เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าธุรกิจประเทศจีน
ยืน่ แบบปกติ ใช้ เวลา 4 วันทาการ / ยืน่ แบบด่ วน ใช้ เวลา 2 วันทาการ

 ใบกรอกข้ อมูลส่ วนตัว
 หนังสือเดินทาง ทีม่ อี ายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชารุ ด มีหน้าว่าง















สาหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่าที่มีวซี ่าจีน ให้แนบมาด้วย
(ยืน่ Double Entry หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือเหลือมากกว่ า 1 ปี )
รู ปถ่ายสี ขนาด 33x48 มม. จานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาวห้ามใช้รูปถ่ายทางราชการ
(กรุณาอ่ านกฎการใช้ รูปสาหรับยืน่ วีซ่า หน้ าทีส่ อง สาคัญมาก)
หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส,
ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณีคสู่ มรสเสี ยชีวติ ), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
จดหมายเชิญ
จากทางประเทศจีนที่ระบุชื่อคนที่ถูกเชิญ วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง ต้ องระบุเบอร์
โทรศัพท์ มอื ถือของผู้เชิญ ด้ านล่ างลายเซ็นต์ ในเอกสารเชิญ
หนังสือรับรองการทางาน อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน ระยะเวลาในการทางาน วันที่ออกใบรับรอง
งาน และระบุวตั ถุประสงค์ ระยะเวลาในการเดินทางให้สอดคล้องกับจดหมายเชิญจากจีน
กรณีทางานเกีย่ วกับสื่อต่ างๆเช่น สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน์ สื่ อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรี ยมหนังสือรับรองการทางานโดย
ระบุ ชื่อ ตาแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ สื่อหรื อ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาตามกฎอย่างเคร่ งครัด เป็ นภาษาอังกฤษ (จะได้ รับวีซ่าเป็ นวีซ่าประเภทสื่อ J1 หรือ J2)
กรณีเป็ นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็ นสตรี ) ต้องมีหนังสื อรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุขอ้ ความว่า
เดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ ระบุชื่อที่อยูท่ ี่ทางาน ตาแหน่งงาน ชื่อบริ ษทั ที่เชิญ พร้อมระบุวา่ ไม่ได้เดินทางเพื่อการโชว์และ
แสดงใดๆทั้งสิ้น และอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันหรื อจานวนวันตามหนังสื อเชิญเช่านั้น ท่ านต้ องไปโชว์ ตวั ณ ศูนย์ ยนื่ วี
ซ่ าด้ วยตนเอง
ผูท้ ี่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้ งทาทาวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง
กรณีชาวต่ างชาติทที่ างานในประเทศไทย
o เอกสาร Work Permit ฉบับจริ ง อายุเหลือมากกว่า 1 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย)
(ลูกค้ าต้ องโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูต)
บริ ษทั ฯ ไม่ รับยืน่ วีซ่าให้ หนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่ มสีเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่
สถานฑูต

กฎการใช้ รูปถ่ ายสาหรับยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ผูท้ ี่ยนื่ คาร้องขอวีซ่าจีนจะต้อง
ใช้รูปทาการยืน่ คาร้อง 3 ใบ โดยรู ปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้
1.
รู ปสี พื้นหลังสี ขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2.
ขนาดของรู ปถ่าย: 33มม.x 48มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม.
ถึง 33มม. ดังรู ปตัวอย่าง
3.
รู ปถ่ายจะต้องบ่งบอกรู ปพรรณสันฐานของผูย้ นื่ คาร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิ ดหู
ไม่หลับตา ไม่อา้ ปาก หรื อยิม้ เห็นฟัน ห้ามทาท่าทาง หรื อมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรื อ
ขวาได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25
องศา
4.
รู ปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยูต่ รงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มี
กรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรื อแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่ องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับ บริ เวณ คอ และ หู
5.
รู ปถ่ายจะต้องไม่ข่นุ มัว ไม่ชารุ ด ไม่มีเงาหรื อแสงแทรกบดบังใบหน้า สี ของภาพต้องเป็ นสี ธรรมชาติ ไม่สว่าง หรื อมืด
จนเกินไป ต้องไม่มีจุดสี แดงในดวงตา และรู ปต้องไม่บิดเบี้ยว หรื อผิดปกติ
6.
พื้นหลังต้องเป็ นสี ขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7.
รู ปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสาหรับรู ปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรื อรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้ น
8.
ห้ามใส่เสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป หรื อเสื้ อสี ที่กลืนกับฉากพื้นหลัง ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักเรี ยน
สาหรับกฎของรู ปถ่ายที่ใช้ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างรู ปถ่ายที่ถูกต้องกรุ ณากด
ที่นี่ ทางศูนย์วซี ่าจีนประจากรุ งเทพฯ จะต้องเรี ยนผูย้ นื่ คาร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมตั ิวซี ่า เนื่องจากสาเหตุรูป
ถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ผูย้ นื่ คาร้องจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
หมายเหตุ
 ผูย้ นื่ ขอวีซ่าต้องให้ขอ้ มูลเท็จจริ งกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับ
การออกวีซ่า และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิกการ
เดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน

 แผนกวีซ่าไม่ รับยืน่ วีซ่าประเภทอืน่ นอกจากเข้ าออก 1 ครั้ง เท่ านั้น ยกเว้ นกรณีที่ลูกค้ ามีทริปเดินทางต่ อกับทางบริษทั ฯจึง
จะทาการยืน่ วีซ่าประเภทอืน่ ให้
 โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ น
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน

ข้ อมูลและรายละเอียดสาหรับการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
** กรุณากรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการขอวีซ่า **
กรุ ณากรอกด้ วยภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ ใหญ่ )
ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงกับหนังสื อเดินทาง)
MR./MRS./MS./MSTR.) ..........................................................................................................................................................
สถานะภาพ

□ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่ งงานไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส □ หม้ าย

□ หย่ า

ระบุชื่อบิดา.................................................................................. ชื่อมารดา...................................................................................
ระบุชื่อคู่สมรส ..............................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน ENG............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์ บ้าน......................................................มือถือ...........................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่ อได้ ENG (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์ โทรศัพท์ .............................................. เบอร์ มอื ถือ........................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ตาแหน่ งงาน...............................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา ENG.........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์ ................................................................
(กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่สามารถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ใครเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ ท่าน
□ ออกค่าใช้จ่ายเอง

□ ผูป้ กครองออกค่าใช้จ่ายให้

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนมาก่ อนหรือไม่

□ อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่..................................................สถานที่...........................................วัต ถุประสงค์..................................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปประเทศอืน่ หรือไม่

□ เคย

□ ไม่เคย

ถ้าเคย กรุ ณาระบุวนั ที่................................................ประเทศ.............................................วัตถุ ประสงค์..................................
รายชื่อสมาชิกในครอบครัว พร้ อมระบุความสั มพันธ์ :
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
 ชื่อ-สกุล .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพันธ์ ................................
ชื่อผู้ตดิ ต่ อ (กรณีฉุกเฉิน) .....................................................................

