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THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC
(Dành cho khách đi tour ghép đoàn)
TÊN HỒ SƠ
1. HỒ SƠ CÁ NHÂN

MÔ TẢ

LOẠI

HỘ CHIẾU

Bắt buộc scan trang thông tin (trang 2 + 3)
Nếu có thông tin trên trang Trẻ em cùng đi (trang 4), Gia hạn (trang 5) và Bị
chú (trang 6, 7, 8) thì scan thêm
Hộ chiếu cần có đủ các điều kiện sau:
Scan
- Còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam.
- Còn ít nhất 2 trang trắng trong hộ chiếu.
- Có ký vào phần "Chữ ký người mang hộ chiếu" tại trang 3 của hộ chiếu do
Việt nam cấp.

ẢNH

Ảnh 4*6cm: chụp trên phông trắng, chụp trực diện khuôn mặt; tóc, 2 mắt & 2
Scan
lỗ tai không bị che khuất, không quá 6 tháng, không chụp bằng điện thoại.

FORM THÔNG TIN TRUNG
QUỐC
2. TRẺ EM
GIẤY KHAI SINH

Theo mẫu do nhân viênTransViet tại quầy cung cấp hoặc download tại link
đính kèm, điền đầy đủ các thông tin trên form.

Gốc

GHI CHÚ

Click de xem

Nếu đoàn nhập cảnh tại Bắc Kinh thì trẻ em dưới 18 tuổi cần nộp thêm giấy
khai sinh.
Scan
Lưu ý: Trường hợp nếu trẻ em dưới 18 tuổi không đi cùng ba và mẹ thì nộp
giấy khai sinh của trẻ, giấy Ủy quyền và CMND của ba mẹ

GHI CHÚ:
- Khách đã từng nhập cảnh các nước khu vực Trung Đông có thể sẽ không được nhập cảnh Trung Quốc
- Trường hợp khách đang có visa dán trên hộ chiếu và có tên trong visa Trung Quốc theo đoàn, khi khách nhập cảnh Trung Quốc, Cục
quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc sẽ ưu tiên sử dụng visa Trung Quốc dán trên hộ chiếu trước.
- Tùy từng trường hợp LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết khác.

