
เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดนิทางประเทศไทย 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกดิการ
ช ารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิว้ 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์  

หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง **   **  ชุดสุภาพค่ะ  ** 
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดนิทาง 
หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เส้ือแขนกุด เส้ือที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา ( เส้ือซีทรู, เส้ือลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ,  
นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย ค่ะ 
4. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี  
- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมพ่อและแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ), ส าเนาสมรส 
- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ,ส าเนาสมรส, ส าเนาบตัรประชาชน ของพอ่และแม่, ส าเนา 
ทะเบียนบา้น ของพอ่และแม่ 
- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพร้อมญาติ ขอส าเนาสูติบตัร(ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน ของพ่อและแม่, ส าเนาทะเบียนบา้น ของพ่อ 
และแม่, หนงัสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธ์ว่า เก ีย่วขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร ตอ้งมีลายเซ็นตข์องพ่อหรือแม่ ออก  
โดยที่อ าเภอหรือเขตเท่านั้น  
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน    
- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนามสกลุ (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี ขอสูตบิตัร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
5. ขอ้มูลจริงเก ีย่วกบัสถานที่ศึกษา สถานทีท่  างาน ต  าแหน่งงาน ที่อยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ี่ท  างาน ญาติทีต่ิดตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีา   เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั)  รบกวนกรอกเป็นภาษาองักฤษนะคะ 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท างาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดยีวกนั รบกวนขอหนังสือรับรองการท างาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็นภาษาองักฤษ ตัว
จริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทางเมืองจีน เป็น
ภาษาองักฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ 
6. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้กอ่นยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 
(กอ่นออกเดินทาง) 
7.  โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืน
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
 

หมายเหตุ 

**  วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึน้อยู่กบัดุจพนิิจของสถานฑูตเป็นผู้พจิาราณาท้ังหมด 
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จีน กรณขีอวีซ่าคนต่างชาติ 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวี

ซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. WORK PERMIT ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
4. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
5. ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท  
7. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จีน กรณขีอวีซ่าธุรกจิ 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวี

ซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. หนงัสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุวา่ไปมีทต้ิงเท่านั้น ! ! !  
4. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
5. ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 

 
 

 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จีน กรณขีอวีซ่านักเรียน 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 1 ปี และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-

ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. ส าเนาตัว๋ 
4. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า  18  ปี  ตอ้งไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศท่ีส านักงานเขตหรือ

อ าเภอ  ให้ระบุช่ือ พ่อ-แม่  และ ระบุว่าเดินทางกบัใครดว้ยค่ะ, ส าเนาสูติบตัร, ส าเนาบตัรประชาชน 
พอ่-แม่, ส าเนาทะเบียนบา้น พอ่-แม่, ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ( ถา้มี ) 

5. หนงัสือรับรองจากมหาวิทยาลยัท่ีประเทศจีน จะมีตราประทบัของมหาวิทยาลยัหรือรัฐบาลจีน  
6. หนงัสือ JW 202 
7. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลยัท่ีประเทศไทย เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น มีตราประทบั และ 

ลายเซ็นต ์ 
8. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 

 

***  หมายเหตุ :  วนั เดือน ปี  ของเอกสารทั้งหมดต้องตรงกันนะคะ   
ถ้าไม่ตรงกัน ทางสถานฑูตไม่ออกวซ่ีาให้ค่ะ  *** 

 

 

 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จนี 

กรณขีอวีซ่าสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวี

ซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม + ใบคอนเฟิร์มแลนด ์  
4. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
5. หนงัสือช้ีแจง้ตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุวา่ไปเท่ียวเท่านั้นค่ะ  
6. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 50,000 บาท  
7. ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน  
8. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 
9. เคสของสาวประเภทสอง  ลูกคา้ตอ้งเดินทางมาโชวต์วัท่ีสถานทูตค่ะ 
   [ ดารา / นกัข่าว ไม่ตอ้งโชวต์วั แต่ถา้สถานทูตเรียก ตอ้งมาค่ะ ] 

 

หมายเหตุ : 1. วซ่ีาจะผ่านหรือไม่ผ่านขึน้อยู่กบัสถานทูตจนีเป็นผู้พจิารณาค่ะ 
 2. วซ่ีาของสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว จะมีอายุ 1 เดือน นับจากวัน
ย่ืน  อยู่ เมื อ งจีน ไ ด้ ไม่ เกิน  7  วัน  ห รือแล้ วแ ต่สถาน ทูตพิ จารณ า  
เพราะฉะนั้น หากจะท าการย่ืนวซ่ีารบกวนเช็ควนัเดินทางให้ครอบคลุมกับ
ระยะเวลาวซ่ีาจนีที่ทางสถานทูตจนีออกให้ด้วยค่ะ   

 

 
 
 

 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จีน กรณขีอวีซ่านักกฬีา 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวี

ซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. หนงัสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุวา่ไปแข่งกีฬาเท่านั้น ! ! !  
4. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สโมสรท่ีเมืองไทย เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตรา

ประทบัและลายเซ็นต ์
5. ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 
 
หมายเหตุ : กรณีเด็กอายุต ่ากว่า  18  ปี  ต้องไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศท่ีส านักงาน

เขตหรืออ าเภอ  ให้ระบุช่ือ พ่อ-แม่  และ ระบุว่าเดินทางกับใครด้วยค่ะ, ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาบัตร
ประชาชน พ่อ-แม่, ส าเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, ส าเนาใบทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ – 
นามสกลุ ( ถ้ามี ) 
 
 

 
 
 



เอกสารที่ใช้ในการย่ืน  VISA จีน 

กรณขีอวีซ่าของบุคคลทีเ่กิดทีจ่ีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราวี

ซ่าและตราเขา้ – ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้าหรือสีขาว และต้อง

ไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
3. ใบเปล่ียนสัญชาติ 
4. PASSPORT จีนเล่มเก่า 
5. PASSPORT ไทยเล่มเก่า ท่ีมีวีซ่าจีนในเล่ม 
6. ใบถ่ินท่ีอยู ่
7. เอกสารอ่ืนๆ ถา้มีโปรดแนบมาดว้ยค่ะ 
8. ในกรณีท่ีเอกสารหาย ตอ้งไปแจง้ความท่ีสถานีต ารวจและน าใบแจง้ความมาประกอบการย่ืนวี

ซ่าค่ะ 
9. ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั ขอขอ้มูลตามความจริงนะคะ 

 
 

หมายเหตุ : เคสคนทีเ่กดิ จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า   ไม่ได้ใช้เวลาย่ืนแค่ 4 วันท าการนะคะ   
จะใช้เวลากีว่ันน้ัน ขึน้อยู่กบัทางสถานทูตพิจารณาค่ะ เพราะฉะน้ันเผ่ือเวลาย่ืนวีซ่าด้วยค่ะ 

 
 
 



โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบทุกช่อง 
ส าคัญมาก  กรุณาระบุรายละเอยีดทกุช่อง เพ่ือใช้กรอกขอวีซ่าให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ........................................................................................................................................... 

2. โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้.................................................................................................................................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
3. สถานภาพ ○โสด  ○ แต่งงาน           ○ หม้าย          ○ หย่า    
  ○ จดทะเบยีน     ○ ไม่ได้จดทะเบยีน      ช่ือคู่สมรส.................................................................................................................................  
4. ADRESS (ที่อยู่ปัจจุบัน) (**ที่สามารถติดตอ่ได ้/ ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................................  
รหสัไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์บ้าน....................................................................... 
5. OCCUPATION (อาชีพ) ○BUSINESSPERSON (เจา้ของธุรกจิ)         ○COMPANY EMPLOYEE (พนกังานบริษทั)      
○SELF-EMPLOYEE(ธุรกจิส่วนตวั)         ○STUDENT (นกัเรียน/นกัศึกษา)          ○RETIRED (ปลดเกษียณ) 
○INDUSTRIAL / AGRICULTURAL WORKER (อุตสาหกรรม / การเกษตร)       
○FORMER/INCUMBENT GOVERNMENT OFFICIAL(อดีต/ขา้ราชการ) POSITION(ต าแหน่ง) ……….......……..……………....... 
○MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร)  POSITION(ต าแหน่ง) …………………………………………........…………....... 
○OTHER(PLEASE SPECIFY) อื่นๆ โปรดระบุ ……........................................................................................................................... ....... 
6. ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)...................................................................................................... ................ 
7. ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)….………………………………………………………..……………… 
.....................................................................................................................รหสัไปรษณย์ี .................................โทร....................................  
8. ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○  ไม่เคย    ○ เคย เดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว  เมือง.............................................................................  
    เมื่อวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 
9. ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○  ไม่เคย   ○  เคย  โปรดระบุ....................................................................………………  
    เมื่อวนัที.่............. เดือน..............ปี..............  ถึง วนัที.่.............เดือน..............ปี.............. 
10. รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
      10.1 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 
      RELATION (ความสมัพนัธ์) ...........................................................  OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………... 
      10.2 ( MISS. / MRS. / MR.)  NAME-SURNAME.................................................................................................................................. 
      RELATION (ความสมัพนัธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……... 
11. ท่านต้องการขอวซ่ีาเดนิทางเข้าเมืองจีน  ช่ือเมือง......................................................วนัที่เดนิทางเข้า(วนั/เดือน/ปี)............................... 
      วนัที่เดนิทางออก(วนั/เดือน/ปี)............................................................................................ 
** กรณี ย่ืน เข้าออก 2 คร้ัง  ช่ือเมือง......................................................วนัที่เดนิทางเข้า(วนั/เดือน/ปี)..................................................... 
      วนัที่เดนิทางออก(วนั/เดือน/ปี).......................................................................................... 

หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888 


