เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
(ในการยื่นคาร้ องขอวีซ่าขอความกรุ ณาทุกท่ านแสดงตนที่ศูนย์ ย่ น
ื คาร้ องวีซ่าฝรั่ งเศสด้ วยตนเอง)

1. พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส ,
หย่า /สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์ พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงิ นเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ น
ภาษาอังกฤษ
5. กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน พร้ อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีที่มีเลขที่เล่มของสมุดบัญชี
เงินฝากทุกหน้ า เช่น บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีที่สมุดบัญชีที่จะนามายื่นขอวีซ่าไม่มี
เลขที่เล่มของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหาก
ใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญ ชี
กระแสรายวัน*** (Statement มีอายุ 30 วัน หลังจากวันที่ทางธนาคารออกหนังสือให้ แนะนาให้ ท่านขอ Bank
Guarantee และ Statement หลังจากทราบคิวในการยื่นวีซา่ แล้ ว)
7. กรณีที่บริษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1
– 6 แล้ ว ทางบริษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
8. กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
9. กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ

หรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
10. เอกสารการสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน
11. ใบจองโรงแรม Hotel Confirm พร้ อมรายชื่อทุกท่าน (ภาษาอังกฤษ)
12. ประกันการเดินทาง หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ ระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพานัก
วงเงินความคุ้มครองไม่ต่ากว่า 30,000.- เหรี ยญยูโร และต้ องรวมบริการนาตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่ วยด้ วย
13. รายละเอียดการเดินทาง Itinerary (ถ้ ามี)

ขัน้ ตอนของ TLScontact
ขัน้ ตอนที่ 1 ~ ลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2fr
เพื่อเริ่ มขันตอนการสมั
้
ครวีซ่า ท่านควร ลงทะเบียน ที่เว็ บไซต์ TLScontact ก่อน เพียงแค่ใช้ อีเมลล์และเวลาไม่นานใน
การสร้ างบัญชีในที่ TLScontact
ขัน้ ตอนที่ 2 ~ เตรียมเอกสารที่จาเป็ นในการยื่นขอวีซ่า
หลังจากที่ท่านได้ ลงทะเบียน ท่านจะได้ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า ที่ท่านต้ องการ แล้ วท่านจะได้ รับรายการของ
เอกสารที่จาเป็ นสาหรับประกอบการยื่นขอวีซา่ ตามประเภทของวีซา่ ที่ทา่ นต้ องการ
ขัน้ ตอนที่ 3 ~ ทาการนัดหมายออนไลน์ และพิมพ์ ใบนัด
จากนันท่
้ านเพียงเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกจะมายื่นเอกสารที่ศนู ย์ของ TLScontact อย่าลืมพิมพ์ใบนัดของท่าน
และนามาด้ วย หากท่านไม่มาตรงตามนัด ข้ อมูลส่วนตัวของท่านทังหมดจะถู
้
กลบไปในวันเดียวกัน ท่านต้ องทาการ
ลงทะเบียนและทานัดใหม่
ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จัดให้ มีบริ การพิเศษ(Premium Service) โดยคิดค่าบริ การ 1,600 บาท ต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน
(ไม่คดิ รวมกับค่าธรรมเนียมบริการของทางศูนย์ TLScontact) โดยบริการนี ้ประกอบด้ วย:
จัดพื ้นที่ให้ บริ การพิเศษ (พรี เมี่ยม) สาหรับการยื่นขอวีซ่า พร้ อม บริ การเสิร์ฟเครื่ องดื่มร้ อน เครื่ องดื่มเย็น และของว่าง
ให้ บริ การเฉพาะส่วนบุคคล พร้ อมให้ ความช่วยเหลือตามความต้ องการของผู้สมัคร ตังแต่
้ เริ่ มทาการ สมัครจนกระทัง่
เสร็จสิ ้นการดาเนินการ บริการถ่ายสาเนาเอกสาร (ไม่เกิน 20แผ่น) บริ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต และสามารถยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมได้ จน ถึง 16.30น. หากต้ องการขอนัดหมายสาหรับบริ การพิเศษ (premium service) กรุณาติดต่อศูนย์ยื่นวีซ่า
ผ่านทางเบอร์ โทรติดต่อ +66 (0) 2696 3888

โปรด ทราบว่า บริการนี ้จัดขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ สู มัครในการสมัครขอ วีซ่าเท่านัน้ แต่ไม่สามารถรับประกัน
ผลการพิ จ ารณาวี ซ่าหรื อ ลดระยะเวลาการ พิ จ ารณาวี ซ่ าของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่ ง เศส ซึ่ง มี สิ ทธิ์ แ ละ หน้ า ที่
รับผิดชอบในการพิจารณาวีซา่ แต่เพียงผู้เดียวได้
ขัน้ ตอนที่ 4 ~ มาที่ศูนย์ ของTLScontact
ให้ ท่านนาใบนัด ใบคาร้ องขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า มาที่ศนู ย์ของ TLScontact ตาม
เวลานัดของท่าน กรุณามาตรงตามเวลานัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินงาน
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านดาเนินการติดต่อที่ TLScontact ท่านไม่สามารถให้ บคุ คลอื่นดาเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า
แทนท่านได้
ที่ตงั ้ ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี ้ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุง่ มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
ขัน้ ตอนที่ 5 ~ ดาเนินการยื่นเอกสารการขอวีซ่า
เจ้ าหน้ าที่ของเราจะทาการตรวจสอบเอกสารของท่านและถามคาถามซึ่งเกี่ ยวกับการขอวีซ่าโดย สถานทูตฝรั่งเศส
ประจาประเทศไทยเป็ นผู้กาหนด หลังจากนันเอกสารของท่
้
านจะถูกส่งไปยังแผนกวีซา่
ขัน้ ตอนที่ 6 ~ ชาระค่ าธรรมเนียมวีซ่าและค่ าบริการ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ และการบริการชาระที่ศนู ย์ของเรา
ขัน้ ตอนที่ 7 ~ การติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่า
ท่านสามารถติดตามเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ ตลอดเวลาว่าอยู่ในขันตอนใด
้
โดยท่านสามารถตรวจสอบบัญชี
ส่วนตัวของท่านได้ ในเวบไซต์ของTLScontact
ขัน้ ตอนที่ 8 ~ การรับหนังสือเดินทาง
ท่านจะได้ รับข้ อความทางโทรศัพท์มือถื อเพื่อให้ มารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ของ TLScontact โดยท่านต้ องนาบัตร
ประจาตัวประชาชนพร้ อมสาเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่ามาด้ วย หากท่านไม่สามารถมารับ
หนังสือเดินทางได้ ด้วยตนเอง สามารถให้ ผ้ อู ื่นมารับแทนได้ โดยเตรี ยมเอกสารดังนี ้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่น
- ใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซา่
- หนังสือมอบอานาจ

- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด

