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THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH HÀN QUỐC 
 (Dành cho khách đi tour ghép đoàn đến YANG YANG) 

TÊN HỒ SƠ MÔ TẢ LOẠI 

1. HỒ SƠ CÁ NHÂN 

HỘ CHIẾU 

Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam và còn 
ít nhất 2 trang trắng trong hộ chiếu. 
Scan các trang có thông tin và có dấu xuất nhập cảnh 
Bổ sung thêm Hộ chiếu cũ nếu có 

 
SCAN 

ẢNH File ảnh scan 3.5*4.5 cm, nền trắng SCAN 

GIẤY TỜ CHỨNG MINH 
MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI 
ĐI CÙNG 

Nộp thêm giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người đi cùng như: 
đăng kí kết hôn, khai sinh hoặc nộp giấy xác nhận thông tin về cư 
trú (CT07) 
Lưu ý: 
- CT07 phải thể hiện tên tất cả các thành viên trong gia đình. 

 
SAO Y 

CMND/ CCCD Copy hai mặt CMND/ CCCD COPY 

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ 
CƯ TRÚ 

Những khách không thuộc mục 2 và có nơi sinh Nghệ An, Thanh 
Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang nộp giấy xác nhận thông tin về cư trú 
(CT07) hoặc thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú 
CT08)  
Lưu ý: 
- CT07 phải thể hiện tên tất cả các thành viên trong gia đình, mục 8 
bắt buộc phải ghi chú thời gian cư trú (nhập khẩu từ ngày nào) 
- CT08 phải thể hiện đầy đủ thời gian cư trú (từ ngày tháng năm nào 
đến ngày tháng năm nào) 

 
SAO Y 

ĐƠN CAM KẾT 
Quý khách ký tên vào đơn cam kết theo mẫu do nhân viên Transviet 
cung cấp hoặc download theo link 

Click de xem 

ĐƠN XIN MIỄN VISA NHẬP 
CẢNH YANG YANG 

Quý khách ký tên trang 5 đơn xin miễn visa nhập cảnh Yang Yang 
theo mẫu do nhân viên Transviet cung cấp hoặc download theo link 

Click de xem 

FORM THÔNG TIN HÀN 
QUỐC 

Theo mẫu do nhân viên TransViet tại quầy cung cấp hoặc download 
tại link đính kèm, điền đầy đủ các thông tin trên form. 

Click de xem 

2. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢN LƯỢC HỒ SƠ 

1. Người có thẻ thường trú hoặc đã có visa các nước Schengen, Anh, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand trong 
vòng 8 năm   
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hộ chiếu có visa các nước phát triển 
- Hồ sơ cá nhân mục 1 
 
2. Khách hàng trong độ tuổi: 
- Từ 14 tuổi trở xuống 
- Hoặc từ 65 tuổi trở lên 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
 
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được bổ nhiệm trên 2 năm (công ty được thành lập trên 
2 năm ) của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo link: https://vnr500.com.vn/ 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Đăng ký kinh doanh 
 
4. Người giữ chức vụ từ cấp quản lý (cấp trưởng phòng, phó phòng trở lên ... ) trở lên của công ty thuộc 500 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam https://vnr500.com.vn/ 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Hợp đồng lao động 
- Quyết định bổ nhiệm 

https://transviet.com.vn/Media/Uploads/VISA/Form/KR006-%20Yang%20Yang%20-%20Th%E1%BB%8Fa%20thu%E1%BA%ADn%20du%20l%E1%BB%8Bch%20cho%20%C4%91o%C3%A0n%20mi%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20th%E1%BB%B1c.pdf
https://transviet.com.vn/Media/Uploads/VISA/Form/KR003-YANGYANG-APPLICATION-TRANG%205.pdf
https://transviet.com.vn/Media/Uploads/VISA/Form/KR005-FORM_THONG_TIN_KHACH-TOURIST_INFORMATION_1.doc
https://vnr500.com.vn/
https://vnr500.com.vn/
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- Cung cấp thông tin mật khẩu, thông tin đăng nhập VSSID hoặc xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội của cơ 
quan bảo hiểm xã hội 
 
5. Công nhân viên chức thuộc các cơ quan nhà nước từ Cấp Quận trở lên 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Sao y thẻ công chức 
 
6. Khách hàng là giáo viên cấp 1 trở lên, bác sĩ, luật sư. 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Quyết định bổ nhiệm 
- Cung cấp thông tin mật khẩu, thông tin đăng nhập VSSID hoặc xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội của cơ 
quan bảo hiểm xã hội 
 
7. Người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (văn nghệ sĩ, họa sĩ...) 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Và một trong những giấy tờ sau: 
 + Sao y thẻ hành nghề 
 + Giấy chứng nhận là thành viên, hội viên của tổ chức hoạt động nghệ thuật 
 + Các tư liệu chứng minh rõ hoạt động nghệ thuật thông qua các kênh ngôn luận như TV, báo chí nhiều hơn 1 lần 
 
8. Phóng viên, người làm truyền hình tại các cơ quan ngôn luận 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Nộp sao y thẻ nhà báo hoặc sao y thẻ tác nghiệp 
 
9. Người có thu nhập từ 8000 USD/ năm 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Sao kê tài khoản nhận lương trong vòng 1 năm gần nhất  có xác nhận của ngân hàng 
 
10. Người sở hữu thẻ tín dụng quốc tế hạn mức trên 500 triệu VND và đã sử dụng thẻ trên 1 năm  
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Sao kê tài khoản thẻ tín dụng trong vòng 6 tháng có xác nhận của ngân hàng 
- Xác nhận hạn mức thẻ tín dụng 
 
11. Người nghỉ hưu đang hưởng trợ cấp 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Và một trong những giấy tờ sau: 
 + Thẻ hưu trí 
 + Quyết định về hưu 
 + Sao kê tài khoản nhận lương hưu 3 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng 
 + Sổ lãnh lương hưu 
 
12. Người đã từng tốt nghiệp các trường Đại học tại Hàn Quốc  
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Nộp sao y bằng tốt nghiệp Hàn Quốc từ bậc đại học trở lên 
 
13. Học sinh, sinh viên các trường Quốc tế 
Hồ sơ nộp gồm: 
- Hồ sơ cá nhân mục 1  
- Xác nhận học sinh, sinh viên của trường  
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3. CHỨNG MINH THU NHẬP ĐỐI VỚI NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG NẰM TRONG MỤC 2 

CÁN BỘ - NHÂN VIÊN 

Nộp 1 trong những loại giấy 
tờ sau 
 
- QUYÊT ĐỊNH BỔ NHIỆM 
 - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

- QUYÊT ĐỊNH BỔ NHIỆM (Sao y) Quyết định bổ nhiệm hoặc QĐ 
tăng lương, QĐ tiếp nhận... (nếu là cơ quan nhà nước, không có 
HĐLĐ) 
 - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Sao y) Còn trong thời gian hiệu lực, có 
thể đóng dấu sao y tại công ty và phải ghi rõ loại hợp đồng (xác định 
thời hạn hoặc không xác định thời hạn), chức vụ, mức lương 

 
 
 
 
Sao y 

- BẢO HIỂM XÃ HỘI 
- SAO KÊ LƯƠNG 
 

- Cung cấp mật khẩu và thông tin đăng nhập VSSID hoặc xác nhận 
đang tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội (bản 
gốc 
 - Sao kê tài khoản nhận lương 6 tháng gần nhất có xác nhận của 
ngân hàng (bản gốc) 

 
 
Bản gốc 

CHỦ DOANH NGHIỆP 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH Có tên của đương đơn Sao y 

GIẤY NỘP THUẾ 
Giấy nộp thuế kinh doanh hoặc thuế môn bài 1 tháng gần nhất 
Nếu là nộp thuế qua mạng thì in xác nhận ra đóng dấu treo công ty 

 
Sao y 

SAO KÊ TÀI KHOẢN 
Sao kê tài khoản cá nhân 6 tháng gần nhất có xác nhận của ngân 
hàng 

 
Gốc 

HỌC SINH/SINH VIÊN 

a. Học sinh, sinh viên đi cùng ba mẹ 

GIẤY XÁC NHẬN HỌC 
SINH/ SINH VIÊN 

Nếu là sinh viên cần nộp giấy xác nhận học sinh/ sinh viên  
Lưu ý: Nếu nộp hồ sơ trong thời gian nghỉ hè thì nộp thẻ sinh viên 
còn thời hạn sử dụng hoặc bảng điểm của học kì gần nhất hoặc 
phiếu nộp tiền cho kỳ học tiếp theo 

 
Gốc 

b. Học sinh, sinh viên không đi cùng ba, mẹ 

GIÁY TỜ CHỨNG MINH 
MỐI QUAN HỆ 

Nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ vời người bảo lãnh như Khai 
sinh hoặc nộp giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07)  
CMND của người bảo lãnh (ba hoặc mẹ) 
Lưu ý: CT07 phải thể hiện tên tất cả các thành viên trong gia đình 

 
Sao y 

GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN 

Nếu là sinh viên cần nộp giấy xác nhận sinh viên  
Lưu ý:  
Nếu nộp hồ sơ trong thời gian nghỉ hè thì nộp thẻ sinh viên còn thời 
hạn sử dụng hoặc bảng điểm của học kì gần nhất hoặc phiếu nộp 
tiền cho kỳ học tiếp theo 

 
Sao y 

GIẤY TỜ CHỨNG MINH 
THU NHẬP CỦA BA HOẶC 
MẸ 

 
Nộp hồ sơ chứng minh thu nhập của ba hoặc mẹ như ở mục 3 

 
Sao y 

KINH DOANH TỰ DO 

GIẤY TỜ KINH DOANH 

Ảnh chụp nơi kinh doanh hoặc hợp đồng mua bán, hợp đồng cho 
thuê bất động sản, xe ô tô, giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn dự án, 
kinh doanh, giấy tờ chứng minh giao dịch ... 
Lưu ý:  
- Trường hợp cho thuê nhà cần bổ sung thêm giấy chứng nhận sở 
hữu nhà trùng với nhà đang cho thuê 
- Trường hợp cho thuê xe cần bổ sung thêm giấy chứng nhận sở 
hữu xe trùng với xe đang cho thuê 
- Trường hợp góp vốn kinh doanh cần bổ sung thêm giấy đăng kí 
kinh doanh và thuế của công ty góp vốn 
- Trường hợp kinh doanh online: cung cấp hình ảnh trang kinh doanh 
và các giao dịch liên quan 

 

SAO KÊ TÀI KHOẢN 
Sao kê tài khoản cá nhân 6 tháng gần nhất có xác nhận của ngân 
hàng 

 

NỘI TRỢ/ KHÔNG CÓ THU NHẬP 

CHỨNG MINH THU NHẬP 
CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH 

Nộp giấy tờ chứng minh thu nhập của người thân (vợ chồng, ba mẹ, 
con cái). Hồ sơ chứng minh thu nhập như mục 3  

 
Sao y 
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GIÁY TỜ CHỨNG MINH 
MỐI QUAN HỆ 

Nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ vời người bảo lãnh như: Đăng 
ký kết hôn, Khai sinh, nộp giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07)  
Lưu ý: CT07 phải thể hiện tên tất cả các thành viên trong gia đình. 

 
Sao y 

4. TRẺ EM 

TRẺ EM TỪ 14 TUỔI TRỞ XUỐNG KHÔNG ĐI CÙNG CẢ 2 BA MẸ 

GIẤY ỦY QUYỀN CHO 
NGƯỜI ĐI CÙNG 

- Cả ba và mẹ phải ký giấy ủy quyền cho người dẫn con đi du lịch 
cùng, có xác nhận của địa phương. 
- Bản sao CMND của ba và mẹ 

 
Gốc 

GIẤY KHAI SINH CỦA TRẺ  Bản sao 

TRẺ EM TRÊN 14 TUỐI TỚI DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG ĐI CÙNG CẢ 2 BA MẸ 

GIẤY ỦY QUYỀN CHO 
NGƯỜI ĐI CÙNG 

-Cả ba và mẹ phải ký giấy ủy quyền cho người dẫn con đi du lịch 
cùng, có xác nhận của địa phương. 
- Bản sao CMND của ba và mẹ 

 
Gốc 

GIẤY KHAI SINH CỦA TRẺ  Sao y 

CHỨNG MINH THU NHẬP 
CỦA BA HOẶC MẸ 

Nộp hồ sơ chứng minh thu nhập của ba hoặc mẹ như ở mục 3   
Sao y 

5. CHỨNG MINH TÀI SẢN 

GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa Sao y 

ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa Sao y 

SỔ TIẾT KIỆM Nếu có thì bổ sung để tăng khả năng đậu visa Sao y 

 
 
GHI CHÚ 
 
- Hộ chiếu trẻ em không được cùng với hộ chiếu ba mẹ 
 
- Hộ chiếu không có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh., trên form khai mặc định ngày sinh 01/01 
 
- Bản sao y chứng thực có hiệu lực trong vòng 3 tháng kể từ ngày sao y 
 
- Tất cả hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại. 
 
- Tùy từng trường hợp 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 miễn visa. Tuy nhiên, cung cấp đầy đủ 
không bảo đảm đương nhiên là nhận được miễn visa. 
 
- Tất cả hành khách đã từng bị từ chối visa, từng bị trục xuất, từng lao động quá hạn tại Hàn Quốc phải thông 
báo cho nhân viên khi đăng ký. Trường hợp cố tình không thông báo, dẫn đến việc bị từ chối xuất/nhập cảnh 
đều phải tự chịu trách nhiệm và không được hoàn lại tất cả các chi phí đã thanh toán 

 
 
 

 
 


