
 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าฝร่ังเศส 
 

*** ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 15 วนัท าการ *** 
 

กรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการ 
 
1.  หนังสอืเดินทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (โดยนับวนัเริม่เดินทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกนิ 6 เดือนหนังสอืเดินทางนี้ 
 สามารถใชไ้ด้ แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอื 
 เดนิทาง) และจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณา 
 เตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  (ทา่นทีม่ปีก
 หนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปก 
 หนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ)  
2. หนงัสอืเดนิทางเล่มเกา่ พรอ้มส าเนา (ถา้ม)ี 
3.    รปูถ่ายส ีขนาด กวา้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู พืน้หลงัสขีาว เทา่นัน้ ตอ้งเหน็ห ูและ เหน็คิว้ ** รปูถ่ายหน้าตรง 
  หา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก หา้มใสเ่ครือ่งประดบั และ คอนแทคเลนสท์กุประเภท ** 
4.  ส าเนาบญัชเีงนิฝากปจัจุบนั ยอ้นหลงั 6 เดอืน บญัชอีอมทรพัย ์หรอืบญัชเีงนิฝาก ประจ าเทา่นัน้ หรอื ขอ Statement  
  จากธนาคาร ฉบบัภาษาองักฤษ  
  * หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ฉบบัภาษาองักฤษ 
 * กรณีทีเ่ป็นคูส่มรส สามารถใชบ้ญัชขีองสาม ีหรอืภรรยาได ้แต่ตอ้งมสี าเนาทะเบยีนสมรสยนืยนั  
  * กรณีทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งมจีดหมายรบัรองเป็นภาษาองักฤษว่า สมรสแต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และเซน็ชือ่รบัรอง 
   ทัง้ 2 ทา่น 
  * กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ไดท้ างาน และคูส่มรสไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน, ทะเบยีนบา้น และหลกัฐาน 
   การท างานของคูส่มรสดว้ย 
  * กรณีรบัรองญาตพิีน้่อง ตอ้งแนบจดหมายรบัรองทีแ่สดงความเกีย่วขอ้งกนั ซึง่สามารถพมิพไ์ดเ้องและเซน็รบัรองโดย    
   เจา้ของบญัชมีา พรอ้มแนบส าเนาบญัชเีงนิฝากทีใ่ชร้บัรองมาดว้ย 
 * กรณีทีบ่รษิทัของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้1– 6  
 แลว้ ทางบรษิทัจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน  
 โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
6. ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ  
7.  ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ, ทะเบยีนสมรส, ทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8.  ใบ Medical Insurance วงเงนิเอาประกนั 1,500,000 บาท มรีะยะเวลาการคุม้ครองครอบคลุมชว่งทีเ่ดนิทาง 
9. แบบฟอรม์วซี่ากรอกขอ้มลูครบถว้นและเซน็ชือ่แลว้ 1 ชดุ  
10. ใบจองตัว๋เครือ่งบนิ  
11. ใบยนืยนัการจองหอ้งพกั จากโรงแรมหรอืทีพ่กั ทีท่า่นเขา้พกัตามจรงิ 
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12.  แผนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตลอดทรปิ (ภาษาองักฤษ) 
13.  จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบั 
  บรษิทันี้ และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา 
 
กรณีประกอบธรุกิจส่วนตวั 
1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 12 
2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดือนใน 
 ปจัจุบัน, วันเดือนปีที่เริม่ท างานกบับรษิัท หรอื ทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน  
 (เอกสารแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา  
1. ใชเ้อกสารตามขอ้ 1 – 12 
2. หนงัสอืรบัรองสถานภาพจากสถานศกึษา เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) 
3.  หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ของผู้ 
 อปุการะ เป็นภาษาองักฤษ (บดิา, มารดา หรอืผูป้กครอง)  
4.  กรณีทีเ่ดก็อายตุ ่ากว่า 15 ปีบรบิูรณ์ ใชส้ าเนาสตูบิตัร แทนส าเนาบตัรประชาชน  
5.    กรณีทีเ่ดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา, มารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง   
  จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากอ าเภอ โดยทีบ่ดิา, มารดาจะตอ้งไปยื่นแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไป 
  ต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชื่อ    และตรา
  ประทบัจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง หรอืถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
  ไปต่างประเทศกบัผูอ้ืน่โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้ 
   สงักดั พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย (ภาษาองักฤษ) 
6.  กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูลบุตร  
  (ภาษาองักฤษ)  
 
ส าหรบัผู้ท่ีพกักบัญาติ เพ่ือน หรือเย่ียมแฟนท่ีฝรัง่เศส ต้องมีเอกสารเหล่าน้ี 
1.  หนงัสอืรบัรองการใหท้ีพ่กั (Attestatiom d' accueil) ทีอ่อกโดย หน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิน่ ("Mairie") ตวัจรงิพรอ้ม 
  ส าเนา 
2. หนงัสอืรบัรองของผูเ้ชญิ ทีร่บัรองคา่ใชจ้่ายทกุประเภท ตลอดการพ านกั 
3.  หลกัฐานการท างานและรายไดข้องญาต ิหรอืเพือ่นหรอืแฟนทีฝ่รัง่เศส 
4.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของญาต ิหรอืเพือ่นหรอืแฟนทีฝ่รัง่เศส 
5.  ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าทีม่ตีราประทบัการเขา้-ออกประเทศไทย 
6.  เอกสารยนืยนัความสมัพนัธร์ะหว่าง ผูเ้ชญิกบัผูย้ ืน่ขอวซี่า 
 

https://www.plan-travel.com/visa/trip-boy-girlfriend.html


 

 

 

 

 

 

ข้อควรทราบเพ่ิมเติม 
1.  เอกสาร และเวลาทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่า อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของ
 สถานทตู 
2.  โปรดระบุเบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรทีท่ างาน  เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น มอืถอื ทีต่ดิต่อไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้งในแบบฟอรม์ขอ  
  วซี่า 
3. ตอ้งจองควิ และ ไปแสดงตวัทีส่ถานทตู พรอ้มสแกนลายนิ้วมอื 
 
***  การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศนัน้ๆ เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 
 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
 
***  กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 
***  เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
***  ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


