
Berikut persyaratan untuk visa UK tujuan wisata, 

  

1.    Passpor asli masa berlaku minimal 8 bulan dari tanggal kepulangan dan passpor lama 

dilampirkan 

2.    Foto terbaru dan berwarna ukuran 3.5x4.5 latar belakang putih 2lbr, dengan fokus wajah 

75% 

3.    Surat sponsor dari tempat bekerja dalam b.inggris 

4.    Fotocopy rekening tabungan pribadi 3 bulan terakhir 

5.    Ref bank asli 

6.    Fotocopy KTP 

7.    Fotocopy KK ( indonesia + inggris) (harus ditranslate dalam b.inggris) 

8.    Fotocopy akte lahir ( indonesia + inggris ) (harus ditranslate dalam b.inggris) 

9.    Fotocopy akte ganti nama bila ada  ( indonesia + inggris ) (harus ditranslate dalam b.inggris) 

10.  Fotocopy akte nikah bila sudah menikah ( indonesia + inggris ) (harus ditranslate dalam 

b.inggris) 

        11.  Bila ada anak ikut dan masih sekolah, maka lampirkan surat keterangan sekolah asli dan 

fotocopy akte lahir anak (harus ditranslate ke dalam b.inggris) 

12.  Fotocopy reservasi tiket 

13.  Fotocopy bookingan hotel 

14.Mengisi formulir manual secara lengkap (terlampir didalam attachment), masing2 applicant 

harus mengisi formulir manual secara lengkap untuk memudahkan kami menyalin kembali di 

sistem online 

  

Harga persaat ini IDR 2.500.000 + 1% (harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan) 

Proses : 3-4 minggu dihitung dari next day setelah biometic. 



  

  

Note: 

  

1.    Applicant wajib hadir ke VFS UK untuk melakukan biometic, sesuai dengan tanggal janji 

bertemu yang sudah di tentukan 

2.    Selama proses aplikasi berjalan, passpor tidak bisa dipinjam dalam keadaan apapun 

3.    Untuk proses kilat visa UK akan dikenakan biaya tambahan kurang lebih IDR 4.200.000 

langsung bayar sendiri di loket VFS UK (pihak Tara Tour tidak mengeluarkan invoice pembayaran 

proses kilat), harga tersebut diluar harga visa, prosesnya 10-12 hari kerja. 

4.    Tata cara pengambilan jadwal appointment, kami pihak Tara Tour harus menerima 

document secara lengkap berikut dengan formulir manual yang sudah diisi. Dan apabila sudah 

lengkap, kami akan proses secara online untuk formulirnya setelah itu baru akan keluar tanggal 

appointment yang tersedia. Jadi kami tidak bisa ‘mengintip’ tanggal appointment di awal. 

       5.     Semua keputusan diterima atau tidaknya visa ada di kedutaan, dan pembayaran akan 

dikenakan full bila visa ditolak. 

  

Untuk translate dokumen, bisa kami bantu, dengan biaya : Rp 100.000 + PPN 1 untuk per lembar hasil 

translate. 

 


