
 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 
** ท่านต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่น ** 

** หากท่านเคยท าการเก็บข้อมูลไบโอเมติกภายใน 5 ปี และ หน้าวีซ่าเก่ามี “VIS” 
ท่านไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นแล้ว ** 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท าการ 

 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่
ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)     

3. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ 

ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น(รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝาก

หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่น
วีซ่า) 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน
(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)  

              **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า**  
4. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่า

ที่ โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 
- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

 



  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดามา 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 
  
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอ

เพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ  เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ               โสด                  แต่งงาน (จดทะเบียน)            แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่              หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่า…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่

ของสถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…………….. 



 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)............................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซี่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ..................................................   

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 
 


