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THỊ THỰC SCHENGEN ĐẾN HÀ LAN 
MỤC ĐÍCH – THĂM NGƯỜI THÂN 

 

 
TÊN NGƯỜI NỘP ĐƠN:      NGÀY:  

               
(Họ và tên viết hoa)                          (ngày/tháng/năm) 

 
DANH MỤC ĐỐI CHIẾU 

Các tài liệu sau đây cần được nộp cho Trung tâm VFS hoặc Đại sứ quán bằng Tiếng Anh. Tài liệu bằng Tiếng Việt 
phải được nộp kèm bản dịch Tiếng Anh, do một văn phòng dịch thuật có chức năng dịch và được công chứng. Sắp 
xếp tài liệu của quý vị theo danh sách sau đây. 
 
Xin lưu ý nhân viên tại Trung tâm VFS Toàn cầu KHÔNG hỗ trợ dịch hoặc điền các mẫu đơn. 
 

 Đơn xin cấp thị thực Schengen cần phải được hoàn thành đầy đủ và được ký bởi người đứng ra xin cấp thị 

thực đó 

 Ảnh: một ảnh màu hộ chiếu mới được chụp trong thời gian cách đây không quá sáu tháng, (ảnh chân dung 

của người xin cấp thị thực với kích thước 3.5 x 4.5 cm). Chúng tôi không chấp nhận ảnh đã được chỉnh sửa 

hoặc những bức ảnh có kèm theo những lời đề từ trên đó. Vui lòng kiểm tra mọi yêu cầu về ảnh.  

 Hộ chiếu của bạn được cấp cách đây 10 năm, còn hiệu lực ít nhất là ba tháng kể từ ngày bạn quay trở lại Việt 

Nam với ít nhất hai trang trắng và bản sao hộ chiếu. 

 Bản sao trang hộ chiếu còn hiệu lực hoặc thị thực đã được cấp trước đó của bạn 

 Những công dân của quốc gia thứ ba sinh sống tại Việt Nam phải cung cấp 1 bản sao về giấy phép định cư 

hoặc các bằng chứng khác chứng minh việc sinh sống hợp pháp tại Việt Nam của họ tại quốc gia này 

 Những tài liệu bổ sung được yêu cầu cho những người xin thị thực dưới 18 tuổi. Sự chấp thuận từ phía cha 

mẹ cho người đó đi du lịch nước ngoài. Nếu người xin cấp thị thực chỉ được bảo hộ bởi cha hoặc mẹ, thì cần 

phải có giấy xác nhận. Các tài liệu cần phải là tài liệu gốc và được cấp bởi cơ quan pháp lý. Ngoài ra, người xin 

thị thực giấy khai sinh của mình và Chứng minh thư của người bảo trợ. 

 Trẻ em đi cùng cha hoặc mẹ cần phải nộp một bản thỏa thuận (giấy đồng ý) của người còn lại và một bản sao 

hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân của cha và mẹ. Đơn xin cấp thị thực cần phải được kí bởi người bảo 

hộ hợp pháp. 

 Đặt chỗ của vé máy bay khứ hồi 

 Hợp đồng bảo hiểm – y tế - du lịch có hiệu lực, hoặc là áp dụng cho cá nhân hoặc một nhóm người, có giá trị 

tối thiểu là 30.000 euro hoặc khoản tiền tương đương bằng VND đài thọ cho toàn bộ thời gian định ở lại, các 

chi phí liên quan tới việc hồi hương có thể có vì lý do y tế, các trường hợp chăm sóc y tế khẩn cấp, điều trị 

khẩn cấp hoặc liên quan tới trường hợp bị tử vong trong thời gian cư trú có hiệu lực tại mọi quốc gia Schegen 

+ một bản sao. 

 Tuyên bố bảo lãnh ("FormulierGarantstelling/Logiesverstrekking") không quá 3 tháng. Mẫu này được hoàn 

thiện bởi người bảo hộ là công dân Hà Lan và chữ kí của người đó phải được hợp pháp hóa tại chính quyền 

thành phố. Đơn này được cấp tại chính quyền các thành phố tại Hà Lan hoặc trên trang web.  

 Các loại giấy tờ, tài liệu chính thức cung cấp mối quan hệ giữa người muốn xin thị thực và Người bảo lãnh/ 

Người bảo hộ đang sinh sống tại Hà Lan nếu cần thiết. 

 Bản sao chứng minh nhân dân Hà Lan (trang bìa hộ chiếu Hà Lan) của người bảo hộ. Nếu người bảo 

lãnh/Bảo hộ là người nước ngoài, thì cũng cần phải nộp bản sao giấy phép định cư. 

 Trong trường hợp người bảo hộ thanh toán toàn bộ các khoản chi phí của bạn thì Người bảo hộ cần phải đưa 

ra những bằng chứng về phương tiện tài chính (báo cáo lương của ba tháng gần đây hoặc một bản báo cáo 

thuế thu nhập hoặc lương hưu, một bản kê khai của người chủ thuê làm việc hoặc một hợp đồng làm việc 

gần đây; nếu người bảo lãnh/bảo hộ là một người chủ của một công ty hoặc tự kinh doanh thì cần phải có tờ 

khai đăng kí từ Phòng thương mại tối đa là 3 tháng, bảng cân đối kế toán và bảng tính toán lợi nhuận và lỗ 

trong ít nhất 2 năm tài chính) 
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  Nếu không ở cùng với người mời đến: phải đưa ra bằng chứng nơi ở: đặt phòng khách sạn, thuê nhà nghỉ 

trong suốt thời gian lưu trú. 

 Trong trường hợp người xin thị thực thanh toán toàn bộ chi phí, thì phải chứng minh được rằng bạn có ít 

nhất 34 Euro mỗi ngày để trang trải cho toàn bộ các chi phí trong thời gian bạn lưu trú lại Hà Lan (các tài liệu 

yêu cầu: ví dụ sổ ngân hàng bản gốc, thư mời làm việc, séc của người đi du lịch hoặc các giấy tờ tài liệu tương 

tự). Không chấp nhận tiền mặt 

 

 Đưa ra bằng chứng chứng minh các quan hệ kinh tế và/hoặc xã hội (ví dụ một thư mời làm việc, giấy cho 

phép đi nghỉ gần đây, ba phiếu lương, báo cáo tài khoản ngân hàng bản gốc chứng minh thu nhập của bạn 

trong ba tháng gần đây, bằng chứng về quyền sở hữu tài sản/đất, báo cáo nộp thuế, báo cáo lương hưu, giấy 

chứng nhận đăng kí Doanh nghiệp, Bản sao hồ sơ đăng kí hộ khẩu, bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc 

chứng nhận li hôn nếu có) 

 Trong một số trường hợp, yêu cầu nộp một số tài liệu bổ sung. Các tài liệu chính thức phải được thực hiện 

gần đây (tối đa là 3 tháng) và được hợp pháp hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của địa phương và được dịch 

(dịch công chứng) sang tiếng Anh. 

 Phí thị thực và phí dịch vụ của VFS bằng tiền mặt 

 

 

 

Đại sứ quán có quyền yêu cầu bổ sung them các tài liệu khác nếu cần thiết. 

 

Tôi quyết định nộp đơn mặc dù còn thiếu một số tài liệu.  
Tôi cũng hiểu rằng có nguy cơ trong việc đơn xin thị thực của tôi sẽ bị từ chối 
 
 
 
 

___________________________________________ 
    (Ngày và chữ ký của người nộp đơn) 

 
 

Tất cả người nộp đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin thị thực và lấy dấu vân tay. 
 

 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web http://www.vfsglobal.com/netherlands/vietnam hoặc 

email info.nlhn@vfshelpline.com 

 
Hà Nội: +84-4-39729449 
 
Để biết thêm thông tin về Sứ quán Hà Lan, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ 
http://www.hollandinvietnam.org/ 
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