
 

ใบขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ตอ้งกำรขอวีซ่ำปำกีสถำน 

สถำนทูตปำกีสถำนไม่สำมำรถรบัยื่นค ำรอ้งได ้หำกทำ่นกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 

กรุณำกรอกขอ้มูลตอ่ไปน้ีใหค้รบถว้น เป็นภำษำองักฤษ(หำกกรอกได)้ 

 

ทางบริษัทเรารับย่ืนวีซา่ปากีสถานประเภท ทอ่งเท่ียว TOURIST VISAเทา่นัน้ 

1. ระยะเวลาท่ีทา่นต้องการอาศยัอยูใ่นประเทศปากีสถาน(ก่ีวนั) …………………....................……………………. 

2. ประเภทของวีซา่             Single Entry                          Double Entry                    Multiple Entry 

3. จะไปถึงสนามบนิไหนเป็นสนามบนิแรก .................................................................................... 

    สนามท่ีออกจากประเทศปากีสถาน .......................................................................................... 

4. ระบเุส้นทางท่องเท่ียวคร่าวๆ ไปเมืองไหนบ้าง ...................................................................................... 

5. ช่ือ / นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัสะกดตรงตามพาสปอร์ต)...................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

6. กรุ๊ปเลือดของทา่น  ................................. 

7. สถานภาพการสมรส      โสด         แตง่งาน              หยา่ 

8. ต าหนิของทา่น .............................................................................................................................................. 

9. สญัชาต ิ (1) สญัชาตปัิจจบุนั ....................................................................................................................  

(2) สญัชาตกิ่อนหน้า ...................................................................................................................  

(3) สองสญัชาต(ิหากมีโปรดระบ)ุ ................................................................................................ 

10. ศาสนาของทา่น ........................................................... 

11. ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่สะดวก............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่สะดวกท่ีบ้าน ......................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท์มือถือ ............................................................................................................................................... 

12. ท่ีอยูใ่นปากีสถานท่ีท่านจะพกั  ช่ือโรงแรม.......................................................................................................... 

ท่ีอยู.่...……………………………………………………………………………………………………………………… 

เบอร์โทรศพัท์.......................... …………………................................................................................................. 



13. มีผู้สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในระหวา่งท่ีทา่นพกัอาศยัในประเทศปากีสถานหรือไม ่             มี                 ไมมี่ 

หากมี โปรดระบรุายละเอียดของผู้ ท่ีสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยให้แก่ทา่น 

 

   ช่ือ/นามสกลุของผู้สนบัสนนุ ................................................................................................................... 

   ท่ีอยูข่องผู้สนบัสนนุท่ีติดตอ่สะดวก.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

   เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่สะดวก................................................................................................................... 

 

14.อาชีพของท่านปัจจุบัน................................................ต าแหนง่..................................................................... 

แผนก............................................ หน้าท่ีคร่าวๆ...................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีท างานหรือสถานศกึษา............................................................................................................. 

ท่ีอยู่บริษัทหรือสถานท่ีศกึษา..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรบริษัท......................................................................................................................................... 

15.อาชีพของท่านในอดีต................................................ต าแหนง่..................................................................... 

แผนก............................................ หน้าท่ีคร่าวๆ...................................................................................... 

ช่ือสถานท่ีท างานหรือสถานศกึษา............................................................................................................. 

ระยะเวลาตัง้แตท่ี่เร่ิมท างาน จาก .................................................. ถึง ...................................................... 

ท่ีอยู่บริษัทหรือสถานท่ีศกึษา..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรบริษัท......................................................................................................................................... 

16. ช่ือ/นามสกลุ มารดา ............................................................................... สญัชาต ิ.............................. 

17. ช่ือ/นามสกลุ บดิา .................................................................................. สญัชาต ิ.............................. 

18.รายละเอียดคูส่มรส(หากมี โปรดระบ)ุ 

ช่ือ/นามสกลุ ..................................................................................................สญัชาติ............................. 

วนั/เดือน/ปี เกิด ....................................................................................................................................... 

อาชีพ...................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ตอ่สะดวก................................................................................................................... 



19. ทา่นมีบตุรแล้วหรือไม ่                             มี                       ไมมี่ 

หากมี โปรดระบรุายละเอียดบตุรของทา่นดงัตอ่ไปนี ้

     ช่ือ/นามสกุล                    วัน/เดือน/ปี เกิด 

1. ...................................................................................................                 ........................................... 

2. ...................................................................................................                 ............................................ 

3. ...................................................................................................                 ............................................ 

 

20. มีผู้ ร่วมเดนิทางไปยงัปากีสถานพร้อมกบัทา่นหรือไม ่                      มี                       ไมมี่ 

หากมี โปรดระบรุายละเอียดของผู้ ร่วมเดินทางไปกบัทา่นดงัตอ่ไปนี ้

                     ช่ือ/นามสกุล            วัน/เดือน/ปี เกิด                   เลขที่หนังสือเดนิทาง 

1. ....................................................................          ...................................            .......................................   

2. ....................................................................          ..................................              ....................................... 

3. ....................................................................          ..................................       ....................................... 

 

21.ทา่นมีบญัชีธนาคารในประเทศปากีสถานไว้หรือไม ่                       มี                        ไมมี่ 

หากมี โปรดระบรุายละเอียดบญัชีธนาคารของทา่นดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือธนาคาร..................................  สาขา.................................. เลขที่บัญชี ....................................................  

 

22. ทา่นเคยเดนิทางเข้าประเทศปากีสถานในชว่งระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่            เคย               ไมเ่คย 

หากเคย โปรดระบรุายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   วันท่ี                       เมือง/สถานที่ท่องเที่ยวที่ไป                ระยะเวลา(กี่ วัน) 

1. ..............................    ............................................................             .............................. 

2. ..............................    ............................................................             .............................. 

3. ..............................    ............................................................             .............................. 

4. ..............................    ............................................................             .............................. 

5. ..............................    ............................................................             .............................. 

 

 

 



23. ทา่นเคยเดนิทางไปในประเทศอ่ืนๆในชว่งระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่(หากเคยไปที่ใด โปรดระบ)ุ 

   วันท่ีไป-กลับ                        ประเทศ                       ระยะเวลา(กี่ วัน) 

1. ..............................    ............................................................             .............................. 

2. ..............................    ............................................................             .............................. 

3. ..............................    ............................................................             .............................. 

4. ..............................    ............................................................             .............................. 

5. ..............................    ............................................................             .............................. 

 

24. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่ในประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศปากีสถานหรือไม ่              เคย                      ไมเ่คย 

25. ทา่นเคยถกูปฏิเสธในการเข้าประเทศปากีสถานหรือไม ่     เคย      ไมเ่คย 

หากเคย โปรดระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ 

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

26.ทา่นเคยถกูขบัไลห่รือเนรเทศออกจากประเทศใดๆ รวมถึงประเทศปากีสถานหรือไม ่           เคย           ไมเ่คย 

หากเคย โปรดระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ ดงันี ้

      วันท่ี       ประเทศ            เหตุผลท่ีถูกขับไล่/เนรเทศ 

...........................          .................................                                ............................................................ 

27.ทา่นเคยก่อคดีอาชญากรรมในประเทศใด ๆ หรือไม ่                                              เคย                      ไมเ่คย 

หากเคย โปรดระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ ดงันี ้

      วันท่ี               ประเทศ                    คดี/ข้อกล่าวหา           ผลการตัดสิน/ค าพพิากษา    

..........................   .......................            .........................................          ........................................................ 

 

 
หมายเหต ุ ***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้น***  

 ในกรณีทีก่รอกข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนมุติัและถูกตีกลบัออกมา และทางสถานทูตไม่คืนค่าวีซ่าทัง้หมด 

 ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตปากีสถาน ไม่อนมุติัวีซ่า หรืออนมุติัประเภทของวีซ่าใหไ้ม่ตรงตามที่
ยืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 



 
 
 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าปากีสถานของสถานทตู 1,300 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ :   5 วันท าการ (ไม่รวมเวลารับส่งเอกสาร) 
ค่าบริการของบริษัท :   1,000 บาทต่อเล่มรวมส่งคืน EMSฟรี  
>>>โปรโมช่ันพเิศษ<<<ย่ืนวีซ่า 2 เล่ม คิดค่าบริการเล่มละ 800 บาท <<< 
วีซ่าปากีสถาน มีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ย่ืน สามารถเข้าประเทศปากีสถานได้ 30 วัน 

 
เอกสารส าหรับวีซ่าปากีสถานที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์ม 

 
1. กรอกข้อมลูในใบกรอกข้อมูลของบริษัท 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัขาวจ านวน 2 รูป  
3. หนังสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย          
สองหน้าส าหรับติดวีซา่  
4. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต จ านวน 2 ใบ พร้อมเซนต์ส าเนาถกูต้อง  
5. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ใบ พร้อมเซนต์ส าเนาถกูต้อง  
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ใบ พร้อมเซนต์ส าเนาถกูต้อง  
7. ใบจองตั๋วการบนิ (หากไม่มีสามารถปรึกษากบัท่ีบริษัทได้) 
8. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี) 
9. จดหมายรับรองการท างานตัวจริงภาษาอังกฤษ ระบ ุต าแหน่ง วนัเดินทางไปกลบั และระยะเวลาให้
ชดัเจน 
10. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ภาษาองักฤษ (ให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงินในบญัชี) สามารถ 
ปริน้ท์จากแอปพลิเคชัน่ของธนาคารได้(*ทางสถานทตูปากีสถานไม่รับถ่ายส าเนา Bookbank) 
11. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
12. กรณีผู้ เดินทางอายไุม่ถึง 20 ปี ต้องมีส าเนาใบสูตบัิตร แปลเป็นภาษาองักฤษ  
 
หมายเหต ุ ทางบ.รุ่งทรัพย์แกรนด์ทวัร์รับแปลเอกสาร มีค่าแปลฉบบัละ 200 บาท 


