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VISA APPLICATION | CANADA 
 

 
 
 

 

 
 

KEDUTAAN CANADA 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/visit-canada/apply-visitor-visa.html 
 
JAKARTA 
ADDRESS 
World Trade Centre I, 6th Floor 
Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 
Telp : (62-21) 2550-7800 
Fax : (62-21) 2550-7811 
Email : canadianembassy.jkrta@international.gc.ca 
 
OFFICE HOURS 
Monday – Friday : 08.00 – 16:00 
Closed on Saturdays, Sunday, Indonesian & US public holidays 
 
DIRECTION 
https://goo.gl/maps/BsRDwf75axK5BSA7A 
 

 
 
 
 
 

PERSYARATAN : 
VISA KUNJUNGAN WISATA 
 

1. Mengisi Formulir Visa dan Family Information Paspor yang masa berlaku lebih dari 6 bulan dari kedatangan dan 
paspor lama. 

2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil cetakan diatas 
kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya (kuping harus kelihatan, jika dipaspor pakai 
rambut palsu/wig maka pas foto untuk kedutaanpun harus pakai rambut palsu/wig). 

3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. 
4. Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status orang tersebut. 
5. Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan fotocopy NPWP dan 

SIUP. 
6. Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas putih polos 

dengan di cap toko dan sertakan fotocopy NPWP dan SIUP. 
7. Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya. 
8. Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte nikah anak dan akte kelahiran anak yang dapat 

membuktikan hubungannya. 
9. Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri. 
10. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa fotocopy rekening koran atau buku tabungan (dari halaman depan yang 

tercantum nama dan nomor rekening sampai dengan halaman terakhir transaksi). 
11. Fotocopy kartu keluarga. 
12. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama. 
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13. Fotocopy Akte Nikah wajib dilampirkan oleh pemohon yang telah menikah (istri/suami). 
14. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan : - Fotocopy kartu pelajar / surat keterangan 

sekolah - Fotocopy akte kelahiran - Fotocopy KTP (pemohon yang telah memasuki usia 17 thn keatas). 
15. Print out reservasi tiket. 
 
 

Jenis Visa Harga* Proses 
Single/Muliple Entry IDR 2.700.000 5-14 Hari Kerja 

  
CATATAN : 
• *Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan lamanya proses pembuatan visa adalah estimasi 

hari kerja 
• Harga Diatas Belum Termasuk VAT 1% 

 
UPDATE 
• Pada saat ketibaan di Negara tujuan harus membawa Sertifikat vaksin dari PeduliLindungi dan hasil test 

PCR 72 Jam sebelum ketibaan  di Negara Canada. 


