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www.starvisa.net

บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด เริ่มกอตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 14 

กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจคือ 

การใหบริการรับยื่นวีซาไทยทุกประเภทใหกับชาวตางชาติที่เขามา
พํานักระยะยาวในประเทศไทย เชน วีซาเกษียณอายุ วีซาแตงงาน 

วีซานักเรียน วีซาติดตาม วีซาทํางานและใบอนุญาตทํางาน วีซา 

LTR (Long-Term Resident Visa) และ วีซาไทยแลนด อีลิท 

(Privilege Entry Visa)

บริการรับตออายุวีซา บริการรายงานตัว 90 วัน 

บริการแจงที่พักอาศัย (ตม.30) และ ขอใบถิ่นที่
อยูในประเทศไทยสําหรับชาวตางชาติ

STAR VISA SERVICE
Headquarters

เราใหบริการตัง้แต พ.ศ. 2538 ในนาม
หางหุนสวนจํากัด สตาร วีซา เซอรวิสSINCE 1995
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www.starvisa .net

เราเป็น outsource ในการใหบริการขอวีซาทํางานและใบ
อนุญาตทํางานในไทย ใหกับคณะครูชาวตางชาติของ British 

Council Chiang Mai และ Wall Street English Chiang Mai

เราเป็น vendor ในการใหบริการหลังการขาย ใหกับสมาชิก 

Thailand Elite ในโครงการบัตรสมาชิก Thailand Elite ใน
จังหวัด เชียงใหม ตัง้แต พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน

STAR VISA SERVICE
Headquarters

ลูกคาและพันธมิตรหลักของเรา
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www.starvisa.net

บริการแปลภาษาทุกภาษา พรอมการรับรองคําแปล การ

รับรองจากสถานกงสูล และสถานทูตแตละประเทศในไทย 

การรับรองจากกระทรวงการตางประเทศของไทย หรือ การ

รับรองจากทนายความไทย (Notary Public)

STAR VISA SERVICE
Headquarters
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www.starvisa.net

Mr. Thananan Thanawutruchanan
Managing Director

บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารในไทย และ สิงคโปร 
เชน บัญชีสกุลไทยบาท และ ดอลลารสหรัฐ บริการอํานวยความสะดวกใน
การทําใบขับขี่ในไทย เชน ใบขับขี่ ประเภทรถยนต หรือ จักรยานยนต

บริการรับยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหมใหกับชาวตางชาต ิ ณ สถานกงสูล 

และสถานทูตแตละประเทศในไทย บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการจด
ทะเบียนสมรสในไทย บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการจัดตัง้บริษัทและ
การจัดการดานบัญชีในไทย
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บริการใหคําปรึกษาดานการลงทุนอสังหาริมทรัพยทุกประเภทในไทยและสิงคโปร บริการใหคําปรึกษา

ดานประกันภัยทุกประเภทในไทยและตางประเทศ บริการใหคําปรึกษาดานการศึกษาในไทย เชน การ

แนะนําโรงเรียนนานาชาติใหกับผูปกครองชาวตางชาติ  บริการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ (Business 

Matching) ในประเทศไทยใหกับนักธุรกิจและนักลงทุนชาวตางชาติ

www.starvisa.net

บริการรับยื่นวีซาทุกประเทศทั่วโลก เชน 

วีซาสหรัฐอเมริกา วีซ ากลุมประเทศเชง
เกน วีซาอังกฤษ วีซาแคนาดา วีซา
ออสเตรเลีย และ วีซานิวซีเเลนด เป็นตน 

และบริการจําหนายตัว๋เครื่องบินทุกสาย
การบินทัง้ใน และ ตางประเทศ

บริการใหคําปรึกษาดานการกฎหมาย

ภายในประเทศไทย

Asia Business Matching Hub

Real Estate Trading Center

Foreigner One Stop Service
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Professional

มีประสบการณ
ดานวีซามากกวา
30 ปี SINCE 1995

Trust Integrity After-Service

Why Star Visa Service?

See Our Strength Points

ไดรับความไววางใจ
จากหนวยงานภาค
รัฐและเอกชน

ความซื่อสัตยตอ
ลูกคาและพันธมิตร
มาเป็นเรื่องแรก

มีการติดตามและ
ดูแลหลังการบริการ
อยางตอเน่ือง

P T I A

www.starvisa.net 10



Company Commitment

VISION

"เราอยากเห็น
ประเทศไทยเป็นที่ที่
เหมาะสมที่สุดในการ
มาอยูเเละลงทุนของ
แขกชาวตางชาติ
ผานการใหบริการจาก
เรา"

MISSION

"เรากําลังผลัดดันใหประเทศไทย
เป็นที่ที่ดึงดูดในการมาอยูพํานัก
ระยะยาว (Long-Stay) โดยการ
เขามาลงทุนของชาวตางชาติทุกคน
เป็น Gateway สูประเทศไทย ซึง่ให
บริการดานวีซา และการอํานวย
ความสะดวกแบบครบวงจร One

Stop Service"

SLOGAN

"สตาร วีซา เซอรวิส
ประตูสูประเทศไทย
Star Visa Service,

Gateway to

Thailand"

COMMITMENT

"เรามีความมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการ
อยางตอเน่ือง"

www.starv isa .net 11



Company Milestones

2538 - 2544

เริ่มตนกิจการโดยการ
จดทะเบียนพาณิชยในนาม
สตาร วีซา เซอรวิส

www.starvisa.net

2544

ถึงปัจจุบัน

จดทะเบียนในนาม
หางหุนสวนจํากัด
สตาร วีซา เซอรวิส

2561

ถึงปัจจุบัน

จดทะเบียนในนาม

บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด

2562

บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด

ไดรับการเเตงตัง้เป็นตัวแทนจําหนาย

บัตรสมาชิกโครงการไทยแลนด อีลิท

(General Sales & Services Agent)

To be continued . . .
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Organization Chart & Management

www.s ta r v i sa .net

Mr. Thanathit Thanawutruchanan

Senior Executive Managing Director
Mrs. Chutikarn Thanawutrutjanan

Executive Managing Director

Mr. Thananan Thanawutruchanan

Managing Director

Of�ce Branch 1 (Headquarters) Of�ce Branch 2

Next Page
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Organization Chart & Management

Of�ce Branch 2

Ms. Waraporn Saleeon

Of�ce Manager

Of�ce Branch 1 (Headquarters)

Mrs. Chutikarn Thanawutrutjanan

Of�ce Manager

• Thai Visas Team

• Overseas Visa Team

• Air Ticketing & Insurance Team
• Business in Thailand & Work Permit Team

• Translation & Legal Team

• Accounting Team

• Housekeeping & kitchen Team

• Thai Visas Team

• Overseas Visa Team

• Air Ticketing & Insurance Team
• Business in Thailand & Work Permit Team

• Translation & Legal Team

• Accounting Team

• Housekeeping & kitchen Team

Professional Staffs in Bangkok

Mr. Perasak Panpet

Ms. Isaraporn Nirojkanasin
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ขอบขายธุรกิจและการใหบริการ

บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด มีขอบขายธุรกิจและการใหบริการดังน้ี
การใหบริการรับยื่นวีซาไทยทุกประเภทใหกับชาวตางชาติที่เขามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย เชน

และบริการสําคัญอื่นๆดังน้ี

• วีซาเกษียณอายุ
• วีซาแตงงาน
• วีซานักเรียน
• วีซาติดตาม
• วีซาทํางาน และ ใบอนุญาตทํางาน
• วีซา LTR (Long-Term Resident Visa) 10 ปี

• วีซาไทยแลนด อีลิท (Privilege Entry Visa) 5, 10, 20 ปี

• บริการรับตออายุวีซาไทย
• บริการรายงานตัว 90 วัน

• บริการแจงที่พักอาศัย (ตม.30) และ ขอใบถิ่นที่อยูในประเทศไทยสําหรับชาวตางชาติ
• บริการแปลภาษาทุกภาษา พรอมการรับรองคําแปล การรับรองจากสถานกงสูล และสถานทูตแตละประเทศใน
ไทย การรับรองจากกระทรวงการตางประเทศของไทย หรือ การรับรองจากทนายความไทย (Notary Public)
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www.s ta r v i sa .net

ขอบขายธุรกิจและการใหบริการ

     วีซาออสเตรเลีย และ วีซานิวซีเเลนด เป็นตน

• บริการรับยื่นขอหนังสือเดินทางเลมใหมใหกับชาวตางชาต ิณ สถานกงสูล และสถานทูตแตละประเทศในไทย
• บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการจดทะเบียนสมรสในไทย
• บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการจัดตัง้บริษัทและการจัดการดานบัญชีในไทย
• บริการอํานวยความสะดวกเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารในไทย และ สิงคโปร เชน บัญชีสกุลไทยบาท และ ดอลลารสหรัฐ
• บริการอํานวยความสะดวกในการทําใบขับขี่ในไทย เชน ใบขับขี่ ประเภทรถยนต หรือ จักรยานยนต
• บริการใหคําปรึกษาดานการลงทุนอสังหาริมทรัพยทุกประเภทในไทย และ สิงคโปร
• บริการใหคําปรึกษาดานประกันภัยทุกประเภทในไทย เเละ ตางประเทศ
• บริการใหคําปรึกษาดานการศึกษาในไทย เชน การแนะนําโรงเรียนนานาชาติใหกับผูปกครองชาวตางชาติ
• บริการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ (Business Matching) ในประเทศไทยใหกับนักธุรกิจ และ นักลงทุนชาวตางชาติ
• บริการรับยื่นวีซาทุกประเทศทั่วโลก เชน วีซาสหรัฐอเมริกา วีซากลุมประเทศเชงเกน วีซาอังกฤษ วีซาแคนาดา

• บริการจําหนายตัว๋เครื่องบินทุกสายการบินทัง้ใน และ ตางประเทศ
• บริการใหคําปรึกษาดานการกฎหมายภายในประเทศไทย
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รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ

การทองเที่ยวและกีฬาเชียงใหม

British Council Chiang Mai

Wall Street English Chiang Mai

www.starvisa .net 17



รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ

www.starvisa .net 18



Contact Us

+66 (0)64 264 5141

admin@starvisa.org

@chiangmaivisa

@starvisa

+66642645141

visaelite

www.starvisa.net

www.starvisaservice.com

www.thaielite.com

www.ltrvisa.net

www.chiangmaitranslation.com

สาขา 1 สํานักงานใหญ
บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด
114/15-16 หมูที่ 4 ตําบล หนองปาครั่ง
อ. เมือง จ. เชียงใหม ประเทศไทย
50000

สาขา 2

หจก. สตาร วีซา เซอรวิส
419/3 ถนน วิชยานนท ตําบล ชางมอย
อ. เมือง จ. เชียงใหม ประเทศไทย
50300
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Our Map Branch 1 Headquarters

สาขา 1 สํานักงานใหญ | บริษัท สตารวีซา เซอรวิส14 จํากัด
114/15-16 หมูที่ 4 ตําบล หนองปาครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม ประเทศไทย 50000

+66 (0)64 264 5141
admin@starvisa.org

www.s ta r v i sa .net
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Our Map Branch 2

สาขา 2 | หจก. สตาร วีซา เซอรวิส
419/3 ถนน วิชยานนท ตําบล ชางมอย อ. เมือง จ. เชียงใหม ประเทศไทย 50300

+66 (0)64 264 5141
admin@starvisa.org

www.s ta r v i sa .net
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THANK YOU!

www.starvisa.net
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