
 خلق وریجمه کشور به ورود قصد خانواده، اعضای با دیدار یا و گردشگری هدف با که گیردمی تعلق کسانی به چین توریستی ویزای

 .دارند را چین

 به را ویزا اعتبار مدت از بیش اقامت و کار یاجازه و شودمی صادر ماه شش تا هفته دو برای (L نوع روادید) چین توریستی روادید

 .دهدنمی متقاضی

 مراهه باید شناسایی مدارک کپی و اصل ولی گیردنمی انجام مصاحبه و نیست الزامی متقاضی حضور چین، روادید تقاضای جهت

 الزامی تجاری روادید متقاضی شخص حضور و است متفاوت مقررات چین، تجاری ویزای مورد در. باشد متقاضی وکیل یا نماینده

 .است

 ندچ مصاحبه وقت تعیین است ممکن نوروز، تعطیالت از قبل همچنین و تابستان هایماه در متقاضیان زیاد تعداد دلیل به: توجه

 تاریخ ردنکقطعی برای است بهتر. بطلبد بیشتری زمان است ممکن نیز ویزا صدور و مدارک بررسی این بر عالوه بکشد؛ طول هفته

 .باشید داشته توجه هازمان این به سفر،

 .٥١ شماره هفتم، نارنجستان خیابان فرمانیه، چهارراه پاسداران، خیابان: تهران در چین سفارت آدرس

 ٢٠٥-٠٠٦٥٨٨٢٢: تلفن

 .است مربوطه کشور روادید درخواست فرم تکمیل کشوری هر روادید درخواست برای مرحله اولین

 .کنید پر ایجداگانه فرم باید اعضاء از کدام هر برای کنیدمی سفر خانوادگی اگر: توجه

 جهت و هگرفت قرار چین سفارت کنسولی دفتر تائید مورد الزم، مدارک سایر همراه به و تکمیل نسخه، دو در باید روادید تقاضای فرم

 .شود سفارت تحویل ویزا، اخذ

 کارگزار تا بدهد کارگزار به هزینه دالر ٥۳٢ همراه به کار محل و منزل آدرس عکس، قطعه دو پاسپورت، اصل تواندمی متقاضی: توجه

 .کند اقدام ویزایش برای

 

 موردنیاز مدارک

 یاسالم جمهوری خارجه امور وزارت تائید مهر با انگلیسی زبان رسمی یترجمه به باید شوند،می ارائه چین سفارت به که مدارکی

 دارکم تائید فرم. باشد موجود کدام هر از کپی سری دو و شده تکمیل مدرک تائید مخصوص فرم یک مدرک، هر برای و برسند ایران

 .کرد دریافت تهران در چین خلق جمهوری سفارت از روادید درخواست فرم با همراه توانمی را

 

 ایرانی شناسنامه: یک

 .باشد سفر تاریخ از بیشتر ماه شش حداقل باید گذرنامه اعتبار گذرنامه؛: دو

 .باشد متقاضی فعلی یچهره به شبیه که روشن زمینه با ٨*۴ ابعاد در رنگی؛ عکس قطعه دو: سه



 .کند ارسال شما برای را نامهدعوت فرم اصل باید شما چین مقیم دوست یا خانواده نامه؛دعوت: چهار

 کشور این در مسکن صاحب شما دهد نشان که مدارکی یا چین در اقامت مدت تمام برای هتل رزرو یبرگه ندارید، نامهدعوت اگر

 .هستید

 .چین مقصد به برگشت و رفت قطعی رزرواسیون یا هواپیما بلیط: پنج

 و هفته دو حدودا عادی ویزای صدور. کندمی صادر را فورینیمه و عادی ویزای نوع دو ایران، در چین کنسولگری حاضر حال در

 .دارد نیاز زمان کاری روز پنج تا چهار فورینیمه ویزای

 .است دالر ٥۴٢ حدود چین، عادی ویزای صدور یهزینه

 .نیستند برگشت قابل سفارت، حساب به ویزا برای واریزی مبالغ و شودمی محاسبه بزرگساالن مانند نیز کودکان برای ویزا نرخ: توجه

 


