เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่มกี าร ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการ
ชารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิว้ 2 ใบ มีพ้นื หลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ามถ่ ายรู ปเอง ** ** ชุ ดสุ ภาพค่ ะ **
ท่ านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
หมายเหตุ : รู ปถ่ ายห้ามใส่ เสื้อแขนกุด เสื้อที่โชว์ต้งั แต่ ไหล่ลงมา ( เสื้อซีทรู , เสื้อลูกไม้ ฯลฯ ) ชุ ดหน่ วยงานราชการ ( เช่ น ชุ ดข้าราชการ,
นักบิน, ทนาย ฯลฯ ) และ ชุ ดครุ ย ค่ะ
4. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด), สาเนาสมรส
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ,สาเนาสมรส, สาเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่ , สาเนา
ทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด), สาเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สาเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อ
และแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกีย่ วข้องกบั ผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรื อแม่ ออก
โดยที่อาเภอหรื อเขตเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรื อ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ขอสู ตบิ ตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5. ข้อมูลจริ งเกีย่ วกบั สถานที่ศกึ ษา สถานทีท่ างาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ี่ทางาน ญาติทตี่ ิดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ สุ่ มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษนะคะ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางาน หรื อ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสื อรับรองการทางาน หรื อ รับรองสถานศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษ ตัว
จริ ง พร้ อ มลายเซ็ น ต์ และ ประทั บ ตรา ค่ ะ ถ้ าในเอกสารระบุ ว่าไปดูง าน หรื อไป ธุ ร กิจ ต้ อ งมีห นั ง สื อเชิ ญ จากทางเมื องจีน เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้ อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 10 วันทาการ
(ก่อนออกเดินทาง)
7. โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบีย บการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่ น
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
หมายเหตุ

** วีซ่าผ่าน หรื อ ไม่ผ่าน ขึน้ อยู่กบั ดุจพินิจของสถานฑูตเป็ นผู้พจิ าราณาทั้งหมด
** การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรีย กเก็บ เอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้ง นี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน กรณีขอวีซ่าคนต่ างชาติ
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวี
ซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. WORK PERMIT ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
4. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
7. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน กรณีขอวีซ่าธุรกิจ
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวี
ซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสื อเชิ ญจากทางเมืองจีน ระบุวา่ ไปมีทติ้งเท่านั้น ! ! !
4. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน กรณีขอวีซ่านักเรียน

1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 1 ปี และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวีซ่าและตราเ
ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. สาเนาตัว๋
4. กรณี เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ต้องไปขอหนังสื อยินยอมออกนอกประเทศที่ สานักงานเขตหรื อ
อาเภอ ให้ระบุชื่อ พ่อ-แม่ และ ระบุว่าเดินทางกับใครด้วยค่ะ, สาเนาสู ติบตั ร, สาเนาบัตรประชาชน
พ่อ-แม่, สาเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, สาเนาใบทะเบียนสมรส, สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ – นามสกุล ( ถ้ามี )
5. หนังสื อรับรองจากมหาวิทยาลัยที่ ประเทศจีน จะมีตราประทับของมหาวิทยาลัยหรื อรัฐบาลจีน
6. หนังสื อ JW 202
7. หนังสื อรับรองจากมหาวิทยาลัย ที่ ประเทศไทย เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น มี ตราประทับ และ
ลายเซ็นต์
8. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ

*** หมายเหตุ : วัน เดือน ปี ของเอกสารทั้งหมดต้ องตรงกันนะคะ
ถ้ าไม่ตรงกัน ทางสถานฑูตไม่ออกวีซ่าให้ ค่ะ ***

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน
กรณีขอวีซ่าสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวี
ซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม + ใบคอนเฟิ ร์มแลนด์
4. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. หนังสื อชี้ แจ้งตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวา่ ไปเที่ยวเท่านั้นค่ะ
6. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 50,000 บาท
7. สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน
8. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ
9. เคสของสาวประเภทสอง ลูกค้าต้องเดินทางมาโชว์ตวั ที่สถานทูตค่ะ
[ ดารา / นักข่าว ไม่ตอ้ งโชว์ตวั แต่ถา้ สถานทูตเรี ยก ต้องมาค่ะ ]

หมายเหตุ : 1. วีซ่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านขึน้ อยู่กบั สถานทูตจีนเป็ นผู้พจิ ารณาค่ะ
2. วีซ่าของสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่ าว จะมีอายุ 1 เดื อน นับจากวัน
ยื่ น อยู่ เมื องจี น ได้ ไม่ เกิ น 7 วั น ห รื อแล้ วแต่ สถาน ทู ตพิ จารณ า
เพราะฉะนั้น หากจะทาการยื่นวีซ่ารบกวนเช็ควันเดินทางให้ ครอบคลุมกับ
ระยะเวลาวีซ่าจีนที่ทางสถานทูตจีนออกให้ ด้วยค่ะ

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน กรณีขอวีซ่านักกีฬา
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวี
ซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสื อเชิ ญจากทางเมืองจีน ระบุวา่ ไปแข่งกีฬาเท่านั้น ! ! !
4. หนังสื อรับ รองจากทางโรงเรี ยน หรื อ สโมสรที่ เมื องไทย เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มี ตรา
ประทับและลายเซ็นต์
5. สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ
หมายเหตุ : กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี ต้ องไปขอหนั งสื อยินยอมออกนอกประเทศที่สานักงาน
เขตหรื ออาเภอ ให้ ระบุชื่ อ พ่ อ -แม่ และ ระบุว่าเดิน ทางกับใครด้ วยค่ ะ, สาเนาสู ติบั ตร, ส าเนาบัตร
ประชาชน พ่ อ -แม่ , ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน พ่ อ -แม่ , ส าเนาใบทะเบี ย นสมรส, ส าเนาใบเปลี่ย นชื่ อ –
นามสกุล ( ถ้ ามี )

เอกสารที่ใช้ ในการยื่น VISA จีน
กรณีขอวีซ่าของบุคคลทีเ่ กิดทีจ่ ีน, ไต้ หวัน, ฮ่ องกง, มาเก๊ า
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราวี
ซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มี พ้ืนหลังสี ฟ้าหรื อสี ขาว และต้ อง
ไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์
3. ใบเปลี่ยนสัญชาติ
4. PASSPORT จีนเล่มเก่า
5. PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม
6. ใบถิ่นที่อยู่
7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามีโปรดแนบมาด้วยค่ะ
8. ในกรณี ที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานี ตารวจและนาใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวี
ซ่าค่ะ
9. ใบกรอกข้อมูลส่ วนตัว ขอข้อมูลตามความจริ งนะคะ
หมายเหตุ : เคสคนทีเ่ กิด จีน / ไต้ หวัน / ฮ่ องกง / มาเก๊า ไม่ ได้ ใช้ เวลายื่นแค่ 4 วันทาการนะคะ
จะใช้ เวลากีว่ ันนั้น ขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูตพิจารณาค่ ะ เพราะฉะนั้นเผื่อเวลายื่นวีซ่าด้ วยค่ะ

โปรดกรอกข้อมูลส่ วนตัว ให้ ครบทุกช่ อง
สาคัญมาก กรุณาระบุรายละเอียดทุกช่ อง เพื่อใช้ กรอกขอวีซ่าให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ...........................................................................................................................................
2. โทรศัพท์ มือถือของตนเองที่ติดต่ อได้ ....................................................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
3. สถานภาพ ○โสด
○ แต่ งงาน
○ หม้าย
○ หย่ า
○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................................
4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ที่สามารถติดต่อได้ / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์บ้าน.......................................................................
5. OCCUPATION (อาชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจ้าของธุรกิจ) ○COMPANY EMPLOYEE (พนักงานบริ ษทั )
○SELF-EMPLOYEE(ธุรกิจส่วนตัว) ○STUDENT (นักเรี ยน/นักศึกษา)
○RETIRED (ปลดเกษียณ)
○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อุตสาหกรรม / การเกษตร)
○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ข้าราชการ) POSITION(ตาแหน่ ง) ……….......……..…………….......
○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร) POSITION(ตาแหน่ ง) …………………………………………........………….......
○OTHER(PLEASE SPECIFY) อื่นๆ โปรดระบุ ……..................................................................................................................................
6. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................................
7. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….………………………………………………………..………………
.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร....................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว เมือง.............................................................................
เมื่อวันที.่ ............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที.่ .............เดือน..............ปี ..............
9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ.................................................................... ………………
เมื่อวันที.่ ............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที.่ .............เดือน..............ปี ..............

10. รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
10.1 ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………...
10.2 ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……...
11. ท่ านต้ องการขอวีซ่าเดินทางเข้าเมืองจีน ชื่ อเมือง......................................................วันที่เดินทางเข้า(วัน/เดือน/ปี )...............................
วันที่เดินทางออก(วัน/เดือน/ปี )............................................................................................
** กรณี ยื่น เข้าออก 2 ครั้ง ชื่ อเมือง......................................................วันที่เดินทางเข้า(วัน/เดือน/ปี ).....................................................
วันที่เดินทางออก(วัน/เดือน/ปี )..........................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษทั แล้ วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888

