
Standard Vistor Visa  วซีา่ท่องเทีย่วองักฤษ 

 

Standard Vistor VISA หรอื วซีา่ท่องเทีย่วประเทศองักฤษน้ันเป็นวซีา่ส าหรบัท่านทีม่ี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การเยีย่มเยอืนบุคคลรูจ้กัใน UK , คนในครอบครวั , เพือ่น ซ ึง่วซีา่ประเภทนีจ้ะอนุมตัใิห ้
เดนิทางเขา้ประเทศไดค้ร ัง้เดยีว หรอื หลายคร ัง้ก็ได ้โดยปกต ิวซีา่ประเภทนีจ้ะไม่อนุญาตใหท้ างานและไม่
สามารถขอตอ่วซีา่ทีอ่งักฤษได ้และสว่นใหญจ่ะมอีายวุซีา่ 6 เดอืน แตผู่ข้อวซีา่สามารถเลอืกขอวซีา่เขา้
อายกุารใชง้าน 2 , 5 , 10 ปีก็ได ้แตค่า่ธรรมเนียมก็จะสงูขึน้ตามระยะเวลาดว้ย 

 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) เลม่จรงิ มวีนัเดนิทางเหลอืตลอดทัง้การเดนิทาง อยา่งนอ้ย 
6 เดอืน และมหีนา้วา่ง อยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป พรอ้มส าเนา 1 ชดุ (ถา้ม ีPassport เลม่
เกา่ ใหเ้ตรยีมมาดว้ย) 
2.ใบสมคัรค ารอ้งขอวซีา่ 
3.รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว ไม่มลีวดลาย ขนาด 45x35 มลิลเิมตร (หรอืขนาด
ประมาณ 2 นิว้ x 2 นิว้) ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 รปู 
4.ส าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน ทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ ใบเปลีย่นชือ่ เปลีย่น
นามสกลุ 
5.เอกสารรบัรองการท างาน 

กรณีเป็นพนักงานบรษิทั  
- ยืน่ใบรบัรองการท างาน ทีอ่อกมาจากบรษิทัทีท่ างาน (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
- ระบุช ือ่บรษิทั 
- ต าแหน่งผูข้องผูย้ืน่วซีา่ 
- เงนิเดอืน 
- วนัทีเ่ร ิม่ท างาน 
- ระบุวนัทีใ่หห้ยดุเพือ่เดนิทางไปองักฤษ 

กรณีเป็นเจา้ของธรุกจิ 
- ใหย้ืน่ส าเนาหนังสอืรบัรอง จากกรมพฒันาธรุกจิการคา้ มอีายไุม่ต ่ากวา่ 3 เดอืน 
- ยืน่ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และ ใบอนุญาตประกอบธรุกจิ 

กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา นักกฬีา 
- หนังสอืรบัรอง จากสถานศกึษา (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 
- หนังสอืรบัรองจากสมาคมกฬีมน้ัน ๆ (ภาษาองักฤษเทา่น้ัน) 

6.หลกัฐานทางการเงนิ 
สมุดบญัชเีลม่จรงิ โดยฝากมาไม่ต ่ากวา่ 1 ปี และปรบัสมุดจนถงึยอดปัจจบุนั และใหถ้า่ยส าเนาทกุหนา้ ยอ้นหลงั

ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน มายืน่ดว้ยหรอื Bank Statement จากธนาคาร 
- กรณีทีเ่ป็นคูส่มรส สามารถใชบ้ญัชขีองสาม ีหรอืภรรยาได ้แตต่อ้งมทีะเบยีนสมรสยนืยนั 
- กรณีทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งมจีดหมายรบัรองเป็นภาษาองักฤษวา่ สมรสแตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนและเซน็ตช์ ือ่
รบัรองทัง้ 2 ทา่น กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ไดท้ างาน และคูส่มรสไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย ตอ้งแนบบตัรประชาชน ทะเบยีน
บา้นและหลกัฐานการท างานของคูส่มรสดว้ย 



- กรณีรบัรองญาตพิีน่อ้ง ตอ้งแนบจดหมายรบัรองทีแ่สดงความเกีย่วขอ้งกนั ซ ึง่สามารถพมิพไ์ดเ้องและเซน็ต ์
รบัรองโดยเจา้ของบญัชมีาพรอ้มแนบสมุดบญัชเีลม่ทีใ่ชร้บัรองมาดว้ย 

7.แผนขอ้มูลแผนการเดนิทาง (Itinerary) 
8.ใบจองตั๋วเคร ือ่งบนิ ระบุผูเ้ดนิทางและวนัเดนิทางไป-กลบั โดยชดัเจน 
9.หลกัฐานทีพ่กัในองักฤษ ตามจดุประสงคข์องการเดนิทาง  
10.กรณีไปเยีย่มและพกัอาศยัอยูก่บัญาต ิตอ้งออกจดหมายเชญิ ซึง่ในเร ือ่งความ ตอ้งระบุถงึ ช ือ่-นามสกลุ ผูเ้ชญิ สถานที่

พกั ระยะเวลาในการพ านัก พรอ้มแสดงหนังสอืเดนิทางของผูเ้ชญิ และหลกัฐานแสดงทอียูอ่ยา่งชดัเจน 
11.ประกนัการเดนิทางแบบทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิขัน้ต ่า 2,000,000 บาท 
12.กรณีผูเ้ดนิทางมอีายเุกนิกวา่ 70 ปี ขึน้ไป ตอ้งมใีบตรวจสขุภาพและตอ้งท าประกนัการเดนิทางดว้ย 
13.กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา มารดา หรอืเดนิทางไปกบับดิา มารดาทา่นใดทา่นหน่ึง
จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม จากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิามารดา จะตอ้งไปยืน่เร ือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่
และตราประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง หรอืขอแบบฟอรม์จากการหน่วยรบัยืน่วซีา่ ใหบ้ดิาและมารดาเป็นผูเ้ซน็ต ์

 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ท่องเทีย่ว ( UK ) 

วซีา่ทอ่งเทีย่ว ( General Visitor )     
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เขา้-ออก 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ภายใน 6 เดอืน     
ราคา  4,400  บาท 
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เขา้-ออก หลายคร ัง้ ภายใน 2 ปี 
ราคา  16,520  บาท 
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เขา้-ออก หลายคร ัง้ ภายใน 5 ปี     
ราคา  29,995  บาท 
วซีา่ทอ่งเทีย่ว เขา้-ออก หลายคร ัง้ ภายใน 10 ปี     
ราคา  37,590  บาท 
หมายเหต ุ: ผูข้อวซีา่จะควรเลอืกประเภทวซีา่ใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารเดนิทางของตนเอง เพือ่ใหก้ารขอวี

ซา่ไม่เกดิปัญหา และกระทบตอ่แผนการเดนิทางของผูข้อวซีา่เองดว้ย รวมถงึคุม้กบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่สยีไป 
 

คา่บรกิารในการด าเนินการ  
1. คา่บรกิารแบบธรรมดา    10,000 บาท  
( ระยะเวลาท าเอกสาร 3-5 วนัท าการ + ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ UK  15 วนั ) 
2. คา่บรกิารแบบพเิศษ (รบัรอง)  15,000 บาท 
(ระยะเวลาท าเอกสาร 3 วนัท าการ + ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ UK 15 วนั ) 
3. คา่บรกิารเสรมิ ท าแบบเรง่ดว่น 5 วนัรูผ้ลวซีา่ คดิเพิม่ประมาณ 8,800 บาท ( ช าระกบัทางสถานทตู ) 
หมายเหต ุ: กรณียืน่แบบเรง่ดว่น ราคาอาจขึน้-ลง ขึน้อยูก่บัทางสถานทตูก าหนดมา 
 

สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ โทร.0-2926-3508-9 , 0-2903-1406 , 0-2926-3482 
Email: angeltour.organizer@gmail.com 
ID Line: @angeltour,  ID Line: angeltour99 
Fax: 02 903 1503 (อตัโนมตั)ิ 

 
 
 


