Dịch vụ Tư Vấn Visa Xuất Nhập Cảnh Đà Nẵng
Đ/C: Số 25 An Thượng 17, Phường Mỹ An,Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Website: vinavisa.vn

Email: info@vinavisa.vn

Facebook: VinaVisa Service

Hotline: 0899 313366

HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH HÀN QUỐC
Tên hồ sơ

STT
1

2

Loại tài liệu

Check

Hồ sơ cá nhân
Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng, ít nhất 2 trang trắng

Bản gốc

1 ảnh thẻ 3,5x4,5 nền trắng

Bản gốc

CMND

Sao công chứng

Hộ khẩu

Sao công chứng

Hồ sơ công việc
TH1: Nếu là chủ doanh nghiệp
 Giấy phép kinh doanh
 Tờ khai thuế hoặc biên lai đóng thuế 3 tháng gần nhất

Sao công chứng
Có mộc đỏ

TH2: Nếu là nhân viên
 Hợp đồng lao động
 Đơn xin nghỉ phép
 Bảng lương 3 tháng gần nhất/Sao kê tài khoản lương
 Bảo hiểm xã hội (nếu có)

Sao công chứng
Bản gốc
Bản gốc
Sao công chứng

TH#: Công việc khác
Xin vui lòng liên hệ 0899.31.33.66 để được hướng dẫn
3

Hồ sơ tài chính
Sổ tiết kiệm ít nhất 100 triệu, kỳ hạn ít nhất 3 tháng, mở
trước ngày nộp hồ sơ 1 tháng

Bản photo

Xác nhận số dư sổ tiết kiệm

Bản gốc

Giấy tờ nhà đất hoặc ô tô (nếu có)

Sao công chứng

** Một số đối tượng có thể được miễn trừ chứng minh tài
chính:
 Đã từng đi các nước OECD
 Người hưu trí
 Nhân viên thuộc top 500 DN hàng đầu VN
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Hồ sơ chứng minh mối quan hệ với người đi cùng
Nếu là vợ chồng: giấy kết hôn

Sao công chứng

Nếu là ba mẹ và con cái: giấy khai sinh của con

Sao công chứng

** Đặc biệt: Vinavisa cung cấp dịch vụ CHỨNG MINH CÔNG VIỆC và SỔ TIẾT KIỆM

Tư vấn viên: Phạm Thị Ánh Hằng
Skype: hang.pham43

Tel/ zalo/ viber/ line: 0905 618 366
Email: hangpham@vinavisa.vn
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Thời hạn xét hồ sơ: 8 - 13 ngày làm việc ( trừ thứ 7, CN và các ngày nghỉ lễ). Bạn có thể nộp hồ
sơ sớm nhất trước 3 tháng tính đến ngày đi hoặc nên nộp trễ nhất trước 25 ngày so với ngày đi để
tiến trình hồ sơ của bạn được thuận lợi.
TRƯỜNG HỢP XIN VISA 5 NĂM / 10 NĂM:
Xin liên hệ 0899.31.33.66 để có hướng dẫn chi tiết





** Sử dụng dịch vụ của Vinavisa, bạn sẽ:
Không cần đến Lãnh sự quán/ Đại sứ quán Hàn Quốc để nộp hồ sơ hay nhận kết quả
Không cần tốn thời gian để tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ
Nâng cao khả năng đạt Visa của Quý vị.
** Chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản:

Liên hệ ngay:
0899 31 33 66

Cung cấp hồ sơ
cho Vinavisa

Nhận kết quả Visa

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan
tâm đến Vinavisa!

Tư vấn viên: Phạm Thị Ánh Hằng
Skype: hang.pham43

Tel/ zalo/ viber/ line: 0905 618 366
Email: hangpham@vinavisa.vn

