
PERSYARATAN VISA SOUTH AFRICA
1. Formulir permohonan yang diisi lengkap dan ditandatangani (Formulir B1-84).
2. Paspor yang masih berlaku tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari setelah masa kunjungan

berakhir.
3. 2 (dua) lembar foto ukuran paspor (4x6 cm).
4. Rencana perjalanan (flight itinerary).
5. Surat pernyataan atau dokumentasi yang menegaskan tujuan dan lama masa kunjungan

(SURAT SPONSOR PERUSAHAAN) dan bukti akomodasi di Afrika Selatan seperti bukti
pemesanan hotel atau undangan dari penyelenggara acara serta bukti status hukum penyelenggara
di Afrika Selatan.

6. Bukti status visa Indonesia, seperti Kartu Ijin Tinggal Terbatas/KITAS (hanya untuk warga
negara asing).

7. Bukti pendukung keuangan (dokumen harus asli atau salinan yang dilegalisir) dalam bentuk :
* Rekening koran bank, atau
* Slip gaji, atau Fotocopy kartu kredit
8. Sertifikat tanda bukti vaksinasi demam kuning (yellow fever certificate) jika pemohon akan

berpergian, atau pernah berpergian dari atau melalui kawasan demam kuning.
9. Surat Keterangan Sekolah (In English).
10. Fotocopy Kartu Keluarga.
11. Fotocopy Surat Ganti Nama (jika ada dan harus di translate ke dalam bahasa Inggris dan

legalisir notaris).
12. Fotocopy SIUP (jika pemilik perusahaan).
13. Surat Ijin dari Orang tua ( untuk anak yang berumur di bawah 21thn dan belum bekerja yang

berpergian tanpa di dampingin orang tua).
14. Untuk Akte Lahir dan Surat Nikah beserta Kartu Keluarga harus dilegalisir diterjemahkan dalam

Bhs.Inggris
15. Bukti pendukung dari perusahaan yang mengundang dalam rangka bisnis (dokumen harus asli

atau salinan yang dilegalisir oleh kepolisian di Africa) seperti :
* Bukti Keuangan
* Surat Undangan

CATATAN :
1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap.
2. Bukti keuangan yang menunjang adalah rekening yang memiliki saldo rata-rata sekitar Rp

50.000.000 (50 juta) per orang.
3. Jika ada incentive tour harus ada lampiran bukti-bukti mengapa pax yang berangkat dapat ikut

dalam incentive tour.
4. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya.
5. Nama dan Tanggal Kelahiran (dd-mmm-yyyy) HARUS SAMA di Paspor dan KTP, jika beda

diharuskan melampirkan akte lahir dan ganti nama.
6. Untuk anak dibawah 18 Tahun, Orang Tua HARUS membuat Surat Keterangan diatas materai

6000 yang menyatakan bahwa Anak bepergian dengan Orang Tua dan sebutkan tanggal
Keberangkatan dan tanggal Kepulangan.



Ketentuan Photo & Konfirmasi Hotel :

1. Tidak Boleh Pakai Make Up
2. Tidak Boleh Pakai Soflen
3. Tidak boleh pakai Hijab bermodel . Hijabnya harus yang polos
4. Tidak boleh pakai bando dan jepitan rambut

5. Harus ada nama applicant di reservasi atau konfirmasi hotel
6. Harus ada tanggal check in dan check out
7. Harus ada Nama Hotel, Alamat Hotel dan No. Telp Hotel
8. Harus melampirkan seluruh reservasi hotel sesuai tiket

MASA KERJA : 10 - 15 HARI KERJA (HARI SABTU,MINGGU / HARI LIBUR NASIONAL
TIDAK TERHITUNG)

SYARAT & KONDISI:
 Biaya dan persyaratan visa dapat berubah sewaktu waktu mengikuti kurs, harga dan kebijakan

dari pihak kedutaan.
 Sesuai ketentuan dari Kedutaan biaya visa tetap dibayarkan walaupun visa ditolak.

TOURIST 790.000


