
 

 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ LÀM VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 

 
1. Hộ chiếu gốc (còn hạn 6 tháng) 

2. 02 ảnh 3.5x4.5cm, phông nền trắng 

3. 01 bản sao CMND 

4. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính 

- Photo 02 mặt sổ tiết kiệm có số tiền 5,000USD/khách gửi trên 1 tháng  

- Xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng (giới hạn trong vòng 02 tuần) 

Ghi chú:  

- Trong trường hợp sổ tiết kiệm chưa gửi được trên 1 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ, 

sổ tiết kiệm đó phải có kì hạn gửi 03 tháng kèm theo sổ đỏ nhà đất hoặc copy 02 mặt 

giấy đăng ký xe ô tô đứng tên người nộp hồ sơ 

- Miễn chứng minh tài chính đối với các đối tượng sau: 

 Đối tượng là nhân viên (nhân viên khối văn phòng) thuộc top 500 doanh nghiệp 

Việt Nam hoặc các công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc theo danh sách chỉ định 

của văn phòng Korcham 

 Nhân viên các doanh nghiệp quốc doanh, công chức nhà nước. 

 Đối tượng sở hữu số dư trên 1 tỷ đồng tại ngân hàng Việt Nam hoặc ngân hàng 

Hàn Quốc 

 Đối tượng sở hữu thẻ tín dụng ưu đãi hoặc đối tượng có tài sản, thu nhập trên mức 

quy định 

 Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, người có 

chuyên môn, tay nghề cao (ví dụ: Bác sĩ, …) 

 Đối tượng đã từng tốt nghiệp các trường Đại học tại Hàn Quốc bao gồm cả cao 

đẳng 

 Đối tượng là cán bộ nghỉ hưu trên 55 tuổi và có lương hưu. 

 Đối tượng là nhà báo, người sản xuất truyền hình của các cơ quan truyền thông. 

 Đối tượng có quyền định cư lâu dài, đối tượng đã từng nhập cảnh các quốc gia 

OECD 

5. Giấy tờ Chứng minh nghề nghiệp 

- Hợp đồng lao động hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ (đối với viên chức nhà nước) 

- Sao kê 03 tháng tài khoản tiền lương gần nhất hoặc xác nhận mức lương/bảng lương 

có dấu của công ty 

Ghi chú: 

- Trường hợp người nộp hồ sơ là chủ doanh nghiệp: Nộp kèm giấy đăng ký kinh doanh 

có xác nhận công chứng tại địa phương, sao kê tài khoản công ty và xác nhận thuế 

công ty trong 3 tháng gần nhất 

- Trường hợp là cán bộ đã nghỉ hưu: Nộp quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu/thẻ hưu trí 

có xác nhận công chứng tại địa phương 

- Trường hợp là nội trợ hoặc thất nghiệp: Nộp xác nhận nội trợ/thất nghiệp hoặc sơ yếu 

lí lịch có xác nhận của địa phuong 

- Trường hợp là học sinh, sinh viên: Nộp xác nhận học sinh/sinh viên của nhà trường, 

photo thẻ học sinh/sinh viên và giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo: Thư 

bảo lãnh của bố mẹ, photo CMT của người bảo lanh, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để 

chứng minh quan hệ với người bảo lãnh 



 

 

Lưu ý 

1. Thời gian trả kết quả: 08-15 ngày làm việc 

2. Thời hạn visa: 3 tháng, thời gian lưu trú tại Hàn Quốc: tối đa 30 ngày 

3. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Lãnh sự sẽ yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung giấy tờ nếu 

thấy cần thiết 

4. Trường hợp các thanh viên gia đình đi du lịch cùng nhau cần có các giấy tờ chứng minh 

quan hệ (Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn) có xác nhận công chứng địa 

phương 

5. Hồ sơ chỉ áp dụng đối với Hộ chiếu có nơi sinh trong hộ chiếu và hộ khẩu thường trú 

thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở ra Bắc 

 


