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Mẫu số 2 
 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH  
(dùng cho người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài 

đề nghị cấp thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ) 
 
 

 
1. Họ và tên trong hộ chiếu............................................................................................................ 

    Họ và tên Việt Nam .....................................................................................Nam/Nữ................  

2. Ngày sinh......................................Nơi sinh............................................................................... 

3. Chỗ ở hiện nay........................................................................................................................... 

    Số điện thoại liên lạc.................................................................................................................. 

4. Quốc tịch gốc : .............................................Quốc tịch hiện nay :............................................. 

5. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế số : ...........................................................................................  

    Ngày cấp .................................Có giá trị đến............................................................................. 

    Cơ quan cấp : ............................................................................................................................. 

6. Nghề nghiệp : ............................................................................................................................ 

7. Nơi làm việc :............................................................................................................................. 

8. Đã về Việt Nam mấy lần :............................Lần gần nhất :....................................................... 

9. Mục đích nhập cảnh :................................................................................................................. 

   Họ tên và địa chỉ của thân nhân hoặc tổ chức về thăm, làm việc :............................................... 

........................................................................................................................................................ 

10. Dự kiến nhập cảnh từ ngày : ......../......../.................đến ngày : :........./........./.......................... 

11. Số lần xin nhập cảnh : Một lần □                 Nhiều lần □     

      Cửa khẩu nhập cảnh : .............................................................................................................. 
      Kế hoạch/lịch sử lưu trú trong vòng 14 ngày trước ngày dự định nhập cảnh  
vào ViệtNam:………………………………………………………………………………………. 
 

12. Trẻ em dưới 14 tuổi có tên trong hộ chiếu đi cùng (Họ tên, ngày sinh) : 

....................................................................................................................................................... 
Tôi cam đoan khai đúng sự thật. 
 

Làm tại:……………………….Ngày:……tháng:……..Năm:………….. 
 

       Người khai (ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
Ghi chú :  - Bản khai được xem là hợp lệ khi được khai đầy đủ và trung thực tất cả các mục; 
    - Mỗi người khai 1 bản,  gửi 2 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm (1 ảnh dán vào khung) 
    - Trẻ em dưới 14 tuổi có tên trong hộ chiếu đi cùng khai chung vào tờ khai này và đính kèm1 ảnh cở 4x6cm. 
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