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THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ANH 
 Các giấy tờ công chứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày công chứng 
 Các giấy tờ phải photo trên giấy A4 

HỒ SƠ CÁ NHÂN HỒ SƠ CÔNG VIỆC 

- Hai ảnh phông nền trắng (3,5cmx4,5cm) 

chụp không quá 6 tháng 

- Hộ chiếu gốc đã ký tên và còn trang trống 

để đóng dấu xuất nhập cảnh 

- Tất cả các trang hộ chiếu cũ (nếu có)  

- Sao y công chứng sổ hộ khẩu có tên người 

xin visa 

- Sao y công chứng chứng minh nhân dân 

- Sao y công chứng đăng ký kết hôn, giấy li 

hôn hoặc giấy chứng tử vợ/chồng. 

- Sao y công chứng giấy khai sinh của con 

(nếu đã có con) 

 (Nếu có con đi cùng  cung cấp giấy khai 
sinh của con) 

Trường hợp chủ doanh nghiệp: 

- Bản sao giấy phép ĐKKD 

- Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc quý 

(thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài năm…) 

- Sao kê tài khoản công ty 6  tháng gần nhất 

Trường hợp nhân viên cty: 

- Sao y công chứng hợp đồng lao động Hoặc 

quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất. 

- Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê tài 

khoản lương 

- Đơn nghỉ phép Gốc (đúng với ngày đi tour)  

Trường hợp nghỉ hưu: 

- Sao y công chứng sổ hưu trí hoặc thẻ hưu 

- Nếu nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng 

 sao kê tài khoản nhận lương hưu. 

Trường hợp học sinh/sinh viên: 

- Thư xác nhận đang là học sinh/sinh viên Hoặc 

thẻ học sinh/sinh viên 

- Đơn xin nghỉ phép (đúng với ngày đi tour) 

HỒ SƠ TÀI CHÍNH 

- Bản sao công chứng sổ tiết kiệm và xác 

nhận số dư (tối thiểu 300 triệu/người) 

- Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất (các tài 

sản có giá trị khá, đăng ký oto…) 

 

Khách hàng được cơ quan hay tổ chức mời đi và chi trả chi phí cho chuyến đi, 
đơn vị mời cung cấp các giấy tờ sau: 
- Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD  

- Quyết định mời và chi trả chi phí 

- Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc quý (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài năm…) 

- Sao kê tài khoản công ty 6 tháng gần nhất 

 Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi đi mà không có bố hoặc mẹ (hoặc cả hai) đi cùng : 
- Cung cấp thư uỷ quyền của người không đi cùng, có chữ kí của hai bố mẹ phải được chính 

quyền địa phương nơi thường trú xác nhận 

- Bản sao công chứng CMND của người không đi cùng  

Lưu ý: trong qua trình duyệt visa, nếu Đại Sứ Quán yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ cần chứng 
minh khác, mong quý khách vui lòng bổ sung thêm. 

 


