
 

 

 

 

 

 

            

 

เอกสารการยืน่วซีา่กรุป๊ ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ 

 

1. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์หนำ้คู ่เห็นขอ้มลูชดัเจน  ภำพสหีรอืขำวด ำ ดังรปูตัวอยำ่ง 

2. เบอรโ์ทรศัพทต์ดิตอ่ลกูคำ้ 

3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ตอ้งเป็นเล่มเดยีวกับทีใ่ชเ้ดนิทำงจรงิ  หำกขอ้มลูไมต่รงกัน และไม่

สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

4. กรณุำสง่เอกสำร ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 15-20 วัน กอ่นเดนิทำง 

หำกสง่เอกสำรชำ้กวำ่ก ำหนด ตอ้งยืน่วซีำ่เดีย่วแทน 

 

บคุลทีไ่มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วเทา่น ัน้ 

1. เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศกลุม่ตะวันออกกลำง ตัง้แตปี่ 2014-ปัจจบุนั 

ดังตอ่ไปนี ้  1.อสิรำเอล 2.อฟักำนสิถำน 3.ปำกสีถำน 4.อซุเบกสิถำน  5.ทำจกิสิถำน 6.เตริก์เมนสิถำน  

7.คำซคัสถำน 8.อรัิก 9.อหิรำ่น 10.อยีปิต ์11.ซำอดุอีำระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบำนอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีังกำ 

16.ลเิบยี 17.ซดูำน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมำน 23.จอรแ์ดน 24.โซมำเลยี 

2. พำสปอรต์ตำ่งชำต ิ(อตัรำคำ่บรกิำร รบกวนเชค็รำคำกบัเจำ้หนำ้ที)่ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน และมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรดุ 

2. หนังสือเดนิทำงตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก 

อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

 รปูถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขำว

เทำ่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

 - หำ้มสวมเสื้อสีขำวเด็ดขำด เช่น เสื้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุด

ขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขำ้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้กอ่น

กำรสง่เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำ

ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยำ่งนอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 



 

 

 

 

 

 

            

 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วีซ่ำใน

รำยละเอยีด/ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดนิทำง 

ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำน

ในประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจำกผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอย่ำง

นอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

2.รปูถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน  

**พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 


