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ผู้จัดทา

บทคัดย่ อ
บริ ษทั บีพี ลักซ์ซูรี ทราเวิล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ทัวร์ ช้ นั นา ที่นานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังประเทศ
ต่างๆ สามารถจัดได้ท้ งั กรุ๊ ปเหมาบริ ษทั กรุ๊ ปทัวร์ ท่องเที่ยว และกรุ๊ ปส่ วนตัว ซึ่ งนอกจากบริ การจัดกรุ๊ ป
ทัวร์ แล้ว บริ ษ ทั บี พี ลัก ซ์ ซู รี ทราเวิล จากัด ยัง มี บริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ ทั้ง ในด้า นการจองตัว๋ เครื่ องบิ น
โรงแรมที่พกั และบริ การยื่นขอวีซ่า ในระหว่างการปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
ถึงวันที่ 31 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2561 คณะผูจ้ ดั ทาฝึ กงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ มีหน้าที่
ในการกรอกข้อมูลของลู กค้า ลงในระบบ แปลเอกสารในการทาวีซ่า เป็ นแอดมินตอบลู กค้าและรับ
โทรศัพท์
จากการที่ได้ฝึกปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลของลูกค้าลงระบบ และการจัดทา
เอกสาร ที่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษในการกรอกข้อมูลและต้องแปลเอกสารในการทาวีซ่าจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กา” ขึ้น
โดยโครงงานแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ขั้นตอนของการกรอกวีซ่าสหรั ฐอเมริ กาอย่างละเอียด,รู ปแบบ
เอกสารต่างๆที่ ใช้ใ นการยื่นขอวีซ่า และคาศัพท์ที่พบในเอกสารยื่นขอวีซ่า ซึ่ ง ช่ วยให้บุคลากรและ
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทางบริ ษทั ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : วีซ่าสหรัฐอเมริ กา / รู ปแบบเอกสาร / คาศัพท์
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Abstract
BP Luxury Travel Co., Ltd., a leading travel company that brings tourists to various
countries. The company can arrange a group of companies, group tour, and private group. In addition
to the group tour arrangements, BP Luxury Travel Co., Ltd. also offers a variety of services. During
my internship education from May 14, 2018 to August 31, 2018,the interns are internationally trained.
We were assigned the responsibility of the customer to enter the system. We translated the document
into the visa and we answered customer on the phone.
The practice that involves the filling of the customer into the system and documentation,
which requires the English to fill in and need to translate the documents in the visa application from
Thai into English. The trainees developed the "US Visa Application Process". The project is divided
into 3 parts: the process of completing a United States visa, forms of documents used to apply for a
visa, and vocabularies found in the visa application. This project will help the personnel and students
who practice cooperative education with the companies. It is as a guideline for work.
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