
 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน    
1.หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน                                                                                                  
สญัชาติไทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดินทางต้องไมม่ีการ ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้   ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า- ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได้)  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็  
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี2 นิว้ 2 ใบ มีพืน้หลงัสฟีา้ หรือสขีาวเทา่นัน้ อดัด้วยกระดาษสโีกดกัและฟจิูเทา่นัน้ และ ต้องไมใ่ช่            
สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพวิเตอร์ **รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง **  
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับ            
การส่งหนังสอืเดนิทาง  
หมายเหตุ : รูปถ่ายพืน้หลังสีขาวเท่านัน้ขนาด 2 นิว้ จ านวน  2 รูป  งดใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด รวบผมให้เห็นใบ
หู แนะน าให้ใส่เสือ้สีเข้ม 
4. กรณีเดก็อายตุ ่ากว่า18 ปี 

- เดก็อายตุ ่ากว่า18 ปีเดนิทางพร้อมพ่อและแม่  ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกิด)  
- เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีเดนิทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร(ใบเกิด) , ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนา ทะเบียนบ้าน 
ของพอ่และแมห่นงัสอืยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่เก่ียวข้องกบัผู้ เดินทางอยา่งไร ต้องมีลายเซ็นต์ของ
พอ่หรือแม ่ ออกโดยที่อ าเภอหรือเขตเทา่นัน้  
- เดก็อายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพร้อมญาติ ขอส าเนาสตูิบตัร (ใบเกิด), ส าเนาบตัรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้านของพอ่
และแมห่นงัสอืยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เก่ียวข้องกบัผู้เดินทางอยา่งไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพอ่หรือ
แม ่ออกโดยที่อ าเภอหรือเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน  
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
  - ในกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีขอสตูิบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง  
5. ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจบุนั ที่อยูท่ี่ท างาน ญาตทิี่ติดตอ่ได้ใน กรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีาร
ระงบั การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ 
6. ส าหรับบางสถานทตู ที่พอ่ แม ่ไมไ่ด้เดินทางกบัเด็ก และจ าเป็นต้องขอหนงัสอืยินยอมให้เดินทางไปตา่งประเทศที่อ าเภอ 

กรุณาเตรียม หลกัฐาน ส าหรับการขอหนงัสอืที่อ าเภอ ดงันี ้ 

- ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ แม่ เด็ก และสูตบิัตรของเดก็ 

 
 



 

 

 
 
 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท างาน หรือ ศกึษาอยู่ทีเ่ดียวกนั รบกวนขอหนงัสอืรับรองการท างาน หรือ รับรอง สถานศกึษา เป็น 

ภาษาองักฤษ ตวัจริง พร้อมลายเซ็นต์และประทบัตรา คะ่ ถ้าในเอกสารระบวุา่ไปด ูงาน หรือไปธรุกิจ ต้องมีหนงัสอืเชิญจาก
ทางเมืองจีน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง พร้อมลายเซ็นต์และประทบัตราด้วยนะคะ  

6. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 10 

วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง)  
7. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครงับ้ริษทวัร์ไม่ทราบ ล่วงหน้า  

 
 

หมายเหตุ ** วีซา่ผา่น หรือ ไมผ่า่นขึน้อยูก่บัดจุพินิจของสถานฑตูเป็นผู้พิจาราณาทัง้หมด 

                 ** การขอวีซา่เข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยื่นวีซา่โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

                 ** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ทา่นเกิดความไม่
สะดวกภายหลงั ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้(โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด)  
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โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง 

ส าคญัมาก กรุณาระบุรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้กรอกขอวซ่ีา และเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง                            
1.ชื่อ-นามสกุล  ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME .............................................................................              
2.โทรศัพท์มอืถอืของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................................................................     
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถ่กูต้องที่สามารถติดตอ่ทา่นได้ เนื่องจากสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกบัทา่น)             
3. สถานภาพ          ○โสด            ○ แต่งงาน                     ○ หม้าย                ○ หย่า            
                               ○ จดทะเบียน     ○ ไม่ได้จดทะเบียน       ชื่อคู่สมรส.………………………………………………..                                                                                    
4. Adress (ที่อยู่ปัจจุบนั) (**ทีส่ามารถติดตอ่ได้/ ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ...........………………...………………………. 
………………………………....รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์บ้าน...........................................................              
5. Occupation(อาชีพ)  ○Businessperson (เจ้าของธุรกิจ)              ○Self-Employee(ธุรกิจสว่นตวั)                 
○Company Employee (พนกังานบริษัท)          ○Student (นกัเรียน/นกัศกึษา)           ○Retired (ปลดเกษียณ) 
○Industrial / Agricultural Worker (อตุสาหกรรม / การเกษตร)            ○Former/Incumbent Government Official                
(อดีต/ข้าราชการ) Position(ต าแหนง่) ……….......……..………………. ○Military Personnel (บคุลากรทางทหาร)      
Position(ต าแหนง่) …………………….Other (Please Specify) อื่นๆ โปรดระบุ…….....................................................                                             
6. ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา  (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................................            
7. ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)....................................................................................                                                                                                                                               
……………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทร..................................................                                                                                            
8. ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○ ไม่เคย    ○ เคย เมือง............................................................................                                      
เมื่อวนัที่.............. เดือน..............ปี.............. ถงึ วันที่..............เดือน..............ปี............                                                 
9. ภายใน 1 ปีท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่  ○ ไม่เคย ○ เคย โปรดระบุ..............……………………………                               
เมื่อวนัที่.............. เดือน..............ปี.............. ถงึ วันที่..............เดือน..............ปี..............                                               
10. รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)                                                                  
10.1 ( Miss. / Mrs. / Mr.) Name-Surname.......................................................................................................................         
Relation (ความสมัพนัธ์) ................................ OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……………...................               
10.2 ( Miss. / Mrs. / Mr.) Name-Surname.......................................................................................................................    
Relation (ความสมัพนัธ์) ................................ OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……………...................              
11. ท่านต้องการขอวีซ่าเดนิทางเข้าเมืองจีน ชื่อเมือง...................................................................................................                 
วันที่เดินทางเข้า(วัน/เดือน/ปี) ............................... วนัที่เดินทางออก (วนั/เดอืน/ปี ) ...................................................  
                                                      
                                                                       *************ขอบพระคณุคะ่*************** 


