ĐƠN XIN VỀ THĂM VIỆT NAM
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHẦN LAN
Aleksanterinkatu 15A (5th Floor) 00100, Helsinki
Tel: (358) 9 6229900 / 956 26 302
Fax: (358) 9 62299022
GSM: 0505448804 / 0505448803
Email: vietnamfinland@gmail.com

Đề nghị dán
01 ảnh
4 x 6cm

vào đây

1. Họ và tên (viết chữ IN HOA):……………………………………................................................
Efter- och förnamn (medstora bokstäver)
2. Ngày tháng năm sinh:
……………………………………….
Födelsedatum
day / month / year

Giới tính Kön

3. Nơi sinh: ……………………………………….............
Födelseort
4. Quốc tịch khi sinh: ……………………………..............
Medborgarskap vid födseln
5. Quốc tịch hiện tại: ……………………………..............
Nuvarande medborgarskap
6. Số hộ chiếu.:………………………………………...............
Passnummer
Ngày cấp ...............
Ufärdat den

Ngày hết hạn ..............
Giltigt t.o.m

Cơ quan cấp hộ chiếu:....................................................
Utfärdande myndighet
7. Nghề nghiệp ...........................................................
Yrke
Địa điểm nơi làm việc....................................
Arbetsplats
Điện thoại cơ quan. (Tel till arb.) ............................
8. Nơi ở hiện nay (Nuvarande bostadsadress)
............................................................................
............................................................................
Điện thoại riêng. (Tel till bostad)..............................
9. Trẻ em dưới 14 tuổi cùng đi
Barn som åtföljer (Efter-och förnamn, födelsedatum,
relation)
............................................................................
............................................................................
............................................................................

□ Nữ Kvinna □ Nam Man

10. Mục đích về Việt Nam:
Besökets ändamål: Som turist? Som affärsman?
Annat ändamål?
………………………………………………………
11. Tên, địa chỉ người thân tại Việt Nam:
Namn på myndigheter, organisationer eller personer
och deras adresser i Vietnam som du skall besöka
……………………………………………………………
..................................................................
12. Thời gian về Việt Nam lần này :
Beräknad vistelsetid i Vietnam:
Từ ngày........../.........../........Đến ngày ......./........../.........
f.o.m day / month/ year t.o.m day/ month/ year
13. Giá trị thị thực yêu cầu:
Ansöker du visum denna gång som:
Sử dụng một lần

□

Engångsvisum

Sử dụng nhiều lần

□

Mångfaldigt visum

14. Loại thị thực yêu cầu:
Thị thực dán

□

Thị thực rời

□

15. Sân bay đến và đi:
Ange vilken gränspunkt där du reser in och ut till
och från Vietnam
Tất cả các cửa khẩu quốc tế

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm
với lời khai của mình.
Jag försäkrar att allt jag ovan deklarerat är sant
Ngày datum .....................................Địa điểm ord.............................................
Ký tên Namnteckning av sökande
Đề nghị gửi thư bảo đảm tới Đại sứ quán những giấy tờ sau:
Är du säkerpå att du bifogat här med
Hộ chiếu Ditt originalpass
Đơn xin về thăm Việt Nam Ifylld viseringsblankett
Lệ phí Visumavgift
Phong bì ghi rõ tên, địa chỉ nơi ở và số bưu điện Elt returkuvert

□
□
□
□

