แบบฟอร์ มรายละเอียดการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
กรุ ณ ากรอกรายละเอียดด้ านล่ างตามความเป็ นจริ ง เพื่ อใช้ ใ นการกรอก รายละเอีย ด ในการวีซ่า
เนื่ องจากทางสถานทู ตอาจจะมีการโทรเช็ คข้ อมู ลโดยตรงกับท่ าน การให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อไม่
ครบถ้ วนอาจส่ งผลให้ สถานทูตปฏิเสธการอนุมัตวิ ซี ่ าของท่ านได้ *
1. ชื่ อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ...................................................................................................................................
2. สถานะภาพ
( )โสด
( ) แต่ งงาน
( ) หม้ าย
( ) หย่ า
3. ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้
เลขที่............................. หมู่ที่......................... หมู่บ้าน/อาคาร/ซอย......................................................................
ถนน .........................................................................................แขวง/ตาบล .........................................................
เขต/อาเภอ...........................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์ ..............................
หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนตัวทีส่ ถานฑูตสามาถติดต่ อได้ .......................................................................
4. อาชีพ
 นักธุรกิจ / ธุรกิจส่ วนตัว (กรุณาใส่ รายละเอียดข้ อ 4.1) นักเรียนนักศึกษา
 พนักงานบริษทั (กรุณาใส่ รายละเอียดข้ อ 4.1)
 เกษียณ (กรุณาใส่ รายละเอียดข้ อ 4.2)
4.1.โปรดระบุประเภทของธุรกิจหรื อกิจการ……………………………………………………..
4.2.โปรดระบุอาชีพก่อนเกษียณและประเภทของธุรกิจหรื อกิจการ………………………………
5. สถานทีท่ างานหรื อสถานศึกษา
ชื่ อบริษทั /ชื่ อทีท่ างาน/สถาบันศึกษา ....................................................................................................
เลขที่............................. หมู่ที่......................... หมู่บ้าน/อาคาร/ซอย....................................................ถนน
....................................ตาบล ................................................ อาเภอ...........................................
จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์ .....................หมายเลขโทรศัพท์ ทที่ างาน ............................
บุลคลอ้างอิง (หากท่ านสมรสแล้ วกรุ ณากรอกชื่ อคู่สมรส หากยังไม่ ได้ สมรสหม้ าย หรื อหย่ า กรุณาระบุชื่อบิดา
และมารดา)
- คู่สมรส ชื่ อ ...........................สกุล ......................................อาชีพ.............................................
- บิดา ชื่ อ ................................สกุล ......................................อาชีพ.............................................
- มารดา ชื่ อ ............................สกุล ......................................อาชีพ.............................................

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน (Check-List)
1. พาสปอร์ตตัวจริ ง ต้องมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. ในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าเป็ นหมู่คณะ หรื อ มีผยู ้ นื่ วีซ่าโดยมีสถานที่ทางานหรื อสถานศึกษาเดียวกันตั้งแต่ 9 ท่านขึ้น
ไปต้องมีเอกสารรับรองการทางานหรื อหนังสื อรับรองจากสถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ โดยไม่ตอ้ งระบุ
วันที่เดินทาง เพื่อความยืดหยุน่ หากมีการผิดพลาดในการยืน่ วีซ่า
4. กรอกรายละเอียดส่ วนตัวที่ทางบริ ษทั ให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
5. กรณี เด็ก
5.1.ไปกับบิดาและมารดาต้องยืน่ วีซ่าพร้อมบิดาและมารดา
5.2.ไปกับบิดาหรื อมารดา บิดาหรื อมารดาที่ไม่ได้เดิ นทางด้วยต้องทาเอการรับรองจากทางเขต และถ่าย
สาเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งเซ็นยินยอมให้เดินทางกับบิดาหรื อมารดา
5.2.1. เช่ นไปกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อรับรองจากทางเขต และถ่ายสาเนาบัตรประชาชน พร้อม
เซ็นยินยอมให้เดินทางกับบิดา
5.2.2. เช่ นไปกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อรับรองจากทางเขต และถ่ายสาเนาบัตรประชาชน พร้อม
เซ็นยินยอมให้เดินทางกับมารดา
5.3.อายุต่ากว่า 18 ปี (อายุ 5-17 ปี ) ใช้สาเนาสู ติบตั ร
5.4.อายุต่ากว่า 5 ปี (อายุ 0-4 ปี ) ใช้สูติบัตรตัวจริง
6. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง และ กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหาก
ท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ (สาคัญ)
7.1.ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น
7.2.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (ตัวจริ ง)
7.3.หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
7.4.กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. กรณี พาสปอร์ ตไทยแต่มีสถานที่เกิดที่ประเทศจีนต้องมีชื่อจีน เขียนเป็ นภาษาจีน และต้องตรวจสอบข้อมูล
กับบริ ษทั ก่อนทาการยืน่ วีซ่าทุกครั้ง

กฎการใช้ รูปถ่ ายสาหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าจีน
จะต้องใช้รูปทาการยืน่ คาร้อง 1 ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1. รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรู ปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่ วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสู งส่ วนศีรษะ: 28มม.
ถึง 33มม. ดังรู ปตัวอย่าง

3. รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู
ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้ น ศีรษะเอียงซ้ายหรื อ
ขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 องศา
4. รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้
ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด
5. ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับ แต่สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
6. รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่
สว่าง หรื อมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
7. พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
8. รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วน
ใดๆทั้งสื้ น

ตัวอย่ างรู ปถ่ ายทีถ่ ูกต้ อง

สาหรับกฎของรู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ศูนย์วซี ่า
จีนประจากรุ งเทพฯ อาจปฏิเสธในการอนุมตั ิวซี ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้
ข้างต้น ผูย้ นื่ คาร้องจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว

อัตราค่ าบริการยื่นวีซ่าจีน (สาหรับลูกค้ า)
 จานวน 1 เล่ม 2,100 บาท/เล่ม
 จานวน 2-5 เล่ม 2,000 บาท/เล่ม
 จานวน 6-9 เล่ม 1,900 บาท/เล่ม
 จานวน 10 เล่มขึ้นไป 1,800 บาท/เล่ม
อัตราค่ าบริการยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน (สาหรับลูกค้ า)
 จานวน 1 เล่ม 3,800 บาท/เล่ม
 จานวน 2-5 เล่ม 3,600 บาท/เล่ม
 จานวน 6-9 เล่ม 3,500 บาท/เล่ม
 จานวน 10 เล่มขึ้นไป 3,300 บาท/เล่ม
*** ไม่รวมค่ารับ-ส่ งเอกสาร 100 บาท/เที่ยว, ส่ งไปรษณี ย ์ EMS ค่าส่ ง 50 บาท
***สาหรับท่านที่ทาประกันเดินทาง Plan C ขึ้นไปลดค่าบริ การ 100 บาท/ท่าน

