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หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศอังกฤษ (General Visitor)
เอกสารของผู้สมัคร
1. หนังสือเดินทาง พร้ อมสาเนา ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา 2 ชุด
2. กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลผู้สมัครเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการกรอกฟอร์ ม Online (ใช้ แบบฟอร์ มของ CETA)
3. บัตรประชาชนตัวจริ ง พร้ อมสาเนา
4. สูตบิ ตั รตัวจริ ง พร้ อมสาเนา
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ
7. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
8. หนังสือรับรองการศึกษา (ถ้ าเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา) หรื อหนังสือรับรองการทางาน (กรณีทางานแล้ ว) เป็ น

ภาษาอังกฤษ
9. หลักฐานการจองที่พกั หรื อ Visa letter จากทางโรงเรี ยน

เอกสารของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผ้ ูสมัครอายุต่ากว่ า 18 ปี )
1. สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้ าแรกของบิดาและมารดา
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน ของบิดามารดา
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของบิดามารดา (ถ้ ามี)
4. สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ สาเนาทะเบียนหย่า และ สาเนาเอกสารการมีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

กรณีบดิ ามารดาหย่าขาด หรื อ สาเนาใบมรณบัตร กรณีบิดาหรื อมารดาเสียชีวิต หรื อ สาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม/
แจ้ งว่าบุตรอยูใ่ นความดูแลของใคร
5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้ าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี ) (ใช้ แบบฟอร์ มของ CETA)
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เอกสารทางด้ านการเงิน
1. หลักฐานทางการเงิน เลือกใช้ ได้ 2 วิธี
 หนังสือรับรองจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษโดยคานวนยอดคงเหลือเทียบออกมาเป็ นเงินปอนด์ และควรมียอด
คงเหลือไม่น้อยกว่า 250,000 บาท วันที่อพั เดตในจดหมาย ไม่ควรเกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 ถ่ายสาเนาจากสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเซ็นต์รับรองสาเนาโดยเจ้ าของบัญชี ต้ องอัพเดทรายการให้
เรี ยบร้ อย และควรมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
2. หนังสือรับรองการทางาน ของเจ้ าของบัญชี โดยระบุตาแหน่ง, วันเริ่มทางาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พกั
ร้ อน (ถ้ าทางานแล้ ว) หรื อ ถ้ ามีกิจการเป็ นของตัวเอง ให้ ใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริษัท คัดไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
ประทับตราบริษัทและลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามบริษัท
3.

หากบัญชีที่ใช้ ไม่ใช่ของบิดาหรื อมารดาของผู้สมัคร

ต้ องมีจดหมายจากเจ้ าของบัญชีที่ระบุวา่ ยินยอมที่จะออก

ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางทังหมดให้
้
แก่ผ้ สู มัคร พร้ อมกับหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ กบั ผู้สมัคร
4. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ชาระเป็ นบัตรเครดิตวีซา่ หรื อมาสเตอร์ การ์ ด

หมายเหตุ
 ผู้สมัครจะต้ องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
 ในวันที่ไปยื่นใบสมัครเจ้ าหน้ าที่จาก CETA จะไม่ได้ ไปที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ ด้ วย เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้ บคุ คลอื่น
นอกเหนือจากผู้สมัคร หรื อผู้ปกครองของผู้สมัครในกรณีเป็ นผู้เยาว์ เข้ าไปในศูนย์ยื่นฯ
 เอกสารที่เป็ นสาเนาทุกฉบับจะต้ องมีลายมือชื่อของเจ้ าของเอกสาร และควรเตรี ยมเอกสารตัวจริงไปด้ วยในวันที่ไปยื่น
ใบสมัคร
 ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซา่ เร่งด่วนได้ ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซา่ จะได้ ในระยะเวลา 3-5 วันทา
การ ผู้สมัครสามารถแจ้ งความจานงค์ได้ ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้ อมชาระค่าบริการเป็ นเงินสดที่หน้ าเคาน์เตอร์
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทาการ ยกเว้ นในช่วงที่มีผ้ สู มัครวีซา่ จานวนมาก อาจใช้ เวลาในการ
พิจารณาวีซา่ นานกว่าปกติ

