
 

EMBASSY OF SWITZERLAND IN VIETNAM  

 

 

 

VISA THÂN NHÂN/B ẠN BÈ TẠI THỤY SĨ 

 
(Bản hướng d ẫn dành cho công dân Vi ệt Nam ho ặc người nước ngoài có gi ấy phép lao 
động/cư trú còn th ời hạn muốn đi th ăm người thân/b ạn bè t ại Thụy Sĩ trong th ời gian t ối 
đa là ba tháng).  
 
Đương sự cần đích thân xuất trình bản gốc và bản sao của mỗi loại giấy tờ. Giấy tờ cần được dịch sang 
tiếng Pháp, Đức, Italia hoặc tiếng Anh. 

Đương sự nộp đơn xin visa được thông báo rõ là nộp những giấy tờ sau không đồng nghĩa với việc sẽ 
được cấp visa và có visa cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc được nhập cảnh. 

Đề ngh ị kiểm tra b ảng sau và ký nh ận những gi ấy tờ đã nộp. 

Hồ sơ xin c ấp visa Schengen c ần có  đã nôp chưa 
nộp 

không 
áp 

dụng 
1.  một tờ khai visa do chính đương sự điền đầy đủ, ghi ngày tháng và ký xác 

nhận. Có thể tải tờ khai trên internet theo địa chỉ sau: 
http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.
html 

   

2. hai ảnh màu m ới chụp, cỡ hộ chi ếu với phông nền màu sáng.    
3.  hộ chi ếu hoặc gi ấy thông hành chính th ức còn hiệu lực ít nhất là 3 tháng 

sau khi visa hết hạn (cần nộp bản sao hộ chiếu trong đó có 7 trang đầu và tất 
cả các trang có dấu và visa khác). 

   

4.  Giấy phép cư trú tại Việt Nam nếu đương sự là người nước ngoài.     
5.  Giấy tờ chứng minh tài chính. B ản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (công ty 

hoặc cá nhân) trong vòng 3 tháng gần nhất.  Ngoài ra: 
   

Nếu đương sự đang có việc làm: 

 - Xác nhận của cơ quan chủ quản và bản sao hợp đồng lao động. 

   

 - Xác nhận của cơ quan chủ quản cho phép nghỉ. 
   

 - Bảng lương của 3 tháng gần nhất. 
   

Nếu đương sự là chủ doanh nghiệp hoặc tự kinh doanh: 

 - Giấy phép kinh doanh. 

   

 - Bản sao các giấy tờ nộp thuế của 3 tháng gần nhất. 
   

Nếu đương sự đã về hưu 

 - Quyết định nghỉ hưu và thẻ hưu trí. 

   

Nếu đương sự là sinh viên: 

 - Xác nhận của nhà trường hiện đang theo học tại đó và thẻ học sinh, sinh 
viên 

   



Giấy tờ khác: 

 - Cổ phiếu. 

   

 - Thẻ tín dụng. 
   

 - Thu nhập thường xuyên từ của cải. 
   

6.  CMND và hộ khẩu     
7.  Giấy tờ chứng minh quan h ệ giữa đương sự và người bảo lãnh (gi ấy khai 

sinh c ủa những ng ười có liên quan). 
   

8.  Nếu đương sự là trẻ vị thành niên :         

- Nếu đương sự đi cùng với bố hoặc mẹ, cần có cam kết đồng ý của mẹ 
hoặc bố hoặc người giám hộ hợp pháp, có chứng thực chữ ký tại chính 
quyền địa phương. 

   

- Nếu đương sự không đi cùng bố mẹ, cần có cam kết đồng ý của cả bố và 
mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, có chứng thực chữ  ký tại chính quyền 
địa phương. 

   

 - Giấy khai sinh của đương sự. 
   

 - Chứng minh thư của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. 
   

9.  Đặt chỗ vé máy bay kh ứ hồi (đề nghị không mua vé trước khi có visa)      
10. Bảo hi ểm du l ịch/đi lại và y t ế bắt buộc có giá trị cho tất cả các nước 

Schengen với trị giá ít nhất là 50.000 CHF hoặc 30.000 EURO cho toàn bộ 
thời gian lưu lại khu vực Schengen. Khi đi lại trong khối Schengen phải mang 
hợp đồng bảo hiểm bản chính  cùng hộ chiếu vì có thể sẽ phải trình tại các 
biên giới Schengen. 

   

11. Lệ phí xử lý hồ sơ: 60 EURO (trả bằng tiền VND) sẽ được thu ngay khi nộp hồ 
sơ. Khoản tiền này là lệ phí visa nếu hồ sơ được duyệt và là lệ phí xử lý hồ sơ 
nếu bị từ chối.  Lệ phí không được hoàn tr ả. 

   

12. Giấy tờ của người bảo lãnh t ại Thụy Sĩ: 
 Bản gốc thư mời của bên bảo lãnh trong đó nêu rõ:  

 - Họ và tên, địa chỉ chính xác, email, điện thoại/fax của người bảo lãnh và 
nêu cụ thể mối quan hệ giữa đương sự và người bảo lãnh; 

 - Thời gian, địa điểm và lý do của chuyến viếng thăm Thụy Sĩ 

 - Trách nhiệm của người bảo lãnh chi trả mọi chi phí phát sinh tại Thụy Sĩ.  

   

 Bản sao h ộ chi ếu của người bảo lãnh, và nếu là người nước ngoài nộp thêm  
bản sao th ẻ cư trú   tại Thụy Sĩ.  

   

 
Sau khi kiểm tra hồ sơ và các tài liệu xin cấp visa, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội sẽ quyết định có thể 
cấp visa hoặc từ chối. Trong tr ường hợp đương sự được thông báo có th ể được cấp visa, Đại sứ 
quán có th ể tiếp tục yêu c ầu đương sự điền Tờ khai b ảo lãnh, và tự gửi sang Thụy Sĩ cho người bảo 
lãnh. Các thủ tục tiếp theo mà người bảo lãnh cần làm được nêu rõ ở mặt sau của tờ khai bảo lãnh. 

Đại sứ quán Th ụy Sĩ có quy ền yêu c ầu đương sự bổ sung gi ấy tờ và/hoặc thông tin khác n ếu thấy 
cần thi ết.  


