
 

 
 
 
 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่าอเมริกา 
 

 
เงื่อนไขในการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่านัน้ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านัน้  ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์

จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศอเมริกายตามเอกสารท่ีระบุเท่านัน้ 
** กรณุาเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูตก าหนด ** 

 
ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
- พาสปอรต์ มอีายุเหลอืนบัจากวนัเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

 (กรณีท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย) 

- รปูถ่ายส ีพืน้หลงัขาว  ขนาด 2 นิว้ หรือ 5 x 5 ซม. จ านวน 2 ใบ รูปถ่ายจะตอ้งเป็นพ้ืน
หลงัสีขาวเท่านั้น เปิดหู,  ห้ามสวมแว่นตาด าหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกนิ  
50 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ทีรู่ปถ่าย 

- ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ใบจองโรงแรมตลอดการเดินทาง 
- แพลนการเดินทาง 
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน, บตัรประชาชน (เด็กใช้ส าเนาสูตบิัตร)  
- กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ีท่ างาน / ทีอ่ยู่ เพื่อใชใ้นการยื่นขอวซ่ีา  ( ภาษาองักฤษ ) 
- กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, ( ในกรณีทีคู่่สมรสเสยีชวีติ )ใบมรณะบตัร 
- ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, นามสกุล (ถ้าม)ี 

 
หลกัฐานการเงินโดย กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง 
       Bank Certificate  และ Statement “บญัชีออมทรพัยเ์ท่านัน้” ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน ขอจากธนาคารเป็น
ภาษาองักฤษ  (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชี ไม่เกนิ 7 วนัก่อนวนั

ยื่นวซ่ีา ) ตอ้งสะกดช่ือให้ตรงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทบั และลายเซ็นจากธนาคาร (หมายเหตุ :สถานทตูอาจขอดูสมุดเงิน
ฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 
 
กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  
(บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
 -  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 



-  ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย) 
ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตาม
หนา้พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้  
- ขอ Statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากธนาคารภาษาองักฤษ ของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย และตอ้งเป็นบัญชีเดียวกนั กบัท่ีออก BANK 
CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE 

 
หนงัสอืรบัรองการท างาน  (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

1.  กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษทัทัว่ไป ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษ) ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิม 
ท างาน, อตัราเงินเดือน  (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 
2. กรณีประกอบธรุกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์
และหน้าหนงัสอืรบัรองตอ้งมชีื่อกจิการ และชื่อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย 
3.  กรณีท าธรุกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสอืชีแ้จงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษ) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ)  ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัรา
เงินเดือน  (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทตูท่ียืน่) 

 
กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
ใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตร
แต่เพียงผูเ้ดียว 

- กรณเีด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทตูดว้ย ทั้ง
สองท่าน  

***ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่าน้ัน*** 
 
 

*** กรณุาจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 
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