
 

THỦ TỤC XIN VISA 

I.  THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA HỒNG KÔNG TẠI HÀ NỘI 

1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng (181 ngày) + 1 bản photo trang có ảnh. (có chữ ký ko phải bằng bút chì 

trong hộ chiếu) 

2. 02 ảnh cỡ 3.3 X 4.8  nền trắng mới chụp.Khuôn mặt chiếm 70$ ảnh  

3. Photo chứng minh thư nhân dân. 

4. Trẻ em bằng và dưới 18 tuổi  phải có bản sao giấy khai sinh. Đối với trường hợp này phải có bố hoặc mẹ đi 

kèm. Nếu một trong hai người bố hoặc mẹ không đi, phải có giấy ủy nhiệm có xác nhận của công an, phường xã 

xác nhận.. 

5. Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm hoặc Xác nhận số dư sổ Tiết Kiệm tối thiểu 100 tr/khách tương đương 

5000usd) , chứng minh tài chính còn hạn tối thiểu 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xin visa vào đại sứ quán (đối 

với hồ sơ vào làm visa tại Hà Nội),  

6. Số điện thoại cuả khách 

7. Chứng minh nghề nghiệp: 

Người đang đi làm: Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch Hong Kong và bản hợp đồng lao động (nếu có). (tất cả 

bằng bản có dấu đỏ) 

 Chủ doanh nghiệp: cần Giấy đăng ký kinh doanh có công chứng 

 Người đã nghỉ hưu: cần Thẻ hưu trí hoặc Sổ lĩnh lương hưu. 

 

Thời gian làm visa Hong kong cần 10  ngày làm việc không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. 

 

8. Đối với hướng dẫn viên cần cho thêm thẻ hướng dẫn vào. 

 

10. Hộ khẩu công chứng. 

 

Đối với visa Hongkong làm tại Hà Nội nếu không phải người làm nhà nước thì trong sổ cần đi HKG rồi hoặc 

các nước phát triển như Nhật, Hàn, Mỹ, Châu Âu… thì khả năng đậu visa sẽ cao hơn. 

 

II.  THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA HỒNG KÔNG TẠI HONGKONG 

1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng (181 ngày)  

2. 02 ảnh cỡ 3.3 X 4.8  nền trắng mới chụp.Khuôn mặt chiếm 70$ ảnh  

3. Photo chứng minh thư nhân dân. 

4. Trẻ em bằng và dưới 18 tuổi  phải có bản sao giấy khai sinh. Đối với trường hợp này phải có bố hoặc mẹ đi 

kèm. Nếu một trong hai người bố hoặc mẹ không đi, phải có giấy ủy nhiệm có xác nhận của công an, phường xã 

xác nhận. (Nếu con đi cùng bố thì cần giấy công việc hoặc xác nhận ngân hàng của mẹ và ngược lại), Sinh viên 

đi cùng bố mẹ, cũng vẫn cần bản sao giấy khai sinh.  

Trẻ em cần có giấy xác trường học theo mẫu. 

 

5. Chứng minh tài chính: Xác nhận số dư tài khoản hoặc sổ tiết kiệm tối thiểu 3000 usd/pax). Chứng minh tài 

chính nếu là sổ tiết kiệm còn hạn ít nhất đến hết ngày nhập cảnh, xác nhận số dư tài khoản mới xin bằng tiếng 

anh hoặc song ngữ. 

7. Chứng minh nghề nghiệp: 



 

Người đang đi làm: Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch Hong Kong . (tất cả bằng bản có dấu đỏ) 

 Chủ doanh nghiệp: cần Giấy đăng ký kinh doanh. 

 Học sinh, sinh viên: cần giấy nghỉ phép của cô giáo chủ nhiệm để đi du lịch cùng bố mẹ. 

 Người đã nghỉ hưu: cần Thẻ hưu trí hoặc Sổ lĩnh lương hưu. 

 

 

Thời gian làm visa Hong kong cần 14  ngày làm việc không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. 

 

 TRƯỜNG HỢP CHỨNG MINH TÀI CHÍNH CÔNG TY. 

- Hộ chiếu còn hạn 

- 02 ảnh cỡ 3.3 X 4.8  nền trắng mới chụp.Khuôn mặt chiếm 70$ ảnh  

Card visit của khách 

- Quyết định của cả đoàn 

- Đăng ký kinh doanh 

- Chứng minh tài chính công ty 

- Chứng minh thư photo 

 

Trong 1 số trường hợp trước ngày ra visa sở di trú có thể đòi thêm báo cáo Thuế của công ty. 

 

Trường hợp có vợ, chồng, con cái đi kèm, check lại. 

 

 

 III.  THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA MACAO 

Tương tự như thủ tục visa Hong Kong làm tại Hongkong , Nhưng yêu cầu thêm bản gốc các giấy tờ sau: 

- 02 ảnh cỡ 3.3 X 4.8  nền trắng mới chụp.Khuôn mặt chiếm 70$ ảnh  

HỘ CHIẾU GỐC 

- CHỨNG MINH THƯ GỐC 

- SỔ HỘ KHẨU GỐC 

( CHỨNG MINH THƯ VÀ HỘ KHẨU GỐC SẼ NỘP VÀO ĐẠI SỨ QUÁN ĐỐI CHIẾU VÀ TRẢ 

LẠI TRONG VÒNG 3 NGÀY TÍNH TỪ NGÀY NỘP HỒ SƠ VÀO ĐSQ) 

 

Thời gian làm visa Macao là 45 ngày. 

 

 

IV.  THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA TRUNG QUỐC 

1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng (181 ngày)  

2. 02 ảnh cỡ 3.3 X 4.8  nền trắng mới chụp.Khuôn mặt chiếm 70$ ảnh  

3. Photo chứng minh thư nhân dân. 

Đối với những đương đơn hộ chiếu chưa đi nước nào  bổ sung:  

- Xác nhận công việc  dấu đỏ 

- Sổ hộ khẩu công chứng  

- Thời gian làm visa Trung Quốc  : 10 ngày làm việc  



 

V.  THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN XIN VISA ĐÀI LOAN  

(Cung cấp trước ngày khởi hành ít nhất 15 ngày làm việc) 

1. Hộ chiếu bản gốc ( còn hạn ít nhất 6 tháng tính theo ngày khởi hành) 

2. 02 ảnh 4cm * 6cm, chụp trong vòng 6 tháng 

3. Nhân viên công ty đi: Quyết định cử đi công tác hoặc đơn xin nghỉ phép có xác nhận của cơ quan. ( theo mẫu 

file gửi kèm). Chủ doanh nghiệp cung cấp giấy phép đăng lý kinh doanh. 

4. Hợp đồng lao động sao công chứng 

5. Sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  bản gốc  

6. Những giấy tờ chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm (ít nhất 100,000,000VND) 

7. Giấy chứng nhận đại lý. 

8. Form xin visa theo file gửi kèm. 

 9. Giấy tờ khác:  

Một số giấy tờ không bắt buộc, nhưng để đảm bảo đạt visa, chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng nộp thêm 

các giấy tờ như: photo sổ đỏ nhà đất, hoặc photo những giấy tờ photo đăng ký xe ô tô con chứng minh tài chính 

có giá trị lớn khác. 

10 .Những giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình: 

+ Nếu vợ, chồng cùng đi: Cung cấp Giấy đăng ký kết hôn. 

+ Nếu trẻ em đi cùng bố, mẹ: Cung cấp giấy khai sinh. 

11.Trong trường hợp công ty đứng ra bảo lãnh cho nhân viên phải cung cấp thêm các giấy tờ như sau: 

+ Giấy phép kinh doanh của công ty bản sao, có dấu công chứng 

+ Số dư tài khoản của công ty tối thiều tương đương với số dư tài khoản của tổng cá nhân phải cung cấp ( bản 

gốc ) 

+ Xác nhận nộp thuế 3 tháng gần nhất của công ty (bản sao có dấu của công ty) 

+  Quyết định cho đi du lịch của công ty hoặc quyết định của đi công tác  có kèm theo danh sách khách. 

Thời gian xét visa : 07  ngày làm việc  

 


