
 
 

 

 

Embassy of Switzerland in Vietnam 

 

 
Dear visitors 
 
The Embassy would like to point out that the border 
authorities are obliged to examine whether, at the 
time of your entry, the prerequisites for entry con-
tinue to apply. This examination is international prac-
tice. If the prerequisites for entry or transit no longer 
apply, or if you are unable to provide the relevant 
evidence, you may be refused entry by the border 
authorities although you are in possession of a valid 
visa. 
 
Therefore the Embassy recommends that you carry 
with you copies of the documents (e.g. letters of invi-
tation, travel confirmations) which you enclosed with 
your visa application. This will help to make the bor-
der control procedure easier and avoid delays at the 
border. 
 
 

 
Kính thưa quí khách, 
 
Đại Sứ Quán Thụy Sĩ xin quí khách 
lưu ý các cơ quan chức năng tại cửa 
khẩu sẽ phải kiểm tra xem liệu vào 
thời điểm quí khách nhập cảnh, các 
điều kiện nhập cảnh của quí khách có 
vẫn còn hợp lệ không. Việc kiểm tra 
này là thông lệ quốc tế. Nếu các điều 
kiện nhập cảnh hay quá cảnh của quí 
khách không còn hợp lệ hoặc quí 
khách không thể có giấy tờ phù hợp 
để chứng minh thì các cơ quan chức 
năng tại cửa khẩu có thể không cho 
phép quí khách nhập cảnh ngay cả khi 
quí khách có visa còn giá trị. 
 
Vì vậy, Đại Sứ Quán  khuyến cáo quí khách nên 
mang theo một bản sao các loại giấy tờ (ví dụ như 
thư mời, các giấy tờ liên quan tới chuyến đi) mà quí 
khách nộp trong hồ sơ xin visa. Như vậy sẽ giúp cho 
việc kiểm tra tại cửa khẩu được dễ dàng và đỡ mất 
thời gian chờ 
 

 


