เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย
. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่ มกี าร ชํารุดใดๆ ทังสิ น ถ้าเกิดการ
ชํารุด เจ้ าหน้าทีตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. ระเบียบการใช้ รู ป ยื นวีซ่ าจีน รู ปถ่ ายหน้าตรง อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านัน และต้องไม่ ใช่ สติ กเกอร์ หรื อ รู ปพริ นซ์ จาก
คอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ ถ่ายมาไม่ เกิน เดือน และห้ ามถ่ายรู ปเอง ห้ ามใส่ เสื อแขนกุด ห้ ามใส่ ชุดราชการและยูนิฟอร์ มชุ ดทํางาน ** ท่ าน
ทีประสงค์ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยืนวีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
.ห้ามยิม
.เห็นใบหูทงั ข้าง
.พืนหลังสี ขาวเท่านัน
.ห้ามใส่เสื อสี ขาว,เสื อแขนกุด,สายเดียว,ซี ทรู ,ลูกไม้
(แนะนําให้ใส่เสื อสี เข้มไม่มีลวดลาย)
.รู ปสี ขนาด มม. X มม.
.หน้าตรง
.ห้ามใส่แวนตาสี ดาํ
.มุสลิมห้ามปิ ดหน้า
.ห้ามใส่หมวก
.ห้ามสวมใส่เครื องประดับ(ต่างหู,สร้อยคอ,กิปติดผม,คาดผม)
4. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี
- เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทางพร้ อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด)
- เด็กอายุตากว่
ํ า ปี เดินทางพร้ อมพ่อหรื อแม่ ขอสําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) , สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยที
อําเภอหรื อเขตเท่านัน
- เด็กอายุตํากว่า ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ ,
หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยที
อําเภอหรื อเขตเท่านัน
- สํ าเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลียนชื อ หรื อ เปลียนนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตากว่
ํ า ปี ขอสู ติบตั ร(ใบเกิด)ตัวจริง
. ข้อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูป่ ัจจุบนั ทีอยูท่ ีทํางาน ญาติทีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ทีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ ม
ทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดังนันกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการยืน
เอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่ วงหน้ า
. หากทํางานทีเดียวกัน ท่ านขึนไป ต้ องแนบหนังสื อรับรองการทํางานมาประกอบการยืนวีซ่าด้วยคะ

หมายเหตุ

** วีซ่าผ่าน หรื อ ไม่ ผ่าน ขึนอยู่กบั ดุจพินิจของสถานฑูตเป็ นผู้พจิ าราณาทังหมด

** การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
เพือประโยชน์ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ -

โปรดกรอกข้ อมูลส่ วนตัว ให้ ครบทุกช่ อง
สํ าคัญมาก กรุณาระบุรายละเอียดทุกช่ อง เพือใช้ กรอกขอวีซ่าให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
ต้องการยืนแบบไหนโปรดระบุความต้องการขอวีซ่าจีนของท่าน.....................................................
1. ชื อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME ................................................................................................................................................
2. โทรศัพท์ มือถือของตนเองทีติดต่ อได้ ................................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
3. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
จดทะเบียน
ไม่ได้จดทะเบียน ชื อคู่สมรส.................................................................................................................................
. ADRESS (ทีอยู่ปัจจุบนั ) (**ทีสามารถติดต่อได้ / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ………………………….………………………………
........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................โทรศัพท์ บ้าน............................................
. 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(ตําแหน่ ง) ……….......……..…………….......
MILITARY PERSONNEL (บุคลากรทางทหาร) POSITION(ตําแหน่ ง) …………………………………………........………….......
OTHER(PLEASE SPECIFY) อืนๆ โปรดระบุ ……..................................................................................................................................
. ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................................................
. ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….………………………………………………………..………………
.....................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร....................................
. ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่
ไม่ เคย
เคย เดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว เมือง.............................................................................
เมือวันที.............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที..............เดือน..............ปี ..............
. ภายใน ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ....................................................................………………
เมือวันที.............. เดือน..............ปี .............. ถึง วันที..............เดือน..............ปี ..............

. รายชื อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
. ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) …….............…................…………...
. ( MISS. / MRS. / MR.) NAME-SURNAME..................................................................................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์) ........................................................... OCCUPATION (อาชีพ) .............…..….................……..……...
. ท่ านต้ องการขอวีซ่าเดินทางเข้าเมืองจีน ชื อเมือง......................................................วันทีเดินทางเข้ า(วัน/เดือน/ปี )...............................
วันทีเดินทางออก(วัน/เดือน/ปี ).............................................

