
 
ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCH VIỆT NAM 

TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH 
_________          

 
 
 
 
 
 

 
ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM 

 

 
 
 

 
 
 
 

Dán 01 ảnh 
 

 (kèm thêm 01 ảnh 
nếu xin thị thực rời) 

 
 

 

1. Họ và tên: ......................................................................... Giới tính:     Nam     □         Nữ     □ 

2. Ngày tháng năm sinh: ...................................................... Nơi sinh: .......................................................... 

3. Quốc tịch:           a) Khi sinh: ........................................... b) Hiện tại: ....................................................... 

4. Hộ chiếu/Giấy thông hành số: ........................................ Ngày cấp: ......................................................... 

 Cơ quan cấp: ...................................................................... Ngày hết hạn: ................................................... 

5. Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................................................................... 

 ............................................................................................ Điện thoại nơi ở:............................................... 

6. Nghề nghiệp:..................................................................... Điện thoại nơi làm việc:................................... 

7. Mục đích về nước: Thăm thân:  □ Du lịch:  □ Kinh doanh: □ 

 Nếu về thăm thân, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại ngưởi thân: ....................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 
 Lần về nước gần đây nhất: ............................................. 

8. Thởi gian xin về nước:                          Từ ngày  ........... tháng ......... năm............. 

                                                                 Đến ngày .......... tháng ......... năm ............ 

9. 

10. 

Loại thị thực yêu cầu:                          Thị thực Dán     □         Thị thực Rời     □ 

Giá trị thị thực yêu cầu:                       Một lần             □          Nhiều lần         □ 

11. Trẻ em sử dụng chung hộ chiếu (ghi rõ họ tên, năm sinh và quan hệ): 

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

      Làm tại:...................................., ngày ......... tháng ........ năm ......... 
 
 
Lưu ý:  
- Hồ sơ xin thị thực gồm: 
     + Hộ chiếu gốc. 
     + Lệ phí thị thực bằng tiền mặt 
     + Phí bưu diện để gửi trả Hộ chiếu bằng thư bảo đảm 
- Trường hợp không nộp hồ sơ tại chỗ, đề nghị gửi hồ sơ bằng 
 thư bảo đảm cho Đại sứ quán theo địa chỉ bưu điện dưới đây. 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Đại sứ quán Việt Nam: 
Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup, Denmark 
Tel.: +45 3918 3932                       Fax: +45 3918 4171      
Email: embvndk@hotmail.com      Website: https://vnembassy-copenhagen.mofa.gov.vn 
 
 



 


