ….……....................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานเลขที่ ...................ซอย ................................................................. ถนน .........................................................
แขวง ..................................................เขต .............................................. จังหวัด ..............................................................
เดือนที่เริ่มทางาน…….. ............................. พ.ศ. ................. เดือนสุดท้ ายที่ทางาน………................... พ.ศ. ........................
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2. ประวัติการทางานเก่า (ก่อนทาแอมเวย์) ชื่อสถานที่ทางาน ...........................................................................................
ตาแหน่งงาน (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างานเลขที่ ...................ซอย ................................................................. ถนน ........................................................
แขวง .......................................................เขต .............................................. จังหวัด ........................................................
เดือนที่เริ่มทางาน เดือน ……………..........พ.ศ. ……........... เดือนสุดท้ ายที่ทางาน เดือน……................. พ.ศ. .....................
3. ประวัติการศึกษา
การศึกษาขันสู
้ งสุด.................................................................. ชื่อสถาบัน............................................................................
วัน-เดือน-ปี ทเี่ ข้ าศึกษา...............................................วัน-เดือน-ปี ที่จบการศึกษา...................................................................
ประวัติการเดิ นทางเข้าประเทศแคนาดา
ท่านเคยเดินทางไปประเทศแคนาดาหรื อไม่ ?  เคย  ไม่เคย ถ้ าเคยระบุวนั .............เดือน....................พ.ศ.........................
จุดประสงค์ในการเดินทางไป.................................................................ระยะเวลาที่อยู่...............................................................
กรณีเคยเดินทางไปประเทศแคนาดา หมายเลขหนังสือเดินทางทีเ่ คยได้ รับ.........................วัน-เดือน-ปี ที่ออกวีซ่า............................
• ท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวีซา่ เข้ าประเทศใดๆ รวมถึงประเทศแคนาดาหรื อไม่ ?
 เคย  ไม่เคย
ระบุ (ถ้ าเคย) วัน...................เดือน.................................พ.ศ. ....................ประเทศ..............................................................
สาเหตุ ............…………………………………………………………………………………………………………………….…
• ถ้ าท่านเคยได้ รับวีซา่ หรื อการปฏิเสธวีซา่ จากประเทศแคนาดาโปรดระบุหมายเลขอ้ างอิง..........................................................
• ท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวีซา่ เข้ าประเทศใดๆ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อไม่ ?
 เคย  ไม่เคย
ระบุ (ถ้ าเคย) วัน...................เดือน.................................พ.ศ. ....................ประเทศ..............................................................
สาเหตุ ............…………………………………………………………………………………………………………………….…
• ถ้ าท่านเคยได้ รับวีซา่ หรื อการปฏิเสธวีซา่ จากสหรัฐอเมริกาโปรดระบุหมายเลขอ้ างอิง...............................................................
ข้อมูลครอบครัวเพิ่มเติ ม
➢ ข้อมูลบิดาของผู้สมัคร
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) บิดา ...............................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) บิดา .........................................................................................................................................
สถานะภาพ
 สมรส
 หย่าร้ าง
 หม้ าย
 เสียชีวิต
วัน เดือน ปี เกิด บิดา........................................................อาชีพปั จจุบนั ของบิดา..........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย ................................................. หมู่บ้าน .......................................
ถนน .....................................................................................แขวง ...........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
➢ ข้อมูลมารดาของผูส้ มัคร  ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) มารดา ..............................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) มารดา..........................................................................................................................................
สถานะภาพ
 สมรส
 หย่าร้ าง
 หม้ าย
 เสียชีวิต
วัน เดือน ปี เกิด มารดา.................................................................. อาชีพปั จจุบนั ของมารดา.......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขทีบ่ ้ าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน ..........................................
ถนน .....................................................................................แขวง ...........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................

ข้อมูลของบุตร – ธิ ดา (จานวนบุตร – ธิ ดาทัง้ หมด รวมทัง้ บุตรบุญธรรม)
บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 1)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด

 สมรสจดทะเบียน

 หย่าร้ าง

 หม้ าย

 สมรสไม่จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา.......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน .........................................
ถนน .....................................................................................แขวง ...........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 2)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด

 สมรสจดทะเบียน

 หย่าร้ าง

 หม้ าย

 สมรสไม่จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน ..........................................
ถนน .....................................................................................แขวง ...........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์................................................
บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 3)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด
 สมรสจดทะเบียน
 หย่าร้ าง
 หม้ าย
 สมรสไม่จดทะเบียน
วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา........................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน ...........................................
ถนน .....................................................................................แขวง ...........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 4)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่รว่ มเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด

 สมรสจดทะเบียน

 หย่าร้ าง

 หม้ าย

 สมรสไม่จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา......................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน .........................................
ถนน .....................................................................................แขวง ..........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
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บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 5)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด

 สมรสจดทะเบียน

 หย่าร้ าง

 หม้ าย

 สมรสไม่จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา.....................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน ........................................
ถนน .....................................................................................แขวง .........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
บุตรของผู้สมัคร (คนที่ 6)
 ร่วมเดิ นทาง  ไม่ร่วมเดิ นทาง
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
 โสด

 สมรสจดทะเบียน

 หย่าร้ าง

 หม้ าย

 สมรสไม่จดทะเบียน

วัน เดือน ปี เกิด ....................................................................... อาชีพปั จจุบนั ของ บุตร-ธิดา.....................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่บ้าน ..................... หมู่ .....................ซอย .............................................. หมู่บ้าน ........................................
ถนน .....................................................................................แขวง .........................................................................................
เขต .................................................จังหวัด ..........................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
ลายเซ็นเหมือนในหนังสือเดิ นทาง
ขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นนี ้เป็ นความจริง

X

หมายเหตุ :
➢ การยื่นคาร้ องขอวีซา่ และการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซา่ อย่างถูกต้ อง มิได้ หมายความว่า ท่านจะได้ รับการอนุมตั วิ ีซา่
เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับคาร้ องวีซา่ ของท่าน ในกรณีที่ท่านกรอกข้ อมูลบนคาร้ องขอวีซา่ ไม่ครบถ้ วน พร้ อมทังเตรี
้ ยมเอกสาร
ประกอบคาร้ องขอวีซ่าไม่ครบตามที่ระบุไว้ เบื ้องต้ น
➢ เอกสารและข้ อมูลต้ องเป็ นจริงและครบถ้ วนตามความต้ องการของสถานทูต มิเช่นนันอาจถู
้
กปฏิเสธคาร้ องได้
➢ การยื่นวีซ่าใช้ เวลา 15 วันทาการ และไม่สามารถถอนเล่มในขณะที่พาสปอร์ ตอยู่ในขันตอนการพิ
้
จารณาวีซา่ ในสถานทูต
กรุณาส่งพาสปอร์ ตและเอกสารเพื่อทาวีซา่ แคนาดาภายในวันที่ 2 มี.ค. – 14 พ.ค. 64
➢ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้ อมูลสาหรับยื่นวีซ่าแคนาดา กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัท อินเซนทีฟดีไซน์ จากัด
โทร 081 350 7160 หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ห้ อง BRD 1 ชัน้ 2 สานักงานใหญ่ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด
โทร 02 840 8283

