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Thị Thực Schengen ngắn hạn 

 
 Hộ chiếu còn tối thiểu 2 trang trống và có giá trị tối thiểu 3 tháng kể từ ngày rời khỏi lãnh 

thổ các nước trong khối Schengen,  
 Lệ phí xét hồ sơ : biểu phí thị thực ngắn hạn hiện hành 
 01 tờ khai xin thị thực Schengen ngắn hạn, điền đầy đủ thông tin và chữ ký 
 01 ảnh mầu chụp chân dung mới nhất, cỡ 3,5x4,5 trên phông trắng, đầu trần, chụp thẳng, 

không đeo kính dán trên tờ khai, ảnh trung thực, không dập ghim, không dán trên tờ khai. 
 

 
Những giấy tờ cần phải nộp : bản gốc kèm bản sao trên khổ giấy A4 + bản dịch tiếng Pháp  
 

 bản sao từ trang 1-5 của hộ chiếu cùng với thị thực Schengen cuối cùng (nếu có), kèm 
theo các trang có dấu xuất nhập cảnh Schengen và Việt nam. 

 Giấy chứng minh tình trạng gia đình (bản sao đầy đủ hộ khẩu và giấy kết hôn) 
 Giấy chứng minh hoàn cảnh nghề nghiệp : 

+ bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm  
+ giấy phép kinh doanh. 
+ Quyết định nghỉ phép : giấy xác nhận (bản gốc) của người sử dụng lao động ghi rõ tên, 

chức danh, thời gian cho phép đương sự được nghỉ để đi du lịch Pháp. Giấy nghỉ phép 
phải có dấu, chữ ký, tên, chức danh của người phụ trách. 

 Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập thường xuyên tại Việt nam đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt tại Pháp (bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc bảng lương hưu, thu nhập từ bất 
động sản, và bản sao kê 3 giao dịch tài khoản gần nhất hoặc sổ tiết kiệm…) 

 Giấy tờ chứng minh mục đích chuyến đi : 
Giấy bảo lãnh do Tòa Thị Chính nơi người mời cấp kèm theo bản sao những giấy tờ chứng 
minh nơi ở tại Pháp (hợp đồng thuê nhà, giấy sở hữu nhà, hóa đơn điện nước gần nhất) 
hoặc giấy đặt chỗ khách sạn cho suốt hành trình dự kiến (đối với trường hợp đi du lịch 
không có người mời tại Pháp). 

 Giấy đặt chỗ vé máy bay khứ hồi (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, không chấp  nhận đặt 
chỗ vé máy bay bằng tiếng Việt). 

 Giấy xác nhận bảo hiểm y tế du lịch và hồi hương (kèm bản sao) cho suốt hành trình tại 
Châu Âu-Schengen (cung cấp khi có kết quả đồng ý cấp thị thực). 

 
 
* Bộ phận Lãnh sự có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. 
 
* Lưu ý : Hồ sơ chỉ được xét duyệt khi có đầy đủ giấy tờ.   
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VISA DE COURT SEJOUR SCHENGEN 
PIECES A FOURNIR 

 

Passeport d’une validité minimum de 3 mois après la date de sortie du territoire des Etats membres, comportant 

au moins deux pages vierges  

Frais de dossier (tarif court séjour en vigueur, appoint indispensable) ;  

Un formulaire de demande de visa court séjour Schengen complété recto-verso et signé ;  

Une photographie d’identité récente, en couleur, format 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc ;  

 

Documents à fournir au format A4 en orignal + une copie avec leur traduction en français *  
Photocopie des pages 1 à 5 du passeport individuel et, le cas échéant, de celles où figurent le dernier visa et les 

cachets de sortie de l’espace Schengen et d’entrée sur le territoire vietnamien ) ;  

 

Justificatif de situation familiale (copie complète du livret de famille et de l’acte de mariage) ;  

 

Justificatif de situation professionnelle (contrat de travail / ou Décision de nomination /ou statuts de l’entreprise);  

 

Décision de congés : Attestation de l’employeur originale indiquant le nom et les fonctions de l’intéressé, 

l’autorisation de congés accordée pour la durée du séjour touristique. Sur ce document doivent figurer l’adresse 

et les coordonnées téléphoniques de l’employeur, le sceau de la société ainsi que la signature, le nom et les 

fonctions du responsable qui a délivré l’attestation) ;  

Justificatifs de vos ressources régulières au Vietnam qui vous permettront de subvenir à vos besoins en France (3 

derniers bulletins de salaire, ou bulletin de retraite, revenus immobiliers, et 3 derniers relevés bancaires ou épargne ) ;  

 

Justificatifs de l’objet du voyage : Attestation d’accueil avec les justificatifs présentés à la Mairie, ou photocopie 

du justificatif de l’hébergement en France (contrat de location ou attestation de propriété et facture récente)  

 

ou confirmation de la réservation d’un voyage organisé indiquant le programme de voyage envisagé) ;  

Réservation de billet d’avion aller-retour (uniquement en version française ou anglaise, pas de version 

vietnamienne) ; ) ;  

 

Couverture médicale pour la durée de votre séjour en France et dans l’espace Schengen (soins/rapatriement + 

photocopie) ;  

 
*Sous réserve des justificatifs complémentaires qui pourront être demandés par les services consulaires  

ATTENTION : il ne sera pas donné de suite aux dossiers incomplets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


