เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่มีการ ชารุดใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า- ออกเมือง
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟา้ หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และ ต้ องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรื อรูปปริ น้ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ ามถ่ายรูปเอง **
ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับ
การส่ งหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ : รูปถ่ ายพืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป งดใส่ เครื่องประดับทุกชนิด รวบผมให้ เห็นใบ
หู แนะนาให้ ใส่ เสือ้ สีเข้ ม
4. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า18 ปี
- เด็กอายุต่ากว่ า18 ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรือแม่ ขอสาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) , สาเนาบัตรประชาชน , สาเนา ทะเบียนบ้ าน
ของพ่อและแม่หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ของ
พ่อหรื อแม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่านัน้
- เด็กอายุต่ากว่ า18 ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด), สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ านของพ่อ
และแม่หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรื อ
แม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่านัน้
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี ขอสตูิบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
5. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ ใน กรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่ าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับ การออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็ นภาษาอังกฤษนะคะ
6. สาหรับบางสถานทูต ที่พอ่ แม่ ไม่ได้ เดินทางกับเด็ก และจาเป็ นต้ องขอหนังสือยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศที่อาเภอ
กรุณาเตรี ยม หลักฐาน สาหรับการขอหนังสือที่อาเภอ ดังนี ้
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้ านของ พ่ อ แม่ เด็ก และสูตบิ ัตรของเด็ก

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางาน หรือ ศึกษาอยู่ทเี่ ดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทางาน หรื อ รับรอง สถานศึกษา เป็ น
ภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง พร้ อมลายเซ็นต์และประทับตรา ค่ะ ถ้ าในเอกสารระบุวา่ ไปดู งาน หรื อไปธรุกิจ ต้ องมีหนังสือเชิญจาก
ทางเมืองจีน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง พร้ อมลายเซ็นต์และประทับตราด้ วยนะคะ
6. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 10
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
7. โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครงับ้ ริษทัวร์ ไม่ ทราบ ล่ วงหน้ า
หมายเหตุ ** วีซา่ ผ่าน หรื อ ไม่ผา่ นขึ ้นอยูก่ บั ดุจพินิจของสถานฑูตเป็ นผู้พิจาราณาทังหมด
้
** การขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยื่นวีซา่ โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ทา่ นเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัวให้ ครบทุกช่ อง
สาคัญมาก กรุ ณาระบุรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ กรอกขอวีซ่า และเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
1.ชื่อ-นามสกุล ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME .............................................................................
2.โทรศัพท์ มอื ถือของตนเองที่ติดต่ อได้ ...........................................................................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ กู ต้ องที่สามารถติดต่อท่านได้ เนื่องจากสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
3. สถานภาพ
○โสด
○ แต่ งงาน
○ หม้ าย
○ หย่ า
○ จดทะเบียน ○ ไม่ ได้ จดทะเบียน
ชื่อคู่สมรส.………………………………………………..
4. Adress (ที่อยู่ปัจจุบนั ) (**ทีส่ ามารถติดต่อได้ / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...........………………...……………………….
………………………………....รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์ บ้าน...........................................................
5. Occupation(อาชีพ) ○Businessperson (เจ้ าของธุรกิจ)
○Self-Employee(ธุรกิจส่วนตัว)
○Company Employee (พนักงานบริ ษัท)
○Student (นักเรี ยน/นักศึกษา)
○Retired (ปลดเกษี ยณ)
○Industrial / Agricultural Worker (อุตสาหกรรม / การเกษตร)
○Former/Incumbent Government Official
(อดีต/ข้ าราชการ) Position(ตาแหน่ง) ……….......……..………………. ○Military Personnel (บุคลากรทางทหาร)
Position(ตาแหน่ง) …………………….Other (Please Specify) อื่นๆ โปรดระบุ…….....................................................
6. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................................
7. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทร..................................................
8. ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่ ○ ไม่ เคย ○ เคย เมือง............................................................................
เมื่อวันที่.............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที่..............เดือน..............ปี ............
9. ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่ ○ ไม่ เคย ○ เคย โปรดระบุ..............……………………………
เมื่อวันที่.............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที่..............เดือน..............ปี ..............
10. รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ 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 องการขอวีซ่าเดินทางเข้ าเมืองจีน ชื่อเมือง...................................................................................................
วันที่เดินทางเข้ า(วัน/เดือน/ปี ) ............................... วันที่เดินทางออก (วัน/เดือน/ปี ) ...................................................
*************ขอบพระคุณค่ะ***************

