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VISA APPLICATION FORM
ROYAL EMBASSY OF CAMBODIA
IN BANGKOK, THAILAND
Please fill it in capital letters with a photo and a copy of your passport

(กรุ ณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทงหมด
ั้
กับรู ปถ่าย๑รู ป และแนบสาเนาหนังสือเดินทาง)
Last name (ชื่อสกุล):

Present occupation (อาชีพปั จจุบนั ):

First name (ชื่อตัว):
Sex (เพศ):

Male (ชาย) ☐

Fax/Phone (โทรศัพท์): ………………………………………..
Female (หญิง) ☐

Date of birth (วันทีเ่ กิด):

Place of residence (ที่อยู่ปัจจุบนั ): ……………………….....
………………………………………………………….

Place of birth (สถานที่เกิด):

………………………………………………………….

Birth nationality (สัญชาติเดิม):

………………………………………………………….

Present nationality (สัญชาติปัจจุบนั ):
Passport or traveling document is valid for (country)

Purpose of visit (วัตถุประสงค์ที่กมั พูชา):

☐ All countries / Only …………………………………

☐ Tourist (ทองเทียว)

☐ Official (ทางการ)

………………………………………………………..…

☐ Business (ทางาน)

☐ Diplomatic (ราชการ)

Date of entry to Cambodia (วันเข้ า):

☐ Others Please specify (อื่นๆกรุ ณระบุ): ......………………

Length of stay (ระยะเวลาอยู่): ………Month(s)………Day(s)

……………………………………………………………

Point of entry (จุดเข้ า): ……………………………………..

Point of exit (จุดออก): …………………..…………………..

Means of transportation (เดินทางโดย): ……………………..

Means of transportation (เดินทางโดย): ……………………..

Address during the visit (ที่อยู่ขณะพักอยูใ่ นกัมพูชา): …………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Company/Organization/Persons to be visited (ชื่อบริ ษัท/องค์กร/
คน ที่จะไปพบ):………………………………..………………
…………………………………………………………..

Passport No (หมายเลขหนังสือเดินทาง): …………………………

First trip to Cambodia (เคยไปกัมพูชา):
☐ Yes

Place of issue (สถานที่ออก): …………………………………
Date of issue (วันที่ออก): …………………………………

Traveling on group tour (ไปกับบริ ษัททัวร์ ):

Date of expiration (วันที่หมดอายุ): ……………………………

Children under 12 years
traveling with you
(ลูกอายุต่ากว่า ๑๒ ปี เดินทางกับคุณ)

Last name
(ชื่อสกุล)

Relatives in the Kingdom
of Cambodia (ญาติที่กมั พูชา)

☐ No

☐ Yes
First name
(ชื่อตัว)

Sex (เพศ)

Date of birth
(วันเกิน)

M

F

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ No
Permanent
Address (ที่อยู่)

For Official Use Only
ថ្ងៃផ្តល់………………………………………………………………

I hereby declare that the information
on this form is true and correct

ទិដ្ឋារលលខ………………………………………………………….

Dated (ลงวัน)…………………

ប្រលេទ………………………………………………………………

Signature of the applicant

ថ្ងៃទទួលពាក្យ……………………………………………………….

ลายมือชื่อของผู้สมัคร

ហត្ថលេខាមន្រ្តទ
ី ទួេប្ទកកិ
ច្កា
ច រកុងស ុេ
ុ

……………………………………

