
 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าองักฤษ 
1. หนงัสอืเดนิทางเล่มจรงิ ตอ้งมอีายไุม่น้อยกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางถงึไทย 
และ มหีน้าว่างตดิกนัอย่างน้อย 1 แห่ง 
2. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางหน้าแรก (รวมถงึหน้าต่ออายหุนงัสอืเดนิทางหรอืหน้าแกไ้ขชื่อ-สกุล ถา้ม)ี 
3. หลกัฐานการท างาน 

กรณีลูกจ้าง จดหมายรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่ างาน เป็นภาษาองักฤษ ถงึสถานฑตู 
กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั ทีม่รีายชื่อกรรมการอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน และประทบัตราบรษิทั พรอ้ม
เซน็ตร์บัรองส าเนา มชีื่อผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วนหรอืเจา้ของ 
4.หลกัฐานการเงิน 
กรณีลูกจ้าง สมดุบญัชธีนาคารส่วนตวั พรอ้มส าเนาและเซน็ตร์บัรองส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอื หนงัสอืรบัรองจาก
ธนาคารทีท่่านมบีญัชเีงนิฝากอยู ่(Bank Guaranteed) 
กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนารายการเดนิบญัชขีองบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืนประทบัตราบรษิทั พรอ้มเซน็ตร์บัรองส าเนา 
5. หนงัสอืเชญิจากต่างประเทศ -กรณยีืน่วซี่าธุรกจิ 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
7. ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น  
8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้ม)ี 
9. แบบสอบถามเพิม่เตมิ 
10. กรณไีปเยีย่มเยยีนญาต ิครอบครวั แฟนเอกสาร ตอ้งแสดงหลกัฐาน การตดิต่อซึง่กนัและกนั เช่น จดหมาย อเีมล ์
ใบเสรจ็ค่าโทรศพัท ์หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าทีม่ตีราประทบัเขา้เมอืงไทย เป็นตน้ 
11. ส าหรบัผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางคนเดยีว หรอื เดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่บดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง ตอ้งม ี
หนงัสอืยนิยอม จากบดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง 
12. หนงัสอืหรอื จดหมายเชญิ จากบรษิทัหรอื หน่วยงานในประเทศองักฤษ (ส าหรบัวซี่าธุรกจิ) 
**หมายเหต ุ: ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าท่องเท่ียว ประมาณ 15 วนัท าการ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพิ่มเตมิส าหรับประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ-สกลุผู้สมคัร .............................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกลุ (เก่า) ถ้ามี  ......................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด        แตง่งานจดทะเบียน      แตง่งานไมจ่ดทะเบียน         หยา่        หม้าย   แยกทางกนั 

สถานท่ีเกิด ......................................... ท่านมีเลม่พาสปอร์ต ก่อนเลม่ปัจจบุนั หรือไม ่(ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด) 
Passport No. (เลม่เก่า) ……………………………. วนัท่ีออก................................ วนัท่ีหมดอาย.ุ............................ 
Passport No. (เลม่เก่า) ……………………………. วนัท่ีออก................................ วนัท่ีหมดอาย.ุ............................ 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั ......................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรบ้าน ........................................มือถือ ...................................... อยู่อาศยัมานานเทา่ใด ............................. 
E-mail Address : ................................................................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกลุบดิา ........................................................... ว/ด/ป เกิด.............................. สถานท่ีเกิด....................... 
ช่ือ-นามสกลุมารดา......................................................... ว/ด/ป เกิด.............................. สถานท่ีเกิด....................... 
ช่ือ-นามสกลุคูส่มรส........................................................ ว/ด/ป เกิด.............................. สถานท่ีเกิด....................... 
ช่ือ-นามสกลุบตุร ........................................................... ว/ด/ป เกิด.............................. สถานท่ีเกิด....................... 
ช่ือ-นามสกลุบตุร ........................................................... ว/ด/ป เกิด.............................. สถานท่ีเกิด....................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา ............................................................................................................................. 
ว/ด/ป ท่ีเร่ิมงาน ............................. ท่ีอยู่ท่ีท างาน / สถานศกึษา.............................................................................. 
เบอร์ตดิตอ่ ................................................................ ต าแหนง่งานปัจจบุนั ........................................................... 
รายได้ประจ าตอ่เดือน ............................................................................................................................................ 
งบประมาณคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางตอ่ทริป .................................. บาท  
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ...................................................... บาท / คา่โรงแรมท่ีพกั ...................................................... บาท  
ผู้ ท่ีออกคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง .................................................................................... ความสมัพันธ์ ................... 



 

 

 
 
 
 
 

2.ข้อมูลการเดนิทาง และการขอวีซ่า (ประเทศอังกฤษ) 
ว/ด/ป ท่ีคาดวา่ออกเดินทาง ............................................ ว/ด/ป ท่ีคาดวา่เดนิทางกลบั .......................................... 
10 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศใดบ้าง (โปรดระบรุายละเอียด) 
**กรณีมีวีซา่ท่องเท่ียวของประเทศตา่งๆ กรุณาระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ visa no. และระยะเวลาท่ีได้รับวีซา่ 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 

3.ข้อมูลการเดนิทาง และการขอวีซ่า (ประเทศอ่ืนๆ ยกเว้นอังกฤษ) 
ว/ด/ป ท่ีคาดวา่ออกเดินทาง ............................................ ว/ด/ป ท่ีคาดวา่เดนิทางกลบั .......................................... 
5 ปีท่ีผา่นมา ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศใดบ้าง (โปรดระบรุายละเอียด) 
**กรณีมีวีซา่ท่องเท่ียวของประเทศตา่งๆ กรุณาระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิ visa no. และระยะเวลาท่ีได้รับวีซา่ 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 
ประเทศ .......................... ว/ด/ป ท่ีเดนิทาง ...................... จ านวนวนั ............ จดุประสงค์การเดินทาง...................... 

4.ทา่นเคยถกูปฎิเสธวีซา่ประเทศองักฤษ หรือไม ่   เคย  ไมเ่คย 
4.1 ถ้าเคย โปรดระบ ุว/ด/ป ท่ีได้รับการปฎิเสธ ...................................... ................................................................. 
สาเหต ุ…………………………………………………….. หมายเลขอ้างอิง ............................................................. 
5 ทา่นเคยถกูปฎิเสธวีซา่ประเทศอ่ืนๆ หรือไม ่  เคย  ไมเ่คย 
5.1 ถ้าเคย โปรดระบ ุว/ด/ป ท่ีได้รับการปฎิเสธ ....................................................................................................... 



 

 

สาเหต ุ…………………………………………………….. หมายเลขอ้างอิง ............................................................. 
 

********************* ขอบพระคณุคะ่ ************************ 
 


