
 

 

ย่ืนขอวซ่ีาองักฤษ 

1. แบบฟอร์มค ำร้อง ขอวีซ่ำออนไลน ์
2. หนงัสือเดินทำง (Passport) ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือมำกกวำ่ 6 เดือน และ หนงัสือ
เดินทำงเล่มเก่ำ (ถำ้มี) 

3. กำรยืน่วีซ่ำองักฤษ ไม่ตอ้งน ำรูปไปดว้ย เพรำะตอ้งไปถ่ำยรูปท่ีศูนยรั์บยืน่ฯ ในวนัท่ีไป
ยืน่ขอวีซ่ำ 

4. ส ำเนำบตัรประชำชน 

5. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

6. หลกัฐำนกำรท ำงำน 

• จดหมำยรับรองกำรท ำงำน (ภำษำองักฤษ) ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน อำยกุำรท ำงำน 
และวนัลำหยดุงำน หรือ 

• หนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนงัสือจดทะเบียนพำณิชย ์หรือ 
• จดหมำยรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ภำษำองักฤษ) 

7. กำรเงินยอ้นหลงัอยำ่งนอ้ย 6 เดือน เช่น สมุดบญัชีเงินฝำก, หนงัสือรับรองจำกธนำคำร 
ตอ้งเป็นภำษำองักฤษ ช่ือนำมสกุล ตอ้งตรงกบัหนงัสือเดินทำง 

8. ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน 

9. หลกัฐำนกำรจองท่ีพกั/ โรงแรมในองักฤษ 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/uk-visit-visa
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/ticket.html
https://booking.com/country/gb.html?aid=362576


 

 

10. กรณีไปเยีย่มเยยีนญำติ ครอบครัว แฟนเอกสำร ตอ้งแสดงหลกัฐำน กำรติดต่อซ่ึงกนั
และกนั เช่น จดหมำย อีเมล ์ใบเสร็จค่ำโทรศพัท ์หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง หนำ้ท่ีมีตรำ
ประทบัเขำ้เมืองไทย เป็นตน้ 

11. ส ำหรับผูท่ี้อำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ เดินทำงคนเดียว หรือ เดินทำงกบัผูอ่ื้นท่ีมิใช่บิดำ-
มำรดำ หรือผูป้กครอง ตอ้งมี หนงัสือยนิยอม จำกบิดำ-มำรดำ หรือผูป้กครอง 

12. หนงัสือหรือ จดหมำยเชิญ จำกบริษทัหรือ หน่วยงำนในประเทศองักฤษ (ส ำหรับวีซ่ำ
ธุรกิจ) 

 

ศูนย์รับค าร้องขอวซ่ีา VFS ประเทศองักฤษ (สหราชอาณาจักร/United Kingdom) 

ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนด้ี ออฟฟิศ ซ.สุขมุวิท 13, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันำ, 
กรุงเทพฯ 
Web: visa.vfsglobal.com/ รับค ำร้อง 
เวลำรับใบค ำร้อง : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 8.30น.-17.00น. 
เวลำรับหนงัสือเดินทำง : วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 09.30น.-16.00น. 

กำรยืน่ขอวีซ่ำเขำ้ประเทศองักฤษโดยทัว่ไป ใชเ้วลำในกำรพิจำรณำ ผลวีซ่ำ 6-8 สัปดำห ์
ซ่ึงอำจจะท ำใหบ้ำงท่ำน ท่ีตอ้งเดินทำงบ่อยๆ หรือ เดินทำงไปหลำยประเทศกงัวลใจวำ่ ถำ้
ยืน่วีซ่ำไปแลว้ จะไม่สำมำรถ เดินทำง ไปท่ีอ่ืนไดเ้น่ืองจำกไม่มีหนงัสือเดินทำง หรือตอ้ง
ขอวีซ่ำหลำยประเทศกลวัจะขอ ไม่ทนัเดินทำง ปัญหำเหล่ำน้ีมีทำงออก ค่ะ สถำนทูต
องักฤษมีทำงออกให ้โดยกำรเลือกใชบ้ริกำรเสริมต่ำงๆเหลำ่น้ี 

บริการย่ืนใบค าร้องขอวซ่ีาโดยไม่ต้องส่ง หนงัสือเดินทางตัวจริง ค่าบริการเพิม่เติม  

https://www.plan-travel.com/visa/trendy.html
https://visa.vfsglobal.com/tha/en/gbr


 

 

ท่ำนสำมำรถเก็บ หนงัสือเดินทำงไวก้บัตวัท่ำนได ้ในขณะท่ี ส ำนกังำน ตรวจคนเขำ้เมือง 
แห่งสหรำชอำณำจกัร ก ำลงัด ำเนินกำรพิจำรณำ ใบค ำร้องขอวีซ่ำของท่ำนอยู ่ท่ำนสำมำรถ
ใชห้นงัเดินทำง เดินทำงไปยงัประเทศอ่ืนหรือ ยืน่ค ำร้องขอวีซ่ำประเทศอ่ืนได ้

ท่านจะต้องน า หนังสือเดินทางมาคืน ภายใน 15 วนัท าการ หรือ ตามที่สถานทูตก าหนด 

การบริการขอวซ่ีาแบบเร่งด่วน (Priority Visa) ทราบผลภายใน 3-5 วนัท าการ ค่าบริการ
เพิม่เติม  โดยต้องมีคุณสมบัต ิเหล่านีอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง 

• ผูเ้ดินทำงตอ้งไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ำ จำกประเทศ สหรำชอำณำจกัร สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ 

• ผูท่ี้ยืน่ขอวีซ่ำธุรกิจ รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำมเป็นคู่สมรส และบุตร (อำยไุม่เกิน 
18 ปี) หำกผูติ้ดตำมประสงค ์จะใชบ้ริกำร ขอวีซ่ำเร่งด่วน ทั้งน้ีผูติ้ดตำมจะตอ้ง
ช ำระค่ำใชบ้ริกำร เพิ่มเติมเช่นกนั 

• ผูท่ี้ยืน่ขอวีซ่ำนกัท่องเท่ียวและวีซ่ำเยีย่มญำติ ท่ีเคยเดินทำงไป สหรำชอำณำจกัร 
สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ 
(รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ ภำยใน 5 ปีท่ีผำ่นมำ รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำม
เป็นคู่สมรส และ บุตร(อำยไุม่เกิน 18 ปี) ทั้งน้ีผูติ้ดตำมจะตอ้งช ำระ ค่ำใชบ้ริกำร
เพิ่มเติมเช่นกนั 

o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Clinical Attachment 
o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Entertainer 
o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Sports 
o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Permitted Paid Engagement 
o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Transit 
o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ Private Medical Treatment 



 

 

o วีซ่ำนกัท่องเท่ียวแบบ PLAB Test 
• ผูท่ี้มีถ่ินฐำนพ ำนกัอำศยัถำวรในสหรัฐอเมริกำ แคนนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

และประเทศในกลุ่มเชงเกน้ (รวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ และตอ้งกำรขอวีซ่ำ 
ท่องเท่ียวทุกประเภท 

• ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่ำ เพื่อไปลงเรือในสหรำชอำณำจกัร (Joining Ship) ท่ีเคย
เดินทำงไป สหรำชอำณำจกัร สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ 
ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ โดยตอ้งเคยขอวีซ่ำประเภทเดียวกนัน้ีภำยใน 5 ปีท่ีผำ่นมำ 
และ ตอ้งมีสมุด ประจ ำตวัลูกเรือ (Seaman's Book) 

• ลูกเรือท่ีปฏิบติังำนบนเคร่ืองบิน ในประเทศไทย (นกับิน สจ๊วตและ แอร์โอสเตส) 
ขอวีซ่ำเพื่อไปท่องเท่ียว โดยจะตอ้ง เตรียมจดหมำยรับรองกำรท ำงำน เพือ่
ประกอบกำรยืน่ค ำร้องขอวีซ่ำ 

• วีซ่ำ Tier 1 แบบระบบฐำนคะแนน 
รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำมเป็นคู่สมรสและ บุตร (อำยไุม่เกิน 18 ปี) ทั้งน้ีผูติ้ดตำม 
จะตอ้งช ำระค่ำใชบ้ริกำรเพิ่มเติมเช่นกนั 

• วีซ่ำ Tier 2 แบบระบบฐำนคะแนน 
รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำมเป็นคู่สมรสและ บุตร (อำยไุม่เกิน 18 ปี) ทั้งน้ีผูติ้ดตำม 
จะตอ้งช ำระค่ำใชบ้ริกำรเพิ่มเติมเช่นกนั 

• วีซ่ำ Tier 4 แบบระบบฐำนคะแนน ทุกประเภท 
รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำมเป็นคู่สมรสและ บุตร (อำยไุม่เกิน 18 ปี) ทั้งน้ีผูติ้ดตำม 
จะตอ้งช ำระค่ำใชบ้ริกำรเพิ่มเติมเช่นกนั 

• วีซ่ำ Tier 5 แบบระบบฐำนคะแนน Youth Mobility, Temporary worker (Creative 
and Sporting), Temporary Worker (Exchange) and Temporary Worker 
(International Agreement) 



 

 

รวมถึงในกรณีท่ีมีผูติ้ดตำมเป็นคู่สมรสและ บุตร (อำยไุม่เกิน 18 ปี) ทั้งน้ีผูติ้ดตำม 
จะตอ้งช ำระค่ำใชบ้ริกำรเพิ่มเติมเช่นกนั 

บริการขอวซ่ีาแบบเร่งด่วนพเิศษ (ทราบผลภายใน 24 ช่ัวโมง ไม่นับวนัหยุดเสาร์ อาทติย์ 
และวนัหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิม่เติม 41,451 บาท บริการด่วนพเิศษนีใ้ช้ได้กบั ผู้ย่ืน
วซ่ีาประเภทเหล่านีเ้ท่านั้น (ต้องย่ืนระหว่าง 8:30น.-9:45น. แต่ถ้าย่ืนวนัก่อนวนัหยุด จะ
ได้รับผลในวนัท าการถัดไป) 

- วีซ่ำเยีย่มเยอืน (ทุกประเภท) 

- วีซ่ำ Tier 2 และ Tier 5 แบบระบบฐำนคะแนน และตอ้งเป็นผูท่ี้มีถ่ินฐำน พ ำนกัอำศยัอยู่
ในเมืองไทย 

- วีซ่ำ Tier 5 แบบระบบฐำนคะแนน (ท ำงำนชัว่ครำว หรือ อำชีพดำ้นกำรออกแบบ และ
กำรกีฬำ) และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวตัถุประสงค ์หรือด ำเนินกิจกรรม ในสหรำชอำณำจกัร ใน
รูปแบบเดียวกบัวตัถุประสงค ์ของกำรท ำงำนในประเทศไทย 

ที่ศูนย์รับย่ืนวซ่ีายังมีบริการอ่ืนๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ให้กบัผู้ที่ไปย่ืนวซ่ีา 
บริการห้องรับรองพเิศษ  ค่าบริการเพิม่เติม 3,400 บาท 

- ไม่ตอ้งรับคิว 

- สะดวกสบำยและเป็นส่วนตวั 

- หอ้งรับรองส่วนตวัขณะยืน่ใบค ำร้อง และสแกนลำยน้ิวมือ 

- เคร่ืองด่ืมและขนม 



 

 

- บริกำรจดัส่งผลกำรพจิำรณำค ำร้อง ขอวีซ่ำคืนทำงไปรษณีย ์

- บริกำรถ่ำยเอกสำร ส ำหรับประกอบ กำรยืน่ค ำร้องขอวีซ่ำ (50 หนำ้) 

- บริกำรแจง้สถำนะใบค ำร้องขอวีซ่ำ ผำ่นทำง SMS และ Email 

 

 

 

 

 

 

วนัหยดุ ปี 2023 วีซ่ำองักฤษ (VFS) ท่ีนอกเหนือจำก วนัเสำร์และ วนัอำทิตย ์
- เมษำยน วนัท่ี 13, 14 
- พฤษภำคม วนัท่ี 01, 04 
- มิถุนำยน วนัท่ี 05 
- กรกฎำคม วนัท่ี 28 
- สิงหำคม วนัท่ี 01, 14 
- ตุลำคม วนัท่ี 13, 23 
- ธนัวำคม วนัท่ี 05, 11, 25, 26 

 


