HỒ SƠ VISA DU LỊCH CANADA
DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP – HỘ KINH DOANH
1

Hộ chiếu (& hộ chiếu cũ)

Còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành, còn 2 trang trống

2

Hình thẻ

Chụp không quá 3 tháng trên nền phông trắng 3 x 4 cm
70% diện tích là khuôn mặt

3

Hộ khẩu

Bản gốc

4

CMND hoặc CCCD

Bản gốc

5

Giấy kết hôn & khai sinh

Nếu đã lập gia đình & giấy khai sinh của con dưới 16 tuổi

6

Công việc

Giấy phép kinh doanh
Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất, hoặc Biên lai đóng thuế
3 tháng gần nhất

7

Tài chính

Sao kê tài khoản cá nhân 1 tháng
Sổ tiết kiệm tối thiểu 300.000.000 hoặc
Xác nhận số dư tài khoản cá nhân tối thiểu 300.000.000
NẾU CÓ: xác nhận hạn mức thẻ tín dụng hoặc sao kê tháng cuối của
thẻ tín dụng đang dùng

8

Tài sản
(không bắt buộc)

NẾU CÓ: sổ hồng, sổ đỏ, cavet ô tô, tài khoản chứng khoán, trái
phiếu, cổ tức công ty, hợp đồng mua bán hoặc cho thuê nhà, căn hộ,
phòng trọ… tự đứng tên hoặc do vợ/chồng đứng tên

Hồ sơ khác
(không bắt buộc)

Namecard & hình ảnh hoạt động cty
Thư mời của người thân, bạn bè, gia đình… ở Canada nếu du lịch.
Hoặc công ty, đối tác, doanh nghiệp ở Canada nếu đi công tác
Hình ảnh hoạt động của cơ quan, công ty đang làm việc bao gồm:
danh thiếp, văn phòng nơi làm việc, các buổi hội nghị khách hàng,
các sự kiện của công ty hoặc các hoạt động sản xuất kinh doanh
thường ngày
Hình ảnh các chuyến du lịch đến các quốc gia khác trước đây
Hình ảnh chụp chung gia đình như sinh nhật, lễ tốt nghiệp, năm
mới, ngày cưới, mừng thọ…

9
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Hồ sơ thể hiện trên khổ A4 không cắt nhỏ (trừ ảnh thẻ)
Hồ sơ bản gốc bằng tiếng Việt có xác thực mộc đỏ của cơ quan hoặc ngân hàng
Hồ sơ là file mềm được scan rõ nét hoặc chụp rõ nét đầy đủ 4 cạnh giấy của hồ sơ
Vinharound có hỗ trợ scan hồ sơ tận nơi miễn phí cho quý khách

Đây là sản phẩm của Vinharound.com - vui lòng liên hệ Vinh nếu có nhu cầu sử dụng cho mục đích thương mại

