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TÊN HỒ SƠ MÔ TẢ LOẠI GHI CHÚ

HỘ CHIẾU

Scan trang thông tin cá nhân (trang 2 + trang 3)

Hộ chiếu cần có đủ các điều kiện sau:

- Còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam.

- Còn ít nhất 2 trang trắng trong hộ chiếu.

- Có ký vào phần "Chữ ký người mang hộ chiếu" tại trang 3 của hộ chiếu do 

Việt nam cấp.

Lưu ý: Nếu có thông tin trên trang Trẻ em cùng đi (trang 4), Gia hạn (trang 

5) và Bị chú (trang 6, 7, 8) thì scan thêm

Scan

ẢNH
Ảnh 4*6cm: chụp trên phông trắng, chụp trực diện khuôn mặt; tóc, 2 mắt & 2 

lỗ tai không bị che khuất, không quá 6 tháng, không chụp bằng điện thoại.
Scan

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Nếu đi cùng vợ/chồng

Scan

GIẤY KHAI SINH

Đối với khách dưới 18 tuổi cần nộp giấy khai sinh

Lưu ý: Trường hợp nếu trẻ em không đi cùng với ba và mẹ thì cần nộp thêm 

bản scan giấy ủy quyền và scan CMND hoặc Hộ chiếu của ba mẹ

Scan

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH DUBAI - ABU DHABI

 (Dành cho khách đi tour ghép đoàn)

1. HỒ SƠ CÁ NHÂN

2. TRẺ EM

GHI CHÚ:

- Trẻ em phải dùng hộ chiếu độc lập, U.A.E không cấp visa cho trẻ em chung hộ chiếu với cha/mẹ.

- Tùy từng trường hợp LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết khác.

- Một hồ sơ không hoàn chỉnh có thể bị dẫn đến quyết định từ chối cấp visa. Tuy nhiên, cung cấp đầy đủ không bảo đảm đương nhiên 

là nhận được visa.


