เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศ "อังกฤษ"
 กรุณากรอกแบบฟอร์ มนี้โดยละเอียด เพือ่ ความสะดวกและเป็ นประโยชน์ ในการขอวีซ่า และส่ งคืนบริ ษทั ฯ

พร้ อมหลักฐานประกอบการขอวีซาดังรายละเอียดด้ านล่ าง
 ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือพาสปอร์ตและเอกสารต่างด้าว กรุ ณาติดต่อสอบถามแผนกวีซ่า โทร. 02 187 2713-4
 ใช้ เวลาในการพิจารณายืน่ และร้ องขอโดยสถานทูตอังกฤษประจาประเทศไทย ประมาณ 15 วันทาการ ขึ้ นอยูก่ บั ช่วง
ระยะเวลาทีม่ ผี ้ยู นื่ ขอวีซ่ามากน้ อยเพียงใด
กาหนดการเดินทางวันที่................................................. วัตถุประสงค์การเดินทาง.........................................................................
ที่อยูโ่ รงแรมที่แรกในการเดินทางครั้งนี้.............................................................................................................................................
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง บุคคลหรื อองค์กรที่ท่านติดต่อด้วยในอังกฤษ ..............................................................................................................
ท่านเคยได้ รับ หรื อ เคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่ ถ้าเคยกรุ ณาระบุวนั ที่ได้รับ หรื อเคยถูกปฏิเสธวีซ่า.................................................
ถ้าท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษกรุ ณาระบุเมืองที่ท่านเดินทางเข้าครั้งล่าสุด..........................................................................
อยูก่ ี่วนั ........................................................วัตถุประสงค์การเดินทางครั้งล่าสุด..............................................................................
1. ชื่อ-สกุล ของท่าน (ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง)................................................................................................................
2. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่..............................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................................ท่ านอาศัยในบ้านหลังนี้มาเป็ นระยะเวลากี่ปี...........................กี่เดือน.............................
3. ชื่อบริษัท ฯ ทีท่ างาน/ กิจการส่ วนตัว/ชื่อโรงเรียน...................................................................................................................
ตาแหน่ งงานเป็ นภาษาอังกฤษ..................................................................................อัตราเงินเดือน...................................................
ทีอ่ ยู่บริษัททีง่ าน/.............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................วันเดือนปี ทีท่ ่ านเริ่มทางาน /หรือดาเนินกิจการนี.้ .......................................................................
4. เบอร์ โทรศัพท์ (บ้าน)........................................................เบอร์แฟกซ์ (บ้าน) ถ้ามี.....................................................................
5. เบอร์ โทรศัพท์ (ที่ทางาน).................................................ต่อ...................เบอร์แฟกซ์ (ที่ทางาน)................................................
6. เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ................................................................................. e-mail address ……………………………………
7. สถานะภาพของท่ าน
6.1.........แต่งงานแล้ว จดทะเบียนสมรส (ต้องนาสาเนามาแสดงด้วย)
6.2.........แต่งงานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน
6.3.........โสด
6.4.......... หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องนาสาเนาแสดงด้วย)
6.5..........หม้าย

ถ้ าแต่ งงานแล้ ว หรื อ หย่า จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ สามี หรื อ ภรรยา และเดินทางไปด้วยหรื อไม่..................................
ชื่อ / นามสกุลคู่สมรส........................................................เกิดที่จงั หวัด.................................วันเดือนปี เกิด...........................
สัญชาติคู่สมรส.....................ที่อยูป่ ั จจุบนั ...................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................
8. ชื่อของบุตร หรื อ ธิดา รวม.............คน
8.1 ชื่อ/นามสกุล...........................................................................วันเดือนปี เกิด.......................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด)...............................................ประเทศ...........................................สถานภาพ....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ในกรณี ที่ไม่ได้อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับท่าน).....................................................................................................
...................................................................................................................................................รหัสไปรณี ย.์ ...................
8.2 ชื่อ/นามสกุล...........................................................................วันเดื อนปี เกิด.......................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด)...............................................ประเทศ...........................................สถานภาพ....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ในกรณี ที่ไม่ได้อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับท่าน).....................................................................................................
...................................................................................................................................................รหัสไปรณี ย.์ ...................
8.3 ชื่อ/นามสกุล...........................................................................วันเดือนปี เกิด.......................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด)...............................................ประเทศ...........................................สถานภาพ....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ในกรณี ที่ไม่ได้อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับท่าน).....................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรณี ย.์ ...................
8.4 ชื่อ/นามสกุล...........................................................................วันเดือนปี เกิด.......................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด)...............................................ประเทศ...........................................สถานภาพ....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ในกรณี ที่ไม่ได้อาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกับท่าน)........................................................................................................
.......................................................................................................................................................รหัสไปรณี ย.์ ...................
9. เกีย่ วกับบิดา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................วันเดือนปี เกิดของบิดา...............................
สถานที่เกิด(จังหวัด).............................ประเทศที่เกิด......................ยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่..........................ถ้ายังมีชีวติ อยู่ ที่อยูป่ ั จจุบนั
คือ................................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
10.เกีย่ วกับมารดา ชื่อ-นามสกุล................................................................................วันเดือนปี เกิดของมารดา...............................
สถานที่เกิด(จังหวัด).............................ประเทศที่เกิด......................ยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่..........................ถ้ายังมีชีวติ อยู่ ที่อยูป่ ั จจุบนั
คือ.................................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
11. ประวัตกิ ารเดินทางในช่ วงรอบ 2 ปี ทีผ่ ่านมา ประเทศ................................... เมื่อ....................................../ ประเทศ..................
เมื่อ..................................................../ ประเทศ........................................... เมื่อ.........................................................................
หมายเหตุ ในแบบฟอร์มของการกรอกวีซ่านั้น จะมีการถามเกี่ยวกับการเงิน กรุ ณาตอบคาถามดังนี้
EMPLOYMENT AND FINANCES > INCOME AND EXPENDITURE
- What is your total monthly income from all sources of employment or occupation after tax :
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Do you receive income from any other sources , including friends of family
……………………………………………………………………………………………………………………………

-

Do you have savings properties or other income, for example from stocks and shares :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
How much of your monthly income is used to support your family member’s and other dependants :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
How much do you spend each month on living costs : …………………………………………………………….
How much money is available for your visit : ………………………………………………………………………...
If someone other than yourself is paying for all or any part of this visit. How much money will they give you
…………………………………………………………………………………………………………………………….
What is the cost to you personally of your stay in the United Kingdom
…………………………………………………………………………………………………………………………….
You stated that you saving, property or income
Please give details and state which currency E.G. US Dollars or UK Pounds Sterling
……………………………………………………………………………………………………………………………

กรุณาตรวจเช็คเอกสารให้ ครบถ้ วน โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ข้ างล่างนี้












1. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และต้องมีหน้าว่างที่ยงั
ไม่ได้ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่าย สี ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จานวน 2 ใบ รู ปพื้นด้านไม่มนั พื้นหลังขาวเท่านั้น (หน้าตรง เน้ นใบหน้ า
ไม่เน้นลาตัว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (กรุ ณาเขียนชื่อที่ดา้ นหลังรู ปด้วยปากกาลูกลื่น ห้ ามหมึกซึม)
3. หลักฐานการทางาน
3.1 เจ้าของกิจการ
- ใช้สาเนาทะเบียนการค้าหรื อหนังสื อรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่วน (ต้อง Update
ภายใน 3 เดือน) กรณี ไม่จดทะเบียนใช้เอกสารการเสี ยภาษีแทน
3.2 พนักงานบริ ษทั ฯ
- ใช้จดหมายรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่ มทางาน หรื อ อายุการ
ทางาน พร้อมทั้งระบุวนั ที่ลาหยุด (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)
3.3 ข้าราชการ
- ใช้จดหมายรับรองตาแหน่งจากหน่วยงานที่สงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้องระบุวา่ ไป
ต่างประเทศ) ระบุวนั ลาหยุด กรณี เกษียณอายุใช้สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4. หลักฐานการเงิน
- สมุดบัญชีธนาคารตัวจริ ง ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับข้อมูลเป็ นปั จจุบนั พร้อมสาเนา)
5. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6. สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณี ที่สมรสแล้ว) สาเนาใบสาคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี ที่หย่าแล้ว)
7. หลักฐานการเดินทาง
- สาเนาการจองตัว๋ เครื่ องบิน
- สาเนาการสารองที่พกั
- สาเนาประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท)
8. หนังสื อหรื อจดหมายเชิญจากบริ ษทั หรื อหน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สาหรับวีซ่าธุรกิจ)
ผู้เยาว์ (อายุยงั ไม่ ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ) ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้ องยืน่ เอกสารดังต่ อไปนี:้



สูติบตั รตัวจริ งและสาเนา



หนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย (ต้องเป็ นเอกสารต้นฉบับที่ออก
โดยสานักงานเขตหรื อที่วา่ การอาเภอ)



หนังสื อรับรองสถานภาพจากทางโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)



ใช้เอกสารการเงินของบิดา หรื อ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง

*** หมายเหตุ *** ผู้ขอวีซ่าต้ องมายืน่ คาร้ องขอวีซ่าด้ วยตนเอง
เริ่มตั้งแต่ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เป็ นต้ นไป
ผูท้ ี่ตอ้ งการยืน่ ขอวีซ่าอังกฤษ หรื อสหราชอาณาจักร จะต้องกรอกใบคาร้องขอวีซ่าผ่านทาง ระบบคาร้องขอวีซ่าออนไลน์ เท่านั้น
ผูย้ นื่ คาร้องขอวีซ่าที่มิได้กรอกใบคาร้องผ่านทางระบบออนไลน์ จะไม่สามารถยืน่ คาร้องขอวีซ่าได้ โดยหลังจากที่กรอกใบคาร้อง
ขอวีซ่าแล้ว ผูย้ นื่ คาร้องฯ จะต้องทาการนัดหมาย ทางออนไลน์ เพือ่ จัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรู ป และยืน่ คาร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่
ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่า ประจากรุ งเทพ
ผูย้ นื่ คาร้องฯ ที่มิได้ทาการนัดหมาย ผ่านทางระบบออนไลน์ จะไม่สามารถ ยืน่ คาร้องขอวีซ่าได้
หมายเหตุ : ผูเ้ ดินทางที่มีอายุต้งั แต่ 5 ปี ต้องยืน่ ขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคาร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกน
ลายนิ้วมือและถ่ายรู ป
: ผูข้ อวีซ่าเป็ นหมูค่ ณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผูข้ อวีซ่านักเรี ยน ผูข้ อวีซ่าติดตามนักเรี ยน และผูข้ อวีซ่าถาวร ต้อง ติดต่อนัดหมายเพื่อ
การยืน่ ขอวีซ่า และต้องกรอกแบบคาขอวีซ่าทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ในการกรอกแบบ คาขอวีซ่าโปรดเข้าเว็บไซต์
www.visa4uk.fco.gov.uk
ทีอ่ ยู่ ศู นย์ รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
อาคารเดอะ เทรนดี้ ซอยสุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
รับคาร้อง เวลารับใบคาร้อง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 15.00 น.
เวลารับหนังสื อเดินทาง : วันจันทร์ - วันศุกร์ 15.00 น. - 16.30 น.

