(Cập nhật: Tháng 02.2016)

Giấy tờ bổ sung cho Hồ sơ xin cấp thị thực ngắn hạn mục đích du lịch
Để được lưu trú ngắn hạn với mục đích du lịch trong vòng ba tháng tại khối Schengen, quý vị cần có thị
thực Schengen. Những giấy tờ chung cần thiết cho thị thực Schengen cũng như thông tin chung về qui trình
xin cấp thị thực vui lòng tham khảo tại Bản hướng dẫn chung về việc xin cấp thị thực lưu trú trong
vòng ba tháng tại trang Web của chúng tôi :
http://www.ho-chi-minhstadt.diplo.de/Vertretung/hochiminh/de/01/Visabestimmungen/seite_C_20Visa.html
Bảng hướng dẫn này bao gồm yêu cầu về những giấy tờ bổ sung đặc biệt đối với các hồ sơ xin cấp thị thực
du lịch.
Thẩm tra của Tổng lãnh sự quán/ Các giấy tờ cần nộp:
Tất cả các giấy tờ được nộp phải là bản chính cùng 01 bản copy. Tất cả các giấy tờ không được cấp
sẵn bằng tiếng Đức hay tiếng Anh, phải được nộp cùng với bản dịch tiếng Đức có chứng thực + 01
bản photo của bản dịch này.
Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra bổ sung gì đối với thị thực du lịch? Tôi phải nộp những giấy tờ gì ?
1. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra mục đích chuyến đi:
□ Xác nhận đặt phòng nơi lưu trú và
□ Xác nhận phương tiện vận chuyển: Đặt chỗ chuyến bay về hoặc vé cho chuyến đi và về cho toàn bộ
hành trình và
□ Bằng chứng thuyết phục về mục đích, lịch trình du lịch, thí dụ như xác nhận đặt chỗ cho tour trọn gói,
các điểm thăm quan, thời gian thăm quan
2. Tổng lãnh sự quán Đức thẩm tra khả năng đảm bảo tài chính cho chuyến đi
□
Trình Thẻ tín dụng ( T.D: American Express, Visa card, Master Card và các thẻ khác) và hóa đơn
thanh tóan bằng những thẻ đó trong 6 tháng gần nhất, hoặc
□

Trích lục tài khỏan ngân hàng trong 6 tháng gần nhất

Tổng lãnh sự quán Đức có quyền yêu cầu thêm một số giấy tờ khác trong những trường hợp cụ thể.
Vui lòng liên hệ qua Email: visa@hoch.diplo.de trong trường hợp muốn biết thêm thông tin hoặc khiếu
nại

