
 
 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า องักฤษ  (วซ่ีา องักฤษสามารถ ยืน่วซ่ีาล่วงหน้าได้ไม่เกนิ 3 เดือน ) 
1.  หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลืออยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางน าเล่มเก่ามาดว้ย (ถา้มี) 
2.  ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั (กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 
3. หนงัสือรับรองการท างาน (ในกรณีท่ีเป็นพนกังาน) ท่ีระบุ: ต าแหน่ง,  
                เงินเดือน ,วนัเร่ิมงาน, ระยะเวลาในการท างาน วนัท่ีออกใบรับรองงาน อายุเอกสารไม่เกนิ 30 วนั ฉบับภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นนกัเรียน) อายุเอกสารไม่เกนิ 30 วนั ฉบับภาษาองักฤษ 
5. หนงัสือรับรองจดทะเบียนการคา้ (ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ) อายุเอกสารไม่เกนิ 90 วนั ฉบบัภาษาองักฤษ 
6.  ยอดบญัชีธนาคาร (Bank Statement หรือ Copy book bank) แสดงการเคล่ือนไหวของบญัชียอ้นหลงัช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด (บญัชีออม

ทรัพยเ์ท่านั้น)  อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั  
7.             หนงัสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) จากทางธนาคารโดยท่ีออกมาจากทางธนาคาร ฉบบัจริง อายุเอกสารไม่เกนิ 15 วนั 

* Statement และ Bank Certificate จะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั และตอ้งเป็นบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น 
กรณีการออกค่าใชจ่้ายจะตอ้งเป็น บิดา มารดา คู่สมรสท่ีมีใบจดทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาองักฤษ มาแนบคู่กบัไทยดว้ย หรือ พ่ี
นอ้งสายเลือดเดียวกนัเท่านั้น ( แปลทะเบียนบา้นมาทั้งคู่ยืน่มาคู่กนัทั้งไทย-องักฤษ) และจะตอ้งมีจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
(Sponsor letter) 

8. ทะเบียนสมรส  ใบหยา่  ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน ใบเปล่ียนช่ือ-เปล่ียนนามสกลุ (พร้อมแปลภาษาองักฤษยืน่คู่ส าเนาฉบบั ภาษาไทย 
(ส าเนา) 
(สูติบตัร กรณีอายไุม่เกิน 20 ปี พร้อมแปลภาษาองักฤษยืน่คู่ส าเนาฉบบัภาษาไทย (ส าเนา) 

9. ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั – ส าเนาใบจองโรงแรมท่ีพกัโรงแรมทุกคืน ท่ีเขา้พกั 

ในกรณีทีผู้่สมคัรอายุต า่กว่า 20 ปี 

1. ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมท่ีออกจากอ าเภอ พร้อม แปล 
ภาษาองักฤษ และส าเนาใบสูติบตัร พร้อมแปล ภาษาองักฤษ เพื่อเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ หรือ ถา้เดินทางพร้อมกนัแต่ บิดาหรือมารดา 
 มี วซ่ีาอยูแ่ลว้ สามารถท่ีจะแสดง หนา้ส าเนาหนงัสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พร้อมกบั ส าเนา หนา้วซ่ีา องักฤษ ท่ียงัมีอายกุารใชง้านได ้
พร้อม ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ไปพร้องกนัจึงจะสามารถ ยกเวน้ ( หนงัสือยนิยอม ) 

2. ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 
แปลเป็นภาษาองักฤษ หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูใ่นอ านาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม 
แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมทะเบียน เกิดของผูเ้ยาว ์เพ่ือใชใ้นการเช่ียมโยงความสมัพนัธ์ พร้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างห้ามใช้แมก็เยบ็กระดาษ และ ห้ามถ่ายรูปแทนถ่ายเอกสารทีเ่ป็นส าเนา เอกสารทีเ่ป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
เอกสารทุกอย่างทีเ่ป็นตวัจริงห้ามเซ็นช่ือ ตวัสะกดในเอกสารทุกอย่าง ช่ือภาษาองักฤษ ต้องตรงกบัพาสปอร์ตเท่านั้น หากเอกสาร 
ช่ือไม่ตรงท่านจ าเป็นจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด ทั้งนีเ้อกสารทั้งหมดเป็นความต้องการของสถานทูตในการขอยืน่วซ่ีาเท่านั้น 

 

 

 



 
 

 

รายละเอยีดทีต้่องการเพือ่กรอกแบบฟอร์มยืน่ขอวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศองักฤษ 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) : ...............................................................................................................................................................................  
นามสกลุตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) : .......................................................................................................................................................................  
ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิต่อได้ :...........................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ : .............................. อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา : ............... ปี..............เดอืน              เจ้าของ            ผู้อาศัย 
โทรศัพท์ทีบ้่าน : .....................................................................โทรศัพท์มอืถอื : ............................................................................................... 
หนังสือเดนิทางเล่มนีเ้ป็นเล่มแรก ใช่ ไม่ใช่ ถา้ไม่ใช่ กรุณาน าเล่มเก่ามาด้วย  
ท่านมหีนังสือเดนิมาแล้วทางทั้งหมด : ................เล่ม  
หมายเลขหนังสือเดนิทางปัจจุบนั : ............................................วนัทีอ่อก....................................วนัหมดอายุ....................................................  
หมายเลขหนังสือเดนิทางเล่มเก่า : .............................................วนัทีอ่อก.....................................วนัหมดอายุ....................................................  
หมายเลขหนังสือเดนิทางเล่มเก่า : ..............................................วนัทีอ่อก.....................................วนัหมดอายุ....................................................  
ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ 10 ปี)  
1. ประเทศ...............................วนัท่ีเดินทางเขา้...........................วนัเดินทางออก......................รวม..........วนั/  เหตุผลท่ีเดินทาง...........................  
2. ประเทศ...............................วนัท่ีเดินทางเขา้...........................วนัเดินทางออก......................รวม..........วนั/  เหตุผลท่ีเดินทาง...........................  
3. ประเทศ...............................วนัท่ีเดินทางเขา้...........................วนัเดินทางออก......................รวม..........วนั/  เหตุผลท่ีเดินทาง...........................  
4. ประเทศ...............................วนัท่ีเดินทางเขา้............................วนัเดินทางออก......................รวม..........วนั/  เหตุผลท่ีเดินทาง...........................  
5. ประเทศ...............................วนัท่ีเดินทางเขา้............................วนัเดินทางออก......................รวม..........วนั/  เหตุผลท่ีเดินทาง...........................  
**ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศองักฤษหรือไม่ : (โปรดระบุ)........................... **หากเคย วนัเดอืนปีทีเ่ข้าประเทศองักฤษ :……….......................  
วนัเดอืนปีทีอ่อกจากประเทศองักฤษ : ...........................................................รวมทั้งหมดกีว่นั : .........................................................................  
วตัถุประสงค์ในการเดนิทาง : ................................................................................................................................................................................ 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาประเทศองักฤษ หรือ ประเทศอืน่ๆ หรือไม่........................................................................................................................ 
**วนัทีเ่ดนิทางเข้า องักฤษ (โปรดระบ)ุ......................... วนัทีเ่ดนิทางออกจาก องักฤษ (โปรดระบุ)..................... รวมทั้งหมดกีว่นั................. 
จุดประสงค์ ในการเดนิทางคร้ังนี ้   Tourist ท่องเทีย่ว      Business Trip        Family Visitor เยีย่มญาต,ิ เยืย่มครอบครัว 
สถานภาพ โสด แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) ม่าย หยา่  
***กรุณานาทะเบียนสมรส / หย่า มาแสดงด้วย  
ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส........................................................................................วนัเกิด คู่สมรส.........................................................................  
สถานท่ีเกิดของคู่สมรส.............................................................เช้ือชาติ............................................สญัชาติ....................................................  
หมายเลขหนงัสือเดินทาง..........................................................วนัท่ีออก..........................................หมดอาย.ุ.................................................  
ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส.............................................................................................................................……….รหสัไปรษณีย.์.................... 
กรณีทีม่บุีตร -ธิดา ท่านมีบุตร จ านวน..................คน  
1. ช่ือ-นามสกลุ ..................................................................................................................................................................................................  
วนัเดือนปีเกิด................................................เช้ือชาติ..............................สญัชาติ....................................สถานท่ีเกิด........................................
หมายเลขหนงัสือเดินทาง..................................................วนัท่ีออก..................................................หมดอาย.ุ.................................................  
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่...............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................  
2. ช่ือ-นามสกลุ ..................................................................................................................................................................................................  
วนัเดือนปีเกิด................................................เช้ือชาติ..............................สญัชาติ....................................สถานท่ีเกิด........................................
หมายเลขหนงัสือเดินทาง..................................................วนัท่ีออก..................................................หมดอาย.ุ.................................................  



 
 

 

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่..............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................... 

**ข้อมูลต่อไปนี ้จ าเป็นต่อการกรอกแบบฟอร์มยืน่วซ่ีาโปรดระบุให้ครบถ้วน** 
ประวตัขิอง บิดา –มารดา  
1. ช่ือ-นามสกลุ ของบิดา (ENG) (โปรดระบุ)............................................................................................................................................ 
*วนัเดือนปีเกิด.......................................................................เช้ือชาติ.....................................................สญัชาติ...................................... 
สถานท่ีเกิด.......................................................หมายเลขหนงัสือเดินทาง.................................................................................................. 
วนัท่ีออก.......................................................หมดอาย.ุ.............................................................โทร........................................................... 
2. ช่ือ-นามสกลุ ของมารดา (ENG) (โปรดระบุ)......................................................................................................................................... 
*วนัเดือนปีเกิด.......................................................................เช้ือชาติ.....................................................สญัชาติ.......................................  
สถานท่ีเกิด.......................................................หมายเลขหนงัสือเดินทาง.................................................................................................. 
วนัท่ีออก.......................................................หมดอาย.ุ.............................................................โทร........................................................... 
3.  *กรณี นักเรียน / นักศักษาศึกษา (โปรดระบุ) 
ช่ือสถาบนั (ENG) ...................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................................... 
สาขาวชิา (ENG)  .................................................................................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) ................................................ 
4. ข้อมูลด้าน อาชีพ รายได้ รายรัย และรายจ่ายต่างๆ  
*อาชีพปัจจุบนั, ต าแหน่ง (โปรดระบุภาษาองักฤษ) (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 
*อธิบายลกัษณะ ต าแหน่งงาน ของท่านท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง  (โปรดระบ)ุ ....................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษ) (โปรดระบุ)  ..................................................................วนัท่ีเร่ิมท างาน.....................................................  
ท่ีอยูท่ี่ท างาน.................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................................  
โทรศพัท.์........................................................................................ อีเมล.์...................................................................................................  
*จ านวนเงินเดือน ต่อเดือน (โปรดระบ)ุ .............................................บาท 
5. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ า หรือไม่            ไม่มี               หากมีโประระบุ 
…………………………………………............................................................................จ านวนเงินท่ีได…้..................................บาท  
รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกแหล่ง (โปรดระบุ)  ...................................บาท  
ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ส าหรับสมาชิกในครอบครัว และคนในความดูแลของท่าน (โปรดระบุ)............................................................บาท 
*ค่าใชจ่้ายรายเดือนของตวัคุณ จ านวน (โปรดระบุ)..........................................................................................................................บาท  
*ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหท่้าน ในการเดินทางคร้ังน้ี        ออกค่าใชจ่้ายเอง            อืนๆ  (โปรดระบุ)…......................................... 
หากมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให*้* กรุณาใส่เหตุผลวา่ ท าไมถึงดูแลค่าใชจ่้ายใหเ้พราอะไร? (โปรดระบุ)** 
..................................................................................................................................................................................................................... 
ถา้มีคนออกค่าใชจ่้ายใหท่้าน ไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน เขาออกคา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ (โปรดระบุ)................................บาท 
*คุณมีเงินสาหรับใชจ่้ายในการเดินทางคร้ังน้ีเท่าไร (โปรดระบุ).....................................................................................................................  
ในระหวา่งท่ียืน่วซ่ีา ถา้ท่านมีก าหนดเดินทางไปยงัประเทศอ่ืนๆ หรือมีคิวยืน่วซ่ีาประเทศอ่ืนๆ กรุณาระบุดว้ยวา่มีก าหนดเดินทาง หรือ  
มีคิวยืน่ วนัใด และประเทศอะไร.................... ............................................................................................................................................. 


