ALAMAT DUTA BESAR MEKSIKO
JI. Gatot Subroto Kav. 9-11, Menara Mulia, Suite 2306, Yakarta, 12930, Indonesia
Telepon: +62 (21)520-3980
Fax: +62(21) 520-3978
E-mail: embmexico@gmail.com

INFORMASI UMUM
JENIS VISA MEKSIKO (PERSYARATAN UMUM DI BAWAH INI):
Pemegang visa AS yang valid tidak perlu mengajukan permohonan visa Meksiko untuk melakukan perjalanan ke Meksiko
selama enam bulan dan untuk kegiatan non-dibayar. Sistem Electronic Travel Authorization for (ESTA ) TIDAK dianggap
sebagai visa AS yang valid untuk tujuan bepergian ke Meksiko
PROSEDUR:
SEMUA APLIKASI VISA DIATUR SECARA KETAT DAN HANYA DENGAN PERJANJIAN DARI HARI SENIN SAMPAI JUMAT PADA
PUKUL 8:30 SAMPAI 13:00 (KECUALI HARI LIBUR )
SEMUA PASPOR HARUS MEMILIKI MINIMAL ENAM BULAN VALIDITAS SAAT MENDAFTAR UNTUK VISA .
1.
2.
3.

Silahkan hubungi nomor 62 (21) 520-3980 ext . 301 untuk menjadwalkan pendaftaran visa dan proses wawancara.
Unduh formulir aplikasi dan mengisinya sesuai dengan petunjuk.
Bawalah semua dokumen yang diperlukan pada tanggal perjanjian. Kedutaan berhak untuk tidak memproses

4.

aplikasi yang tidak lengkap .
Pengajuan aplikasi harus pribadi.

5.

Jika mengirimkan dokumen pendukung seperti kartu identitas, dll, selalu lampirkan yang asli dan fotokopi dokumen
tersebut (copy harus jelas dan dapat dibaca).

6.
7.

Biaya visa harus dibayar di bank yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar (informasi lebih lanjut di Bagian Konsuler)
Pengambilan visa harus personal.

8.

Proses ini akan memakan waktu hingga lebih dari 5 hari kerja dari hari pengajuan (dengan persetujuan). Mohon
merencanakan perjalanan Anda dengan mempertimbangkan lama proses tersebut .

Petugas Konsuler akan meminta Anda untuk menyediakan dokumen lebih lanjut. Penerbitan Visa akan bergantung pada
hasil dan persetujuan setelah wawancara konsuler.
CATATAN PENTING :
Jika anda diberikan visa Meksiko anda akan dapat melakukan perjalanan ke Meksiko, namun ini tidak menjamin masuk ke
negara tersebut .
Pada titik masuk, otoritas imigrasi Meksiko mungkin menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi alasan anda
bepergian ke Meksiko , lama tinggal di Meksiko dan bagaimana anda membiayai perjalanan anda disana.
Seperti di semua negara , otoritas imigrasi Meksiko akan memverifikasi keaslian semua dokumen yang anda lampirkan dan
kebenaran informasi yang anda berikan . Mereka juga akan mengkonfirmasi bahwa tidak ada pembatasan ijin masuk untuk
anda .
visa yang dicetak dan ditandatangani dalam paspor pemohon sebelum penyerahan kepada pemohon.
Selanjutnya baca: http://embamex.sre.gob.mx/indonesia/index.php/in/visa

