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หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรี ยนสหราชอาณาจักร Tier 4 (Child) Student
Visa
เอกสารของผู้สมัคร
1. หนังสือเดินทาง พร้ อมสาเนา 2 ชุด ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ ามี)
2. กรอกแบบฟอร์ มข้ อมูลผู้สมัครเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการกรอกฟอร์ ม Online (ใช้ แบบฟอร์ มของ CETA)
3. บัตรประชาชนตัวจริ ง พร้ อมสาเนา
4. สูติบตั รตัวจริ ง พร้ อมสาเนา
5. ทะเบียนบ้ านตัวจริง พร้ อมสาเนา
6. ใบเปลีย่ นชื่อ – สกุล (ถ้ ามี) ตัวจริ งพร้ อมสาเนา
7. หนังสือรับรองการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
8. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปเรี ยน (CAS)

เอกสารของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (กรณีผ้ ูสมัครอายุต่ากว่ า 18 ปี )
1.
2.
3.
4.

สำเนำหน้ ำแรกหนังสือเดินทำง (Passport) ของบิดำและมำรดำ
สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ ำน ของบิดำมำรดำ
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ - สกุล ของบิดำมำรดำ (ถ้ ำมี)
สำเนำทะเบียนสมรส หรื อ สำเนำทะเบียนหย่ำ และ สำเนำเอกสำรกำรมีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดำมำรดำหย่ำขำด หรื อ สำเนำ
ใบมรณบัตร กรณีบดิ ำหรื อมำรดำเสียชีวติ หรื อ เอกสำรกำรรับรองบุตรบุญธรรม/แจ้ งว่ำบุตรอยูใ่ นควำมดูแลของใคร พร้ อมสำเนำ
5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ถ้ าผู้สมัครอายุต่ากว่า 18 ปี ) (ใช้ แบบฟอร์ มของ CETA)

แบบฟอร์ มที่ใช้ ในการยื่นวีซ่า
1. แบบฟอร์ มขอวีซา่ ออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาพร้ อมลงลายมือชื่อ
2. ใบนัดยื่นวีซา่ หลังจากกรอกแบบฟอร์ มออนไลน์และชาระค่าธรรมเนียมวีซา่ เรี ยบร้ อยแล้ ว ต้ องพิมพ์ใบนัดยื่นออกมาด้ วย
แล้ วนาไปยื่นพร้ อมเอกสารอื่นๆในวันที่ไปยื่นเอกสาร
3. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate) (อ่านข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ในหน้ าถัดไป)
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เอกสารทางด้ านการเงิน
1. บัญชีที่ใช้ ยื่นประกอบการขอวีซ่านักเรี ยน จะต้ องบัญชีออมทรัพย์หรื อฝากประจาที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้ ทนั ที และมียอดคงเหลือใน
บัญชี คานวณจากค่าเทอม 1 ปี ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ชาระตามที่ระบุใน CAS และยอดเงินนีต้ ้ องคงอยู่ในบัญชีมาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดย
เจ้ าของบัญชีจะต้ องเป็ นชื่อผู้สมัครหรื อคุณพ่อคุณแม่ หรื อผู้ปกครองที่มีอานาจตามกฎหมายเท่านัน้ โดยเอกสารที่ใช้ ยื่นมีดงั นี ้
- สมุดบัญชีตัวจริง หรือ Bank Statement จากธนาคาร อัพเดตรายการเคลือ่ นไหวย้ อนหลังอย่างน้ อย 28 วัน
- Bank Guarantee Letter ที่ออกโดยธนาคารเจ้ าของบัญชี ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน โดยจะต้ องระบุยอดเงินที่คานวณเป็ นเงินปอนด์สเต
อริ ง และระบุวา่ ยอดเงินนี ้คงอยูใ่ นบัญชีมาแล้ วมากกว่า 28 วัน
**ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีท่ เี ป็ นหลักทรัพย์ หน่ วยลงทุน ฉลากออมสิน หุ้น โฉนดที่ดิน หรือหลักทรัพย์ อ่ นื ๆที่ไม่ ใช่
เงินสดในรูปแบบของเงินฝาก
2. หนังสือรับรองการทางาน ของเจ้ าของบัญชี โดยระบุตาแหน่ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พกั ร้ อน (ถ้ า
ทางานแล้ ว) โดยขอเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้ ามีกิจการเป็ นของตัวเอง ให้ ใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท คัดไม่เกิน 3 เดือน พร้ อม
ประทับตราบริ ษัทและลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามบริ ษัท
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ชาระเป็ น บัตรเครดิตวีซา่ หรื อมาสเตอร์ การ์ ด

หมายเหตุ
ผู้สมัครจะต้ องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ อาคารเทรนดี ้ ซอยสุขมุ วิท 13 ด้ วยตัวเอง
 เอกสารทีเ่ ป็ นสาเนาทุกฉบับจะต้ องมีลายมือชื่อของเจ้ าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริ งไปด้ วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซา่ เร่งด่วนได้ ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซา่ จะได้ ในระยะเวลา 3-5 วันทาการ ผู้สมัคร
สามารถแจ้ งความจานงค์ได้ ตอนทีย่ ื่นใบสมัคร พร้ อมชาระค่าบริ การเป็ นเงินสดที่หน้ าเคาน์เตอร์
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ตามปกติคือ 15 วันทาการ ยกเว้ นในช่วงที่มีผ้ สู มัครวีซา่ จานวนมาก อาจใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ นาน
กว่าปกติ
 ทางสถานทูตอาจจะเก็บเอกสารตัวจริงบางอย่างไว้ และจะคืนให้ พร้ อมกันตอนทีว่ ีซา่ ผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว
 เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นภาษาไทย ต้ องนาไปแปลเป็ นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่มใี บอนุญาติการแปลเอกสาร
 ในกรณีที่ผ้ สู มัคร อายุ 16-17 ปี ทางสถานทูตอาจมีการเรี ยกสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซา่
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ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate)
ในกรณีท่ ที ่ านมีความประสงค์ ท่ จี ะเดินทางจากประเทศไทยมาสหราชอาณาจักร ท่ านสามารถค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกาหนดใน
การตรวจหาเชือ้ วัณโรค (TB)ได้ จากหน้ านี ้ โดยจะอธิบายว่ าท่ านจะได้ รับการตรวจอย่ างไร รวมถึงท่ านจะต้ องปฏิบัตติ นอย่ างไร
หากว่ าตรวจพบว่ าท่ านติดเชือ้ วัณโรค
หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็ นระยะเวลา เกินกว่า 6 เดือน ท่านจาเป็ นที่จะต้ องตรวจหาว่าท่านติดเชื ้อวัณโรคหรื อไม่
ก่อนที่ทา่ นจะยื่นคาร้ องขอวีซา่ หากท่านปฏิเสธการตรวจหาเชื ้อวัณโรคคาร้ องขอวีซา่ ของท่านจะถูกปฎิเสธ
ค่ าใช้ จ่ายในการตรวจ
ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจเชื ้อวัณโรคคือ 3,300 บาทต่อท่าน
การทานัดหมายเพื่อตรวจ
ท่านจะต้ องได้ รับการตรวจจากคลีนิคที่ได้ รับการรับรองตามราย ละเอียดที่ให้ ไว้ ตามด้ านล่างนี ้ ท่านสามารถติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ ที่
องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) ตามที่อยูด่ ้ านล่างนี ้
องค์ กรนานาชาติเพื่อการย้ ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM))
อาคารเกษมกิจ ชัน8
้
120 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพมหานคร10500
โทร +66 2 234 7950-5
โทรสาร +66 2 234 7956
อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int
IOM เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00น. (ยกเว้ นวันหยุดของ IOM)
เมื่อได้ ลงทะเบียนกับ IOM เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านจะต้ องเข้ ารับการเอ็กซ์เรย์ที่โรงพยาบาลดังรายชื่อด้ านล่างนี ้
โรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน
124 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพ 10550
โรงพยาบาลพญาไท
943 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 10400
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หลังจากนันท่
้ านต้ องนาผลเอ็กซ์เรย์กลับมาที่สานักงาน IOM เพื่อวิเคราะห์ผล
หากผลตรวจยืนยันว่ าท่ านมิได้ ติดเชือ้ วัณโรค
หากผลตรวจแสดงว่าท่านไม่ได้ ติดเชื ้อวัณโรค IOM จะออกหนังสือรับรองให้ โดยท่านจะต้ องนามายื่นพร้ อมกับคาร้ องขอวีซา่ ของท่าน หนังสือ
รับรองดังกล่าวจะมีอายุใช้ งาน 6 เดือน ท่านควรจะนาหนังสือรับรองฉบับนี ้ใส่กระเป๋ าถือติดตัวเมื่อท่านเดินทางเข้ า สหราชอาณาจักรด้ วย หากท่าน
ไม่ปฏิบตั ิตามที่กล่าวมานี ้ อาจทาให้ การเดินทางเข้ าสหราชอาณาจักรของท่านล่าช้ า ทังนี
้ ้เราขอแนะนาให้ ทา่ นนาผลเอ็กซ์เรย์ปอดติดตัวไปด้ วย
เพราะอาจเป็ นประโยชน์หากว่าท่านต้ องพบแพทย์ในขณะทีเ่ ดินทางอยูใ่ นสหราช อาณาจักร
หากผลตรวจยืนยันว่ าท่ านติดเชือ้ วัณโรค
หากผลเอ็กซ์เรย์ที่ออกมา แสดงให้ เห็นว่ามีการติดเชื ้อ ทางคลีนิกจะตรวจเพิ่มเติมว่าท่านติดเชื ้อวัณโรคหรื อไม่ โดยท่านจะต้ องเดินทางไปที่คลีนิก
เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันเพื่อทาการตรวจเพิ่มเติม
หากพบว่าท่านติดเชื ้อวัณโรค ทาง IOM จะไม่ออกหนังสือรับรองให้ ทา่ น และท่านจะไม่สามารถยื่นคาร้ องขอวีซา่ ได้ จนกว่าท่านจะได้ รับการรักษา
ให้ หายขาด ทาง IOM จะแนะนาวิธีการรักษาให้ แก่ทา่ น โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลาในการรักษาทังหมดประมาณ
้
6 เดือน ซึง่ หลังจากที่ทา่ นหายจากการติด
เชื ้อแล้ ว ท่านจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อขอตรวจเชื ้อวัณโรคซ ้าอีกครัง้ หากว่าผลตรวจแสดงว่าท่านไม่ติดเชื ้อวัณโรคแล้ ว ทาง IOM จะออกหนังสือ
รับรองให้ ทา่ น และท่านจะสามารถยื่นคาร้ องขอวีซา่ ได้ ตามปกติ

