
   

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  
ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ) 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด ฉีก
ขาด มีรอยขีดเขียน (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาว
เท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือ
เครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และประกบ
ด้านหน้าของรูปเข้าหากัน  (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวด
เย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่) 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18ปี)/
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน ถ่ายส าเนามาทุกหน้า(กรุณาปรับสมุดเงิน

ฝากแสดงยอดล่าสุดถึง ณ เดือนปัจจุบันให้เรียบร้อยก่อนถ่ายส าเนา)ยอดเงินและเดือน ห้าม

กระโดด 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับ

ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีฝากประจ า*** 
            กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี 
(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออก
ค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ 
หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลา



   

ด าเนินงานประมาณ 3วัน ฉบับภาษาอังกฤษ(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 
 

5. หลักฐานการท างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน)   
 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างานและ

ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกดช่ือ – นามสกุลให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต  
 กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 
(สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวี

ซ่า) ต้องสะกดช่ือ – นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
  

6. กรณีเด็กไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบดิา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย  
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและ

การเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์  กับบุตรที่ศูนย์ยื่นด้วย ท้ังสองท่าน *** 
 

7. เบอร์มือถือท่ีติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล 
 

8. ในกรณีท่ีมเีอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อมประทับตรา เท่านั้น 
 

9. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่ง
ให้กับทางสถานทูต เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

 



   

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทุกข้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ช่ือ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุลเก่า ที่เคยใช้ก่อนเปลี่ยน............................................................................................................. 

เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ..............................เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................................................... 
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ........................... 
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด ) 
...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... ท่าน

อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา …........….........ปี .........................เดือน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 
มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ..................เล่ม     
หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบัน ........................วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 
หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า .........................วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี ที่เคยเข้าประเทศอังกฤษครั้งล่าสุด ............................................. รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 

วัตถุประสงค์ในการไปครั้งล่าสุด (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรียน) .................................................................... 
ประเภทของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เป็นประเภทใด ...................................................................................... 
ระยะเวลาของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เร่ิมตั้งแต่วันที่ .....................................ถึงวันที่ ................................... 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆหรือไม่ ................................................................... 
เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ .......................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ ....................................... 
ประเทศอื่น ๆ ที่ท่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ป)ี วันเดือนปี ที่ไป รวมกี่วัน และวัตถุประสงค์

ในการไป (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 
1.ประเทศ............................................................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................................ รวม .................. วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป ........................................................ 
2.ประเทศ............................................................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................................ รวม .................. วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป ........................................................ 



   

3.ประเทศ............................................................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................................ รวม .................. วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป ........................................................ 
4.ประเทศ............................................................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................................ รวม .................. วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป ........................................................ 
5.ประเทศ............................................................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................................ รวม .................. วัน  
วัตถุประสงค์ในการไป ........................................................ 
สถานภาพ  .........โสด       ........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย)                          

......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)           ........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 

........ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
 
ในกรณีสมรสแล้วทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม                                                                                                       

ชื่อ นามสกุล ของคู่สมรส ..............................................................................................................................วัน/

เดือน/ปีเกดิ ของคู่สมรส........................................................................................................................... 
สถานที่เกิด.................................................................................................. 

เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ ............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส ................................................................................................................................ 

 

ในกรณีท่ีมีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน                                                                                                

1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ................................................................................................................................... 
2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ ของบุตร ............................................................................................................................... 
สถานที่เกิด................................................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 
ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ ................................................................................................................................... 

 

 



   

ประวัติของบิดา                                                                                                                                                

ชื่อของบิดา .......................................................... นามสกุลของบิดา .......................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  
สถานที่เกิดของบิดา........................................................ประเทศที่เกิด ......................................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ประวัติของมารดา                                                                                                                                               

ชื่อของมารดา ........................................................ นามสกุลของมารดา .................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  
สถานที่เกิดของมารดา ..............................................ประเทศที่เกิด .............................................  
เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง .............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบันท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ...................................................................... 
ชื่อบริษัทที่ท างาน .......................................................................................................................................... 
ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน................................................................................................................................... 
..............................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................

วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน ............................................... เงินเดือน .................................บาท 

 
กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................................................... 
ระดับชั้นที่เรียนอยู่ ........................................หลักสูตรที่ก าลังเรียน .............................................................. 

 

ท่านเคยท างานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ข้าราชการ) ........เคย ........ไม่เคย 

ถ้าเคย ระบุอาชีพที่ท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) .................................................................... 

ชื่อต้นสังกัดที่เคยท างาน ................................................................................................................................  
ที่อยู่ของต้นสังกัดที่เคยท างาน

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................วัน/

เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน .......................................... วัน/เดือน/ปี ที่ออกจากงาน .......................................... 

 



   

ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดว่าเป็น  บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

……………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………... 
ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................................... 
ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................  
ค่าใช้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...........................................................................   
ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ..................................................................................ใคร

เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ้ามีคน

ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านไปอังกฤษ เขาได้จ่ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัท

เป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 


