
 
 
 
 
 
 

 

Update 29 Jun 2022 

 

วซีา่อังกฤษ แบบทอ่งเทีย่ว/เยีย่มเยยีน/ธรุกจิ 

1. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลู 

2. หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน และ หนังสอืเดนิทาง

เลม่เกา่ (ถา้ม)ี 

3. การยืน่วซีา่อังกฤษ ไมต่อ้งน ารปูไปดว้ย เพราะตอ้งไปถา่ยรปูทีศ่นูยรั์บยืน่ฯ ในวันทีไ่ปยืน่ขอวี

ซา่ 

4. ส าเนาบัตรประชาชน 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. หลักฐานการท างาน 

 จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ) ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารท างาน และ

วันลาหยดุงาน หรอื 

 หนังสอืจดทะเบยีนธรุกจิ หรอืหนังสอืจดทะเบยีนพาณชิย ์หรอื 

 จดหมายรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

7. การเงนิยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 6 เดอืน เชน่ สมดุบัญชเีงนิฝาก, หนังสอืรับรองจากธนาคาร ตอ้ง

เป็นภาษาอังกฤษ ชือ่นามสกลุ ตอ้งตรงกบัหนังสอืเดนิทาง 

*กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัช ีอัพเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และบญัชตีอ้งมคีรบ

ทกุเดอืน ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง  

* กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ 

–เลม่ใหม)่ 

* กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  

*ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาอังกฤษ โดย

ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารลว่งหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่

ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้ 

https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html


 
 
 
 
 
 

* ตอ้งท าหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายทีม่กีารชีแ้จงความสมัพันธอ์กีหนึง่ฉบบั (Sponsor 

Letter) 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวันและบัญชฝีากประจ า** 

8. ใบจองตั๋วเครือ่งบนิ 

9. หลักฐานการจองทีพั่ก/ โรงแรมในอังกฤษ 

10. กรณีไปเยีย่มเยยีนญาต ิครอบครัว แฟนเอกสาร ตอ้งแสดงหลักฐาน การตดิตอ่ซึง่กนัและกนั 

เชน่ จดหมาย อเีมล ์ใบเสร็จคา่โทรศัพท ์หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้ทีม่ตีราประทับเขา้

เมอืงไทย เป็นตน้ 

11. ส าหรับผูท้ีอ่ายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์เดนิทางคนเดยีว หรอื เดนิทางกบัผูอ้ ืน่ทีม่ใิชบ่ดิา-

มารดา หรอืผูป้กครอง ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากบดิา-มารดา หรอืผูป้กครอง 

12. หนังสอืหรอื จดหมายเชญิ จากบรษัิทหรอื หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (ส าหรับวซีา่ธรุกจิ) 
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ใบกรอกรายละเอยีดการยืน่วซี่าองักฤษ ( กรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษ ) 
**ถา้ทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทกุขอ้  

ทา่นจะไมส่ามารถยืน่เอกสารเพือ่ขอวซีา่ได*้* 

 
Application 
 

1.Yourname 
Given Name ชือ่ตน้..................................................................................... 

 Family Name นามสกลุ................................................................................ 

 ทา่นเคยเปลีย่นชือ่-นามสกลุหรอืไม.่........................................................... 
 ชือ่เดมิ...................................................................................................... 
 นามสกลุเดมิ................................................................................................. 

 
2.Your home address 
 Home address 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Town or city เมอืง................................................................. 

Province/State จังหวัด..................................................................... 
Postcode รหัสไปรษณีย.์.............................................................................. 
Country ประเทศ....................................................................................... 

ทา่นอาศัยในทีอ่ยูท่ ีน่ีน้านเทา่ไร(วัน/ปี)...................................................... 
สถานการณ์เป็นเจา้ของบา้นของทา่นคอือะไร 

o ฉันเป็นเจา้ของ 

o ฉันเชา่ 
o ฉันอาศัยอยูก่บัครอบครัว 
o อืน่............................................................................................. 

 
3. Your phone numbers 
 เบอรโ์ทรศัพท.์.............................................................................. 

 
4.Your gender and relationship status เพศของทา่นและสถานะภาพความสมัพันธ ์

o Male ผูช้าย 

o Female ผูห้ญงิ 
o Unspecified ไมร่ะบ ุ

สถานภาพความสมัพันธข์องทา่นคอือะไร 
o โสด 
o สมรสแลว้ จดทะเบยีนสมรส 

o คูช่วีติทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 
o ใบหยา่ 
o แยกกันอยู ่

o มา่ย 



 
 
 
 
 
 

 
5.Your nationality date and country of birth สญัชาต ิวันที ่ประเทศทีเ่กดิของทา่น  
 สญัชาตขิองประเทศ......................................................................... 

 วันเดอืนปีเกดิ.......................................................................................... 
 ประเทศทีเ่กดิ.............................................................................. 
 สถานทีเ่กดิ............................................................................................... 

 
6.Your passport หนังสอืเดนิทางทา่น 
 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง............................................................................... 

 สถานทีอ่อก............................................................................................... 
 วันเดอืนปีทีอ่อก..................................................................................... 
 วันเดอืนปีทีห่มดอาย.ุ..................................................................................... 

 
7.National identity card บัตรประชาชน 
 หมายเลขบัตรประชาชน................................................................................ 

 
8.Your employment status สถานะภาพท างานของทา่น 

o Employed ถกูจา้งงาน 
o Self-employed เป็นเจา้ของกจิการ 
o Student นักเรยีน 

o Retired เกษียณ 
o Unemployed ไมไ่ดท้ างาน 

 

9.Your employer ชือ่บรษัิทหรอืนายจา้งของทา่น 
 ชือ่บรษัิท.................................................................................................... 
 ทีอ่ยูบ่รษัิท 

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

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

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

......................................................................................................... 
Town or city เมอืง................................................................. 
Province/State จังหวัด..................................................................... 

Postcode รหัสไปรษณีย.์.............................................................................. 
Country ประเทศ....................................................................................... 
เบอรโ์ทรศัพท.์.......................................................................................... 

เดอืนปีทีท่ างาน........................................................................................... 
 

10.Your income and savings รายไดแ้ละเงนิออมของทา่น 
o รายไดป้ระจ าอยา่งอืน่ 

 เบีย้เลีย้งหรอืเงนิประจ าจากครอบครัวของทา่น 

 บ านาญ 
 การลงทนุ 

 รายไดอ้ืน่ 

จ านวนเงนิทัง้หมดทีท่า่นไดใ้นหนึง่ปี............................................. 



 
 
 
 
 
 

o เงนิออม 
 จ านวนเงนิทีอ่อมไดท้ัง้หมด.......................................................... 

o ฉันไมม่เีงนิออมหรอืรายไดอ้ืน่ 

 
11.About the cost of your visit เกีย่วกับคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางของทา่น 

 จ านวนเงนิเทา่ไร................................................................................... 
12.ทา่นใชจ้่ายตอ่เดอืนเทา่ไร.................................................................................... 
13.Your visit to the UK 

 การเยีย่มเยือ่นสหราชอาณาจักรของทา่น 
 วันเดอืนปีทีท่า่นจะไปถงึ............................................................................... 
 วันเดอืนปีทีท่า่นออกจากUK……………………………………………………………….. 

 
14.Main reason for your visit เหตผุลหลักในการเยีย่มเยอืนของทา่น 

o ทอ่งเทีย่วรวมถงึการเยีย่มเยอืนครอบครัวและเพือ่น 

o ธรุกจิรวมถงึทางดา้นกฬีาและบนัเทงิ 
o อืน่ๆ...................................................................................... 

 

15.Your tourist activites กจิกรรมทอ่งเทีย่วของทา่น 
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

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

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

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

16.About your spouse/partner เกีย่วกับคูส่มรส/คูช่วีติของทา่น 
 Given name ชือ่ตน้....................................................................................... 
 Family name นามสกลุ............................................................................... 

 วันเดอืนปีเกดิ............................................................................................... 
 สญัชาต.ิ..................................................................................................... 
 พวกเขาอาศัยอยูก่ับทา่นใบขณะนีห้รอืไม ่

o ใช ่
o ไมใ่ช ่

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง

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

17.About your dependants เกีย่วกับผูต้ดิตามของทา่น 
 ทา่นมบีคุคลทีต่อ้งการออกคา่ใชจ้่ายใหท้า่นทางการเงนิหรอืไม ่

o ใช ่

o ไม ่
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
18.เกีย่วกับบดิา มารดาของทา่น 
 มารดา 

 Given name ชือ่ตน้...................................................................................... 
 Family name นามสกลุ.................................................................................. 
 วันเดอืนปีเกดิ.............................................................................................. 

 สญัชาต...................................................................................................... 
 บดิา 
 Given name ชือ่ตน้..................................................................................... 

 Family name นามสกลุ.................................................................................. 
 วันเดอืนปีเกดิ............................................................................................... 
 สญัชาต.ิ..................................................................................................... 

 
19.ครอบครัวทีพ่ านักอยูใ่นสหราชอาณาจักร 

o ใช ่

o ไมใ่ช ่
 

20.การเตรยีมการเดนิทางทา่น 
 ทา่นเดนิทางไปกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชคู่ช่วีติ คูส่มรส หรอืผูต้ดิตามของทา่นหรอืไม ่

o ใช ่

o ไมใ่ช ่
 
21.Accommodation in the Uk ทีพั่กในสหราชอาณาจักร 

 ทา่นไดเ้ตรยีมการเรือ่งทีพั่กในสหราชอาณาจักรหรอืยัง 
o ใช ่
o ไมใ่ช ่

ชือ่โรงแรมหรอืบา้นพักบคุคล...................................................................... 
ทีอ่ยูใ่นสหราชอาณาจักร
.............................................................................................................

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

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

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

Town or City…………………………………………………………. 
Postcode………………………………………………………………. 
วันเดอืนปีทีถ่งึ.................................................................................... 

วันเดอืนปีทีอ่อก................................................................................. 
 

22.UK travel history ประวัตกิารเดนิทางไปสหราชอาณาจักร 
 ทา่นเคยเดนิทางไปสหราชอาณาจักรกีค่รัง้ภายในสบิปีทีผ่่านมา 

o ไมม่ ี

o ครัง้หนึง่ 
o 2-5ครัง้ 
o 6 ครัง้ขึน้ไป 

 



 
 
 
 
 
 

23.Your past visit to the UK การเดนิทางไปสหาชอาณาจักรทีผ่่านมา 
 เหตผุลทีท่า่นเคยไปสหราชอาณาจักรคอือะไร 

o ทอ่งเทีย่ว 

o ธรุกจิ 
o ไปเรยีน 
o เดนิทางผ่าน 

o เหตผุลอืน่..................................................... 
วันทีเ่ดนิทางเดอืนปี...................................................................... 
ทา่นเคยไปเยีย่มเยอืนนานเทา่ไร เดอืนปี................................................. 

 
24.ทา่นเคยมวีซีา่อังกฤษหรอืไม ่
 

25.ประวัตกิารเดนิทางนานาชาต ิ
 Australia 

 Canada 
 New Zealand 

 USA 
 Schengen area 

ประเทศอะไรบา้ง
.................................................................................... 

เดอืนปีทีเ่ดนิทาง
.................................................................................. 
จ านวนวัน................................................................................ 

o ไมม่ ี
o ครัง้หนึง่ 

o 2-5 ครัง้ 
o 6 ครัง้ขึน้ไป 

 

26.ประวัตกิารเดนิทางรอบโลก 
o ใช ่
o ไมใ่ช ่

 
เคยเดนิทาง ประเทศอะไรบา้ง.................................................................................... 

o ทอ่งเทีย่ว 

o ธรุกจิ 
o ไปเรยีน 
o เดนิทางผ่าน 

o เหตผุลอืน่.............................................................. 
เดอืนปี......................................................................... 
ระยะการเดนิทาง............................................................ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ทา่นอยากใสข่อ้มลูเพิม่เตมิแตไ่มส่ามารถกรอกในนี้ได ้เพือ่เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิ 

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

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



 
 
 
 
 
 

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

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


