
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA TBN – MAROC   
LƯU Ý: CÁC BẢN PHOTO CÔNG CHỨNG YÊU CẦU TRONG 3 THÁNG GẦN NHẤT 

 

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG HỒ SƠ  PHÔ TÔ Yêu cầu 

CÁ NHÂN 

 

1. 1.Hộ chiếu bản gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng 

 (và hộ chiếu cũ bản gốc ). Yêu cầu phải ký trên hộ chiếu. 
Còn ít nhất 2 trang trống. 

2. 2.Bản khai sơ yếu lí lịch 1 bản tiếng việt  

3. 02 ảnh 3x 4 , nền trắng tinh 
-Không quá 6 tháng , Ảnh nét, rõ ràng 

không có dấu mực hay vết gấp 

4. Chứng minh nhân dân  
 

Photo công chứng 
5. Giấy đăng ký kết hôn  

6. Sổ hộ khẩu   

CÔNG 

VIỆC 

 

Khách hàng là chủ DN 

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh  
Bản photo công chứng , Có đóng dấu 

treo đỏ cuả công ty 

2. Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất  

3. Sao kê tài khoản công ty hoặc sao kê tài khoản cá nhân 3 tháng 

gần nhất.  

Có đóng dấu treo đỏ cuả công ty 

Có đóng đấu đỏ của ngân hàng. 

Khách hàng làm việc theo hợp 

đồng 

 

1. Hợp đồng lao động   
Bản photo, Có đóng dấu treo đỏ cuả 

công ty 

2. Bảng xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất 

 

3.  Nếu trả qua tài khoản thì sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất   

Bản gốc có dấu chữ ký xác nhận, 

, Có đóng dấu treo đỏ cuả công ty 

Có dấu đỏ của ngân hàng. 

4. Quyết định cho nghỉ phép đi du lịch: từ ngày …. Đến ngày ….. … 
Bản gốc có dấu chữ ký xác nhận, Có 

đóng dấu treo đỏ cuả công ty 



 

Khách hàng đã nghỉ hưu 

1. Quyết định nghỉ hưu/thẻ hưu.  

2. sổ nhận Lương hưu hàng tháng,  

3. nếu trả Lương hưu qua ngân hàng thì sao kê tài khoản 3 tháng gần 

nhất  

Photo công chứng. 

 Trẻ em đi cùng bố mẹ 

1. Trích lục khai sinh  

2. Giấy xác nhận của trường 

3. Thẻ học sinh/ sinh viên 

4. Đơn xin nghỉ học từ ngày ….. đến ngày………. 

 

 

TÀI CHÍNH 

 

1. Mặt sổ tiết kiệm thấp nhất từ 200 triệu trở lên phải gửi ít nhất trước 

3 tháng truớc ngày nộp visa vào Đại Sứ Quán, nếu mới gửi bắt buộc 

phải gửi kỳ hạn 3 tháng trở lên  

 

2. Xác nhận số dư sổ tiết kiệm bản song ngữ  

3.  Sao kê thẻ thanh toán ( ATM, VISA, MASTER CARD) 3 tháng 

gần nhất của cá nhân (nếu có) 

4. Sổ đỏ photo công chứng  

 

 

 

CHÚ Ý: Công ty chúng tôi có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ nếu cần thiết. 

- Yêu cầu trên dành chung cho tất cả các quý khách. Khi làm hồ sơ, từng trường hợp cụ thể, nhân viên của Wild Lotus Travel sẽ tư vấn riêng cho quý khách 

và hướng dẫn quý khách tiến hành phỏng vấn đạt kết quả cao. 

-  Ngoài ra Wild Lotus Travel sẽ bổ sung các giấy tờ cần thiết khác cho quý khách khi phỏng vấn như: Booking vé máy bay, thư mời, thư bảo lãnh, chương 

trình…. 

 

 


