
กฎของวีซ่าอังกฤษที่ควรทราบ
ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ที่ศูนย์
ยื่นคําร้องวีซ่า ประเทศอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่สามารถ
ให้บุคคลอ่ืนมาดําเนินการสมัครแทนได้
หลังจากการยื่นเอกสารการสมัครขอวีซ่าแล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้าไปที่ห้อง
บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ โดยการบันทึกหลักฐานข้อมูลทางชีวภาพ ต้อง
กระทําโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมั่นใจว่าไม่มีการทาสี เช่นการทําเฮนน่า, แผล
ถลอก หรือการขีดเขียนใดๆ ทั้งส้ิน
บาดแผลจากของมีคมหรือ รอยชํ้าบนใบหน้าก็ต้องรอให้หายเป็น
ปกติเสียก่อน จึงจะสามารถทําการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพได้
รูปดิจิตอลจะไม่สามารถถูกถ่ายได้ถ้า ผู้สมัครคลุมผ้าปกปิดใบหน้า,
ใส่แว่นตาดํา, คลุมหน้าหรือคอ
การสแกนนิ้วมือจะมีการบันทึกลงในเครื่องสแกน ที่นิ้วมือจะต้องไม่มี
หมึก , ของเหลวหรือสารเคมีใดๆทั้งส้ิน หลังจากทําการถ่ายรูป
ดิจิตอลจะถูกบันทึกและข้ันตอนทั้งหมดจะเสร็จส้ินภายใน 5 นาที ุ
การสมัครขอวีซ่าอังกฤษจะไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะได้รับการ
บันทึก ทางชีวภาพแล้ว  

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ โดยไม่มีข้อยก
เว้นใดๆ ทั้งส้ิน นอกจากว่าจะมีคําส่ังจากสถานฑูต อังกฤษ กรุงเทพฯ
หลังจากที่ผู้สมัครจะได้ให้บริการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพแล้ว ผู้สมัคร
สามารถออกจากศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าอังกฤษได ้โดยจะได้รับการแสตม์
บนใบเสร็จ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดยพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ทางออก
หากต้องการมีผู้ติดตาม เช่น กรณี บุตร ธิดา กฎระเบียบในการขอวีซ่าผู้
ติดตาม ค่อนข้างซับซ้อน แต่มีหลายกรณีที่เด็กๆ ได้รับ อนุญาตให้ร่วม
เดินทางมากับคุณได ้ แต่เด็กเหล่านี้ต้อง ได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้า สห
ราชอาณาจักร
อายุของวีซ่าจะถูกระบุอยู่ในเอกสารวีซ่าที่ติดอยู่ในหนังสือเดินทางของ
คุณ โดยทั่วไป วีซ่าเพ่ือการเยี่ยมเยือนมีอาย ุ 6 เดือน แต่ทางสํานักงาน
วีซ่ายังออกวีซ่าที่มีอายุ 1 ปี 2 ปี หรือ 5 ปี อีกด้วย วีซ่าเพ่ือการเยี่ยม
เยือน สามารถใช้เข้าออกสหราชอาณาจักร ได้ไม  ่ จํากัดจํานวนครั้ง ใน
การเยือนแต่ละครั้ง คุณอาจพํานักในประเทศเต็มจํานวนเวลา 6 เดือน
หรือจนกว่าวีซ่าจะหมดอาย ุ ข้ึนกับว่าวิธีใดใช้เวลาน้อยกว่า ถ้าคุณ
ประสงค์จะ เข้าประเทศด้วยเหตุผลอ่ืน อายุของวีซ่า และ ระยะเวลาที่
อนุญาตให้พํานักจะผันแปรไปตามประเภทขอวีซ่าที่ดําเนินการขอ
สําหรับผู้ติดตาม อาท ิ เช่น บุตร ธิดา กฎระเบียบในการขอวีซ่าสําหรับผู้
ติดตาม ค่อนข้างซับซ้อน แต่มีหลายกรณีที่เด็กๆ ได้รับ อนุญาตให้ร่วม
เดินทางมากับคุณได ้ แต่เด็กเหล่านี้ต้อง ได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้า สห
ราชอาณาจักร
หากมีผู้ให้สนับสนุนทางด้านการเงิน  การส่งจดหมายรับรอง ว่าคุณ จะ
ให้การอุปถัมภ์การมา เยือนครั้งนี ้ โดยระบุอาชีพ และเงินเดือน หรือ
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ให้การอุปถัมภ์การมา เยือนครั้งนี ้ โดยระบุอาชีพ และเงินเดือน หรือ
หลักฐานว่าคุณมีกําลังทรัพย์เพียงพอ จะมีส่วนช่วยในการพิจารณา การ
อนุมัติวีซ่า
ในการขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน คุณไม่สามารถเรียกเงินค่าธรรมเนียม
วีซ่าคืนได ้ และ การจ่ายเงินค่าธรรม เนียมคืน จะมีข้ึนได้ในกรณียกเว้น
เท่านั้น คําร้องเพ่ือเรียกเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า คืนสามารถส่ง เป็น
จดหมายไปที:่ หัวหน้าแผนกวีซ่า สถานทูตอังกฤษ เลขที่ 14 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
ในกรณีที่ม่มีการสัมภาษณ์ หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งกลับมายัง
ศูนย์รับคําร้องของ วีซ่า ภายใน 3-5 วันทําการ ถ้าคุณต้องเข้ารับการ
สัมภาษณ์ เรากําหนด ระยะเวลา ที่จะ จัดการสัมภาษณ์คุณ ภายใน 15
วันทําการ แต่ในบางครั้งก็เป็นช่วงโชคไม่ดีโดย เฉพาะช่วงที่มีนักท่อง
เที่ยวมาก ที่ทําให้เราไม่สามารถปฎิบัติตาม มาตรฐานเวลาที ่เราตั้งไว้ได้
ดังนั้น โปรดช่วยเรารักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดนี้ไว้ โดยให้
เวลาที่เพียงพอแก่เราในการดําเนินการจัดการคําร้องของคุณ เราขอแนะ
ให้คุณให้เวลา เราอย่างน้อย 1 เดือนสําหรับวีซ่าที่ไม่ใช่การตั้งถ่ินฐาน
และ 3 เดือนสําหรับ วีซ่า เพ่ือ การตั้งถ่ินฐาน
การออกหรือการปฎิเสธวีซ่าข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานฑูต
เจ้าหน้าที่อาจจะต้องการสัมภาษณ์ผู้สมัครถ้าพวกเขาต้องการข้อมูลจากผู้
สมัครมากข้ึน ในกรณีนี้ผู้สมัครต้องเข้าไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตอังกฤษ
กรุงเทพฯ โดยต้องทําการนัดวันและเวลาสัมภาษณ์ก่อน ที่แผนกวีซ่า
เวลาในการสัมภาษณ์จะถูกจํากัดเอาไว้สําหรับทุกท่านที่ติดสัมภาษณ์ ดัง
นั้นจึงเป็นส่ิงสําคัญที่สถานฑูตต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ รวดเร็วจากผู้
สมัคร ผู้สมัครบางท่านได้รับคําแนะนําจากเอเจนซ่ีต่างๆ เก่ียวกับการเตรี
ยมพร้อมในการตอบคําถามหรือคําถามไหนที่อาจจะอยู่ใน การสัมภาษณ์
หลายๆท่านจึงพยายามนึกถึงคําตอบที่ท่องจํามาจึงไม่มีสมาธิในการฟัง
คําถามและอาจตอบผิดได ้ เพราะฉนั้นจึงเป็นส่ิงสําคัญที่ผู้สมัครต้องตอบ
คําถามอย่างชัดเจนและครบถ้วน ถ้าผู้สมัครไม่ทราบคําตอบ บางครั้ง
การตอบว่า “ไม่ทราบ อาจจะดีที่สุดก็ได”้
การเปล่ียนสถานะ หรือประเภทของวีซ่าที่ระบุไว้ สามารถทําได ้แต่ต้องมี
หลักฐานในการยื่นของเปล่ียน หรือ อาจจะต้องสมัครทําวีซ่าใหม ่ ทั้งนี้
ควรเตรียมเอกสารประกอบให้ถูกต้อง  ในการยื่นเรื่องขอวีซ่าให้ถูก
ประเภท จึงเป็นเรื่องสําคัญ ตัวอย่างเช่น หากเดินทางมายังประเทศ
อังกฤษเพ่ือศึกษาต่อ คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตเข้าเมืองในฐานะนักศึกษา
/นักศึกษา มิใช่นักท่องเที่ยว หากคุณมีใบอนุญาตเข้าเมืองในฐานะนัก
ท่องเที่ยว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้พํานักอยู่ในประเทศอังกฤษต่อใน
ฐานะ นักศึกษา/ นักศึกษา เมื่อวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหมดอายุลง
การเดินทางออกนอกประเทศอังกฤษ ระหว่างที ่ ถือวีซ่าของประเทศ
อังกฤษ สามารถทําได้ในกรณีที ่ คุณ ได้รับอนุญาตให้พํานักอยู่ใน
ประเทศอังกฤษมากกว่า 6 เดือน คุณสามารถเดินทางออกนอกประเทศ
อังกฤษ ได้เป็นระยะเวลาส้ัน และคุณจะต้องเดินทางกลับก่อนที่วีซ่าหมด
อายุลง และ ก่อนหลักสูตรจะส้ินสุด( แม้ว่าวีซ่าของคุณจะยังไม่หมดอายุ
ก็ได)้

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยสําหรับผู้สมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ
ศูนย์ยื่นคําร้องวีซ่าประเทศอังกฤษที่ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครนําส่ิงของดังต่อไป
นี้เข้ามาในศูนย์ฯ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต ่ วันที ่ 21 มิถุนายน 2550 เป็นต้น
ไป

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอร์รี่หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดพกพา เช่น กล้องถ่ายรูป
กล้องวีดีโอ อุปกรณ์บันทึกเสียง เครื่งเล่นซีด ี เครื่งเล่นวิทย ุ MP3 แผ่น
ดิสก์ แผ่น Floppies คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา หรือ เครื่องเล่นขนาดพก
พา
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พา
กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร
กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือถัก กระเป๋าเส้ือผ้า และถุงซิปล็อค ยกเว้น
กระเป๋า/ถุงพสาสติกที่ใส่ใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่า รวม
ทั้งกระเป๋าสะพายสตร ีอนุญาตให้นําเข้ามาในศูนย์ยื่นวีซ่าได้
หีบห่อ หรือซองที่ปิดผนึก
วัตถุไวไฟ เช่น กล้องไม้ขีด ไฟแช็ค เช้ือเพลิง
วัตถุมีคม เช่น กรรไกร มีดพก หรือที่ตะไบเล็บ
อาวุธหรือวัตถุที่ต้องสงสัยที่อาจเป็นระเบิด.

นอกเหนือจากที่กล่าวมานี ้ยังมีส่ิงของอ่ืนๆที่อาจต้องห้ามห้ามนําเข้ามา
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องมาจาก
ความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยผู้สมัครเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้ามาทําการ
ยื่นใบสมัคร อย่างไรก็ดีหากผู้สมัครท่านใดจําเป็นต้องมีผู้ ช่วย ในการแปล
ภาษาเพ่ือทําการสนทนากับเจ้าหน้าที ่ทางศูนย ์สามารถอนุญาตให้เข้ามา
ช่วยในการยื่นใบสมัครได้
โปรดทราบ 
ทางศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษได้อํานวยความสะดวกโดยจัดเตรียมที่
สําหรับรับฝากโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตามผู้สมัครสมควรจะหลีก เล่ียงที่
จะนําส่ิงต้องห้ามต่างๆเข้ามาในศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าอังกฤษ
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