เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศ "ฝรั่งเศส"
 กรุณากรอกแบบฟอร์ มนี้โดยละเอียด เพือ่ ความสะดวกและเป็ นประโยชน์ ในการขอวีซ่า และส่ งคืนบริ ษทั ฯ

พร้ อมหลักฐานประกอบการขอวีซาดังรายละเอียดด้ านล่ าง
 ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือพาสปอร์ตและเอกสารต่างด้าว กรุ ณาติดต่อสอบถามแผนกวีซ่า โทร. 02 187 2713-4
 ใช้ เวลาในการพิจารณายืน่ และร้ องขอโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย ประมาณ 7-14 วันทาการ ขึ้ นอยูก่ บั ช่วง
ระยะเวลาทีม่ ผี ้ยู นื่ ขอวีซ่ามากน้ อยเพียงใด

*** กรุ ณาจัดส่ งเอกสาร ภายในวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 ***
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั ………………………………………………………………………………………………………………………….
อาชีพ / ตาแหน่ ง……………………………………… ชื่อบริษทั / ห้างร้าน…………………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทางาน …………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)……………………………… โทรศัพท์ (ที่บา้ น)………………………… มือถือ……………………………
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
ม่าย
หย่า
แยกทางกัน
ชื่อคู่สมรส …………………………………………………………………….……………………………………………………...
วันเดือนปี เกิดคู่สมรส ………...……/…………….…/…………... สถานที่เกิดคู่สมรส ………………………………………..

กรุณาตรวจเช็คเอกสารให้ ครบถ้ วน โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ข้ างล่างนี้







1. หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (ก่อนการเดินทาง) และต้องมีหน้าว่างที่ยงั
ไม่ได้ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่าย สี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปพื้นด้านไม่มนั พื้นหลังขาวเท่านั้น (หน้าตรง เน้ นใบหน้ า ไม่เน้นลาตัว) ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรุ ณาเขียนชื่อที่ดา้ นหลังรู ปด้วยปากกาลูกลื่น ห้ ามหมึกซึม)
3. หลักฐานการทางาน
3.1 เจ้าของกิจการ
- ใช้สาเนาทะเบียนการค้าหรื อหนังสื อรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ ส่วน (ต้อง Update
ภายใน 3 เดือน) กรณี ไม่จดทะเบียนใช้เอกสารการเสี ยภาษีแทน
3.2 พนักงานบริ ษทั ฯ
- ใช้จดหมายรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเริ่ มทางาน หรื อ อายุการ
ทางาน พร้อมทั้งระบุวนั ที่ลาหยุด (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)
3.3 ข้าราชการ
- ใช้จดหมายรับรองตาแหน่งจากหน่วยงานที่สงั กัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้องระบุวา่ ไป
ต่างประเทศ) ระบุวนั -เดือน-ปี ที่เริ่ มทางาน และระบุวนั ลาหยุด
กรณี เกษียณอายุใช้สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4. หลักฐานการเงิน
- สมุดบัญชีธนาคารตัวจริ ง ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับข้อมูลเป็ นปั จจุบนั พร้อมสาเนา)



5.
6.
7.



8.




- สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ภาษาอังกฤษ หรื อ ฝรั่งเศส)
สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สาเนาใบสาคัญการสมรส (เฉพาะสตรี กรณี ที่สมรสแล้ว) สาเนาใบสาคัญการหย่า (เฉพาะสตรี กรณี ที่หย่าแล้ว)
หลักฐานการเดินทาง
- สาเนาการจองตัว๋ เครื่ องบิน
- สาเนาการสารองที่พกั
- สาเนาประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1,500,000 บาท)
หนังสื อหรื อจดหมายเชิญจากบริ ษทั หรื อหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สาหรับวีซ่าธุรกิจ)
ผู้เยาว์ (อายุยงั ไม่ ครบ 20 ปี บริบูรณ์ ) ทีไ่ ม่ ได้ เดินทางกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ต้ องยืน่ เอกสารดังต่ อไปนี:้



สูติบตั รตัวจริ งและสาเนา



หนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดามารดาหรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย (ต้องเป็ นเอกสารต้นฉบับที่ออก
โดยสานักงานเขตหรื อที่วา่ การอาเภอ)



หนังสื อรับรองสถานภาพจากทางโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวจริ ง)



ใช้เอกสารการเงินของบิดา หรื อ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง

*** หมายเหตุ *** ผู้ขอวีซ่าต้ องมายืน่ คาร้ องขอวีซ่าด้ วยตนเอง
*** กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนา้ เงิน) ต้ องขอหนังสือรับรองการเดินทางทีอ่ อกจากทางกระทรวงการต่ างประเทศ ***
สถานทูตฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการขอเอกสารหรื อข้อมูลเพิม่ เติม หรื อส่งคาร้องขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศในฝรั่งเศสเพื่อดาเนินการพิจารณาต่อไป ในกรณี ที่ผขู ้ อวีซ่าไม่สามารถยืน่ เอกสารเพิ่มเติมตามที่ถูกร้องขอได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่ยนื่ คาร้อง คาร้องขอวีซ่านั้นจะถูกปฏิเสธทันที
ศู นย์ วซี ่ าฝรั่งเศส (TLScontact) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย
1201 ชั้น 12 อาคารสาทรซิต้ ี 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 6796669 ( วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 - 16.30น.)
เว็บไซต์ : http://www.ambafrance-th.org/
วันและเวลาทาการ แผนกวีซ่า : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-11.30น. (ยืน่ วีซ่า)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น. (รับหนังสื อเดินทางคืน)

