
 

 

 

 

เอกสารการยื่นวีซ่าจีน (VISA CHINA) 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือชุดครุย) ถ้าใช้
รูปถ่ายที่ใส่เคร่ืองแบบราชการต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพร้ินจาก

คอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และ ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา อายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบส าเนาสูติบัตรของเด็กและในกรณีที่เด็กไม่ได้

เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
- เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
- โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
- ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง

รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน

รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 

-   ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน 
-    หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
-  กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือการเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060 บาท 
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  เพิ่มอีท่านล่ะ 500  บาท 

เอกสารที่ต้องเตรียม           
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออก อย่าง

น้อย 2หน้าเต็ม  
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการท างาน 
4.หนังสือว่าจ้างในการท างาน 
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1.    ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 



2.    น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.    น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4.    น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ 

นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 

**************************************** 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี 

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ ่ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./ MRS./ MR.) 

NAME......................................................................SURNAME................................................................................ 

สถานภาพ             โสด         แต่งงาน            หม้าย           หย่า 

 ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน ชื่อคู่สมร 

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 

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

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

รหัสไปรษณีย.์............................................ โทรศัพท์บ้าน............................................มือถือ.............................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

...............................................................รหัสไปรษณีย ์....................................โทรศพัท์บ้าน.............................................. 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 

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

ต าแหน่งงาน ........................................................................................................................................................................ 



ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …………………………………………………………. 

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

..............................................................................รหัสไปรษณีย ์......................................โทร ........................................... 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค

ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ไม่เคย   เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่....................เดือน.............................ปี.................. ถึง วันที.่....................เดือน............................ปี....................... 

เมื่อวันที่....................เดือน.............................ปี.................. ถึง วันที.่....................เดือน............................ปี....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย  เคย โปรดระบุ

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

เมื่อวันที่....................เดือน.............................ปี.................. ถึง วันที.่....................เดือน............................ปี....................... 

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

เมื่อวันที่....................เดือน.............................ปี.................. ถึง วันที.่....................เดือน............................ปี....................... 

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

เมื่อวันที่....................เดือน.............................ปี.................. ถึง วันที.่....................เดือน............................ปี....................... 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 

RELATION........................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................................. 

RELATION........................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ท างาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้
ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งน้ีเพื่อ 

ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


