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1. หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  เลม่จรงิ.. ทีม่อีายเุหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

  

2. ส าเนาหนา้วซีา่อนิเดยีลา่สดุ 1 ชดุ  กรณีทีเ่คยเขา้อนิเดยี และ วซีา่เดมิกบัพาสปอรต์ไมไ่ดอ้ยูใ่นเลม่เดยีวกนั 

 

3. แบบฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวั กรอกตามแบบฟอรม์ดา้นลา่ง (กรุณาแจง้ขอ้มูลจรงิ) 

   

4. รูปถา่ย 2 ใบ  
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปส ีบนพืน้หลังสขีาว และตอ้งมขีนาด 2x2 นิว้ 

แนะน าใหบ้อกรา้นถา่ยรูปวา่ ขนาด 2x2 นิว้ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส เทา่กนัทัง้กวา้งและยาว 
หา้มสง่ขนาดอืน่ สถานทตูเขม้งวดมาก !  

รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปปัจจุบนั ทีถ่่ายใหมภ่ายใน 3 เดอืน 
รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปที ่ไม่ซ ้า กบัรูปในวซีา่เดมิ (ถา้มวีซีา่เดมิ) 

  

 

5. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ *ตอ้งเซ็นชือ่รับรอง ลายเซ็นเหมอืนทีเ่ซ็นในเลม่พาสปอรต์ 

 

7. ส าเนาหนังสอืสทุธ ิ1 ชดุ *เฉพาะพระสงฆแ์ละแม่ช ี (ถา่ยส าเนาหนา้แรก และหนา้ทีแ่สดงสงักดัวัดปัจจบุนั) 

 

8. นามบตัร 1 ใบ *ถา้ม ี (นามบตัร ต าแหน่งงานปัจจุบนั ตรงตามขอ้มลูทีแ่จง้) 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร-   

ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบใดๆ กรณีสถานทตูอนิเดยี ไมอ่นุมัตวิซีา่ หรอือนุมัตปิระเภทของวซีา่ใหไ้มต่รงตามทีย่ืน่ขอ เนือ่งจากทางสถานทตู

จะพจิารณาเป็นรายๆ ไป ขึน้อยู่กบัประวตักิารเดนิทางของแตล่ะบคุคลดว้ย 

 
 

 

ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสาร  
ใหจั้ดสง่ทาง ไปรษณีย ์EMS 

 
 

 
 

 

 

 

บรษิทั อพัเดท ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
Update Tour & Travels Co., Ltd. 
 
   

ใบอนุญาตประกอบธรุกจิน าเทีย่ว เลขที ่11/06037 

1/60 ซอยอนามัยงามเจรญิ 12 แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 
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Website: www.wanramtang.com  E-Mail: info@wanramtang.com  
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้  

   

ชือ่และนามสกลุ ผูย้ืน่ขอวซีา่ 
กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 

1. ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีต่ดิตอ่ได ้  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื  โทรศพัทบ์า้น   

 E-mail:   

 

2. อาชพีปัจจุบนั  ต าแหน่ง  

 * ถา้มนีามบตัร ขอ้นีไ้ม่ตอ้งกรอก ใหส้ง่นามบัตรแนบมาดว้ย 1 ใบ 

 * ถา้เกษียณแลว้  ใหแ้จง้วา่ เกษียณ * ถา้เป็นแมบ่า้น กรุณาแจง้ขอ้มลูทีท่ างานของสามหีรอืบดิา              

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยูท่ีท่ างาน  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีท่ างาน  โทรศพัทบ์า้น   

    

3. กรณีก าลงัศกึษาอยู่ นักเรยีน/นักศกึษา ระดบัชัน้การศกึษา  

 ชือ่โรงเรยีน/สถาบนัการศกึษา  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 ระบอุาชพีของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส  

 ต าแหน่ง  

 ชือ่บรษัิท/ชือ่หน่วยงาน  

 ทีอ่ยู่  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทท์ีท่ างานของ ผูป้กครอง (บดิา) / คูส่มรส   

 

4. วฒุกิารศกึษาสงูสดุทีเ่รยีนจบ เชน่ มัธยมศกึษา ม.6 , ปรญิญาตร ี, ปรญิญาโท เป็นตน้  

 

5. ศาสนาทีนั่บถอื เชน่ ศาสนาพุทธ ครสิต ์หรอื อสิลาม เป็นตน้    

 

6. หากแตง่งานแลว้ กรุณาแจง้                                                                                 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ สาม ี นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ ภรรยา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 กรณีคูส่มรส หยา่รา้งหรอืเสยีชวีติ - ใหแ้จง้วา่ หย่าแลว้ หรอื เสยีชวีติแลว้  

 

7. บดิาและมารดา (ทัง้สองทา่น)    *ตอ้งกรอกนามสกลุ                                                กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่-นามสกลุ บดิา นาย  จังหวดัทีเ่กดิ  

 ชือ่-นามสกลุ มารดา  นาง  นางสาว  จังหวดัทีเ่กดิ  

 

8. ต าหน ิลักษณะรูปพรรณทีเ่ดน่ชดัในร่างกาย เชน่ ผวิสขีาว ผวิสองส ีตาสดี า ตาสนี ้าตาล ผมยาว ผมสัน้ ผมด า เป็นตน้  

  

 

9. ระบ ุวนั-เดอืน-ปี ทีจ่ะเดนิทางไปอนิเดยี ทัง้ไปและกลับ  *ตรงตามตัว๋เครือ่งบนิ หรอื วนัทีค่าดวา่จะเดนิทาง 

 วนัทีเ่ขา้อนิเดยี   

 วนัทีอ่อกจากอนิเดยี   

 

10. ระบเุมอืงทีจ่ะบนิไปลงทีอ่นิเดยี เชน่ New Delhi, Kolkata หรอื Mumbai เป็นตน้  

11. ระบเุมอืงทีจ่ะบนิกลบัออกจากอนิเดยี เชน่ New Delhi, Kolkata หรอื Mumbai เป็นตน้  

 

12. ระบเุสน้ทางทอ่งเทีย่วคร่าวๆ เชน่ "Kolkata-Gaya-Varanasi-New Delhi" เป็นตน้ 
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 ขอ้มลูทีต่อ้งกรอก   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ พมิพห์รอืเขยีนดว้ยลายมอืตัวบรรจง เพือ่ประโยชนข์องผูส้มัครเอง 

                                    (กรอกเป็นภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ก็ได)้ 

   

13. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศไทย                                                                   กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

 ชือ่  นาย  นาง  นางสาว  นามสกลุ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้   

 

14. บคุคลอา้งองิทีต่ดิตอ่ไดท้ีป่ระเทศอนิเดยี    *ขอ้นีใ้หเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ 

  (สามารถแจง้เป็น ชือ่และทีอ่ยู่ของโรงแรมทีพั่กหรอืวัด ทีจ่ะไปเขา้พักก็ได)้ 

 ชือ่-นามสกลุ Name  

 ชือ่โรงแรมหรอืวัด Hotel/Temple  

 ทีอ่ยู ่Address  

  

 หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้Tel.   

 

15. ถา้เคยเดนิทางเขา้อนิเดยีมาแลว้ กรุณาแจง้ขอ้มลูดงันี้ 

 15.1 เลขทีว่ซีา่ลา่สดุ                                                        วนัทีอ่อกวซีา่  

 15.2 เมอืงทีเ่คยไป  

 15.3 ชือ่และทีอ่ยูข่องโรงแรมหรอืทีพั่ก ทีเ่คยไปพักลา่สดุ  *ขอ้นีใ้หเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ 

 ชือ่ทีพั่ก Place to Stay  

 ทีอ่ยู ่Address  

   

 โทรศพัท ์   

 

16. เคยเดนิทางเขา้ ออกประเทศในกลุม่ SAARC (อฟักานสิถาน ภฏูาน ปากสีถาน มัลดฟี บงัคลาเทศ ศรลีงักา เนปาล) หรอืไม่   

 ถา้เคยกรุณาระบรุายละเอยีด (ยอ้นหลงัแค ่4 ปี) 

 กรุณาใสเ่ครือ่งหมาย X ลงในชอ่งทีเ่ลอืก 

  เคย  ไมเ่คย  

 อฟักานสิถาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ภฏูาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ปากสีถาน จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 มัลดฟี     จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 บงัคลาเทศ    จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 ศรลีงักา     จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 เนปาล จ านวน                                                      ครัง้ เมือ่ ปี ค.ศ.   

 

17. ประเทศทีเ่ดนิทางไปในชว่ง 10 ปี ทีผ่่านมา   

  

  

  

 

 

 

 ชือ่ทีอ่ยู ่ทีต่อ้งการใหส้ง่เลม่พาสปอรต์คนื 
 

 การสง่เลม่พาสปอรต์คนื- กรุณาระบทุีอ่ยู่ส าหรับสง่เลม่พาสปอรต์คนืใหช้ดัเจน 

 เราจะสง่คนืใหท้าง ไปรษณีย ์ems (ตอ้งเป็นทีอ่ยูท่ีม่คีนเซ็นรับ) 

 

 ชือ่-นามสกลุ ผูรั้บ  

 ทีอ่ยู่  

  

  รหัสไปรษณีย ์  

 โทรศพัทม์อืถอื   
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แผนที ่ศนูยรั์บยืน่วซีา่อนิเดยี 

 

อาคาร PS TOWER ช ัน้ 10  

สขุมุวทิ 21 (อโศก) 

เดนิทางดว้ยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานอีโศก 

เดนิทางดว้ย รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลงสถานสีขุมุวทิ 

 

 

 

หมายเหต ุ

อาย ุ70 ปีขึน้ไป ไมต่อ้งไปสแกนลายนิว้มอื 

มวีซีา่เดมิ อยูใ่นพาสปอรต์เลม่ปัจจบุัน ไมต่อ้งไปสแกนลายนิว้มอื 

 

 


