
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝร่ังเศส ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ 

(ในการย่ืนค าร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนค าร้องวีซ่าฝร่ังเศสด้วยตนเอง) 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอ่ืน ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด า และห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส , 

หยา่ /ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์ พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

4. หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนี ้และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไป

ท่องเท่ียว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็น

ภาษาองักฤษ 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 

6  เดือน พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 6 เดือน พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

6. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ต้องเป็นบญัชีท่ีมีเลขท่ีเล่มของสมดุบญัชี

เงินฝากทกุหน้า เช่น บญัชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีท่ีสมดุบญัชีท่ีจะน ามาย่ืนขอวีซ่าไม่มี

เลขท่ีเล่มของสมดุบญัชีเล่มดงักล่าวรบกวนขอเป็น Statement จากทางธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดทถึงเดือน

ปัจจบุนั ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน

เพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหาก

ใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบญั ชี

กระแสรายวนั*** (Statement  มีอาย ุ 30 วนั หลงัจากวนัท่ีทางธนาคารออกหนงัสือให้ แนะน าให้ท่านขอ Bank 

Guarantee และ Statement หลงัจากทราบควิในการย่ืนวีซา่แล้ว)   

7. กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 

– 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างาน

ของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดนิทางและเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   

9. กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ



หรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 

10. เอกสารการส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ 

11.  ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้อมรายช่ือทกุท่าน (ภาษาองักฤษ) 

12.  ประกนัการเดนิทาง หลกัฐานการประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุระหวา่งการเดินทางตลอดระยะเวลาท่ีขอพ านกั 

วงเงินความคุ้มครองไมต่ ่ากว่า 30,000.- เหรียญยโูร และต้องรวมบริการน าตวักลบัประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย 

13.  รายละเอียดการเดนิทาง Itinerary (ถ้ามี) 

ขัน้ตอนของ TLScontact 

ขัน้ตอนท่ี 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr 

เพ่ือเร่ิมขัน้ตอนการสมคัรวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ท่ีเว็บไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้อีเมลล์และเวลาไม่นานใน

การสร้างบญัชีในท่ี TLScontact 

ขัน้ตอนท่ี 2 ~ เตรียมเอกสารที่จ าเป็นในการย่ืนขอวีซ่า 

หลังจากท่ีท่านได้ลงทะเบียน ท่านจะได้กรอกรายละเอียดเก่ียวกับวีซ่า ท่ีท่านต้องการ แล้วท่านจะได้รับรายการของ

เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับประกอบการย่ืนขอวีซา่ตามประเภทของวีซา่ท่ีทา่นต้องการ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ~ ท าการนัดหมายออนไลน์และพมิพ์ใบนัด 

จากนัน้ท่านเพียงเลือกวนัและเวลาท่ีท่านสะดวกจะมาย่ืนเอกสารท่ีศนูย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่าน

และน ามาด้วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้อมูลส่วนตวัของท่านทัง้หมดจะถูกลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้องท าการ

ลงทะเบียนและท านดัใหม ่

ศนูย์ย่ืนวีซ่า TLScontact จดัให้มีบริการพิเศษ(Premium Service) โดยคิดคา่บริการ 1,600 บาท ตอ่ผู้สมคัรหนึ่งท่าน 

(ไมค่ดิรวมกบัคา่ธรรมเนียมบริการของทางศนูย์ TLScontact) โดยบริการนีป้ระกอบด้วย: 

จดัพืน้ท่ีให้บริการพิเศษ (พรีเม่ียม) ส าหรับการย่ืนขอวีซ่า พร้อม บริการเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมร้อน เคร่ืองด่ืมเย็น และของว่าง

ให้บริการเฉพาะส่วนบุคคล พร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สมคัร ตัง้แต่ เร่ิมท าการ สมคัรจนกระทัง่

เสร็จสิน้การด าเนินการ บริการถ่ายส าเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต และสามารถย่ืนเอกสาร

เพิ่มเติมได้จน ถึง 16.30น. หากต้องการขอนดัหมายส าหรับบริการพิเศษ (premium service) กรุณาติดตอ่ศนูย์ย่ืนวีซ่า 

ผา่นทางเบอร์โทรตดิตอ่ +66 (0) 2696 3888 



โปรด ทราบวา่ บริการนีจ้ดัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมคัรในการสมคัรขอ วีซ่าเท่านัน้ แตไ่ม่สามารถรับประกนั

ผลการพิจารณาวีซ่าหรือ ลดระยะเวลาการ พิจารณาวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ซึ่งมีสิทธ์ิและ หน้าท่ี

รับผิดชอบในการพิจารณาวีซา่แตเ่พียงผู้ เดียวได้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 ~ มาท่ีศูนย์ของTLScontact 

ให้ท่านน าใบนดั ใบค าร้องขอวีซ่า หนงัสือเดินทาง และเอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่า มาท่ีศนูย์ของ TLScontact ตาม

เวลานดัของทา่น กรุณามาตรงตามเวลานดัเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน 

หมายเหต ุในกรณีท่ีท่านด าเนินการติดตอ่ท่ี TLScontact ท่านไม่สามารถให้บคุคลอ่ืนด าเนินการย่ืนเอกสารการขอวีซ่า

แทนทา่นได้ 

ที่ตัง้ศูนย์ TLScontact 

สาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ท่ี 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุง่มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 

ขัน้ตอนท่ี 5 ~ ด าเนินการย่ืนเอกสารการขอวีซ่า 

เจ้าหน้าท่ีของเราจะท าการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามค าถามซึ่งเก่ียวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝร่ังเศส

ประจ าประเทศไทยเป็นผู้ก าหนด หลงัจากนัน้เอกสารของทา่นจะถกูสง่ไปยงัแผนกวีซา่ 

ขัน้ตอนท่ี 6 ~ ช าระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 

คา่ธรรมเนียมวีซา่และการบริการช าระท่ีศนูย์ของเรา 

ขัน้ตอนท่ี 7 ~ การตดิตามเอกสารการย่ืนขอวีซ่า 

ท่านสามารถติดตามเอกสารการย่ืนขอวีซ่าของท่านได้ตลอดเวลาว่าอยู่ในขัน้ตอนใด โดยท่านสามารถตรวจสอบบญัชี

สว่นตวัของทา่นได้ในเวบไซต์ของTLScontact 

ขัน้ตอนท่ี 8 ~ การรับหนังสือเดนิทาง 

ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศพัท์มือถือเพ่ือให้มารับหนังสือเดินทางท่ีศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้องน าบตัร

ประจ าตวัประชาชนพร้อมส าเนา 1 ฉบบั และใบแสดงรายการเอกสารท่ีย่ืนขอวีซ่ามาด้วย  หากท่านไม่สามารถมารับ

หนงัสือเดนิทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ อ่ืนมารับแทนได้ โดยเตรียมเอกสารดงันี ้

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ ย่ืน 

- ใบแสดงรายการเอกสารท่ีย่ืนขอวีซา่ 

- หนงัสือมอบอ านาจ 



- บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มารับแทนฉบบัจริง พร้อมส าเนา 1 ชดุ 


