THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ XIN THI ̣THỰC SCHENGEN NGẮN HẠN (DƯỚI 90 NGÀ Y)


Hồ sơ xin thị thực cần được nộp trước 15 ngày so với ngày đi dự kiến (nhưng không quá 3 tháng
trước ngày đi dự kiến)



Theo quy định của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu, thời gian xét duyệt hồ sơ là 15 ngày tính từ
ngày nộp hồ sơ, không kể thời gian chờ bổ sung giấy tờ (trường hợp cần thiết có thể kéo đến 30
ngày)



Người xin thi ̣thực phải xin lịch hẹn trước qua email và trực tiế p đến nô ̣p hồ sơ tại Tổng lãnh sự
quán Hungary theo lịch hẹn Lãnh sự đưa ra. Địa chỉ: Tòa nhà Lim Tower, tầng 21, 9-11 Tôn
Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, thành phố Hồ Chí Minh.
Xin lịch hẹn qua email: consulate.hcm@mfa.gov.hu, (vui lòng cung cấp họ tên người cần xin thị
thực, và nêu rõ mục đích cần xin thị thực. Lãnh sự sẽ sắp xếp lịch hẹn và thông báo qua email
cho quý khách từ 2 – 3 ngày làm việc)



Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, Tổng lãnh sự quán Hungary không chấp nhận thanh toán
phí lãnh sự bằng tiền mặt. Thay vào đó, tất cả các khoản phí phải được thanh toán thông qua ngân
hàng. Để thanh toán các phí dịch vụ lãnh sự của chúng tôi tại ngân hàng, sau khi nộp hồ sơ các trợ lý
lãnh sự sẽ cung cấp cho quý khách biên nhận với số hồ sơ riêng. Xin lưu ý: nếu như không có biên nhận
này, việc thanh toán phí tại ngân hàng của quý khách sẽ không được chấp nhận.



Phí xin thi thự
̣ c là 1.650.000 VNĐ và phí này không được hoàn lại dù đơn xin visa bị từ chối.



Đơn xin thị thực Schengen phải được điền đầy đủ rõ ràng và ký tên bằng mực xanh.



Bản gố c hộ chiếu hơ ̣p lê ̣ (đã được cấp trong vòng 10 năm trở lại, có giá trị ít nhất 03 tháng sau
ngày hết hạn của thị thực cần xin. Hộ chiếu phải còn nguyên ít nhất 02 trang kề nhau chưa sử
dụng để có thể dán thị thực)



1 ảnh màu cỡ hô ̣ chiế u đươ ̣c chu ̣p gầ n đây.



Bản gố c và bản photocopy tấ t cả hô ̣ chiế u cũ (nế u có)



Visa chưa phải là bảo đảm chắc chắn được nhập cảnh.



Thị thực Schengen ngắn hạn chỉ được cấp tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày. Nếu quý khách
đã từng được cấp thị thực Schengen trong vòng 180 ngày trở lại đây, xin vui lòng kiểm tra số
lượng ngày tối đa được phép lưu trú cho chuyến đi kế tiếp ở website dưới đây:
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en
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Người xin thi thự
̣ c ngắn hạn (dưới 90 ngày) phải nô ̣p các giấ y
tờ sau:
1. Chứng minh tài chính:
- Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (thể hiện các giao dịch trên tài khoản) trong 3 tháng
gần đây (có dấu và chữ ký của ngân hàng) và sổ tiết kiệm (nếu có)
Ngoài ra:
- Nế u người xin thi ̣thực là nhân viên, người lao động:
•

Bảng lương 3 tháng gầ n đây do công ty cấp.

•

Hơ ̣p đồ ng lao đô ̣ng và giấ y xác nhâ ̣n (mới) của công ty.

•

Quyế t đinh
̣ cho nghỉ phép của công ty

- Nế u người xin thi ̣thực là chủ công ty hoă ̣c tự kinh doanh:
•

Giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký kinh doanh.

•

Bằ ng chứng đã thanh toán các loa ̣i thuế .

•

Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng của công ty trong 3 tháng gần đây (có dấu và
chữ ký của ngân hàng).

- Nế u đương sự đã nghỉ hưu:
•

Quyế t đinh
̣ đươc̣ hưởng chế đô ̣ hưu tri.́

•

Các giấy tờ liên quan đến nghỉ hưu, lương hưu, thẻ hưu trí.

- Các nguồn tài chính khác:
•

Nhận tiền qua ngân hàng

•

Thẻ tín dụng

•

Thu nhập khác: thường xuyên cho thuê bất động sản, thông báo chia cổ tức đầu
tư, sổ tiết kiệm,….

- Nế u không phải là đương sự tự chi trả mà được tài trợ, bảo lãnh cho chuyến đi:
•

Giấy mời/ thư bảo lãnh nêu rõ sẽ tài trợ chi phí chuyến đi (bản chính).

•

Nếu là công ty chi trả, tài trợ:
+ Giấy đăng kí kinh doanh
+ Bằ ng chứng đã thanh toán các loa ̣i thuế
+ Sao kê tài khoản ngân hàng của công ty



Nếu người tài trợ là cá nhân:
+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy CMND của người tài trợ, bảo lãnh/người mời
+ Bản sao giấy phép cư trú của người tài trợ, bảo lãnh/người mời, nếu họ không
phải là công dân EU.
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+ Bản gốc sao kê tài khoản ngân hàng (thể hiện các giao dịch trên tài khoản) của
người tài trợ, bảo lãnh/người mời trong 3 tháng gần nhất, chứng nhận ngân hàng,
và các nguồn tài chính khác.
2. Chứng minh chỗ ở trong suố t thời gian lưu trú trong khố i Schengen:
- Giấ y xác nhâ ̣n đă ̣t chỗ khách sa ̣n, thuê phòng, hoặc giấy cam kết của người cho ở nhờ
(người thân hoặc bạn bè)
- Trong trường hợp ở tại nhà riêng: giấy bảo lãnh có xác nhận của toàn bộ chủ sở hữu
nhà, giấy chứng nhận chủ quyền nhà có chứng thực.
Ghi chú: vợ chồng, bố mẹ, con của công dân EU khi xin thị thực không cần phải chứng minh tài
chính và chỗ lưu trú.
3. Chứng minh nơi ở hiện tại:
- Hộ khẩu gia đình.
4. Nếu đương sự là trẻ em, vị thành niên:
- Nếu chỉ đi cùng với bố hoă ̣c me ̣, phải có giấy đồng ý của mẹ hoặc bố hoặc người giám
hộ cho phép trẻ ra nước ngoài. Nếu bố hoặc mẹ có quyền nuôi dưỡng duy nhất, thì không cần
nộp giấy này
- Nế u bố me ̣ không đi cùng thì phải có giấ y đồ ng ý của cả bố me ̣, hoặc người giám hộ
có quyền nuôi dưỡng đương sự kèm theo bản sao giấy CMND /hộ chiếu của người ủy quyền sử
dụng khi làm giấy ủy quyền.
- Sao kê tài khoản ngân hàng của bố hoặc mẹ.
- Giấy xác nhận của bố hoặc mẹ đồng ý sẽ chi trả chi phí chuyến đi cho trẻ.
- Giấy khai sinh của đương sự
- Giấy chứng nhận của nhà trường đang là học sinh của trường. Nếu đang giữa năm học
thì phải có giấy cho phép nghỉ học của nhà trường.
- Bản sao CMND của bố me ̣ hoặc người giám hộ
5. Các giấy tờ liên quan đến phương tiện giao thông:
- Xác nhận đặt chỗ máy bay khứ hồi của phòng vé về thời gian bay dự kiến (đương sự
có thể phải xuất trình vé máy bay quay về khi nhập cảnh vào khối Schengen).
- Trong trường hợp đương sự đi nhiều quốc gia trong khối Schengen thì cần phải có giấy
tờ về phương tiện đi lại tới các quốc gia đó.
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6. Chứng nhận bảo hiểm du lịch:
- Mua bảo hiểm du lịch trị giá 30.000 Euro hoặc 50.000 USD, thời hạn đúng ngày đi
và ngày về (theo vé máy bay) có hiệu lực trong toàn bộ khu vực khối Schengen.
(Bảo hiểm du lịch phải đủ chi phí cho đương sự khi bị ốm phải quay về, hoặc đủ chi phí cho
bác sỹ, bệnh viện trong trường hợp ốm đột xuất, tai nạn, chết hoặc các chi phí khác)
7. Các văn bản khác:
- Giấy khai sinh (nếu có)
- Chứng minh trình độ học vấn, chuyên môn
- Giấ y chứng nhâ ̣n kế t hôn hoă ̣c quyế t đinh
̣ ly hôn (nế u có)
- Giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản (nếu có)
NGOÀI CÁC GIẤY TỜ TRÊN, HỒ SƠ XIN VISA CẦN PHẢI CÓ THÊM CÁC GIẤY
TỜ SAU TÙY THEO TỪNG MỤC ĐÍCH XIN VISA:


Đi thương mại, kinh doanh, tìm hiểu thị trường, ký kết hợp đồng:
-

Giấy mời (bản gốc) của đối tác kinh doanh có ghi rõ mục đích chuyến đi,

-

Kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể

-

Bằng chứng về quan hệ làm ăn (hợp đồng, giao dịch qua fax, email,…)

-

Chứng nhận về hoạt động của công ty VN và Hungary (Giấy đăng kí kinh doanh, giấy
phép xuất nhập khẩu, các hợp đồng đã thực hiện, đối tác thương mại,...).

-

Giấy chứng nhận của cơ quan về chức cụ của đương sự trong cơ quan (Có dấu cơ
quan và chữ ký của lãnh đạo)



-

Quyết định cử đi công tác, có ghi rõ nguồn kinh phí cho chuyến đi

-

Vé tham gia hội chợ, hội nghị,

Đi học tập, nghiên cứu, thực tập, tập huấn, đào tạo:
-

Giấy nhận học của trường ghi rõ loại hình đào tạo, bảo đảm chỗ ở hoặc ký túc xá với
địa chỉ và số điện thoại liên hệ cụ thể

-

Thẻ sinh viên (xác nhận quan hệ học sinh, sinh viên), hoặc xác nhận các khóa học
được tham dự

-

Bằng cấp cao nhất đã có
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Đi du lịch:
-

Thư xác nhâ ̣n của công ty du lich
̣ đảm bảo trách nhiê ̣m về các nghiã vu ̣ tài chiń h, và
viê ̣c trở về nước của người đi du lich,
̣ chứng minh việc đã đăng kí tour.

-

Lịch trình chi tiế t bao gồ m lô ̣ trình du lich,
̣ xác nhận chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển
và khoảng thời gian du lich
̣ chính xác ở từng quốc gia trong khố i Schengen.



Đi thăm thân:
-

Bản gốc giấy mời chính thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp,

-

Bản sao giấy tờ thùy thân, thị thực, hộ chiếu của người thân đang sinh sống tại EU
(Hungary/Balan/Séc/hoặc Slovakia),



-

Giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình (giấy khai sinh, đăng kí kết hôn…),

-

Giấy chứng nhận kết hôn (nếu đã lập gia đình).

Đi chữa, khám bệnh, phục hồi chức năng:
-

Giấy xác nhận của bác sỹ và hoặc/cơ sở y tế (do Lãnh sự quán yêu cầu) về sự cần thiết
phải chữa bệnh cụ thể này ở nước ngoài

-

Giấy xác nhận Cơ sở y tế chứng nhận có đủ điều kiện điều trị bệnh này và sẵn sàng
tiếp nhận người bệnh, dự toán về chi phí cũng như thời gian điều trị, và các chi phí
khác đã được bảo đảm,

-

Giấy xác nhận của người được chữa bệnh chấp thuận (đồng ý),

-

Chứng minh đã trả tiền đặt cọc phí chữa bệnh, giấy tờ trao đổi giữa bác sỹ gửi đi và
cơ sở y tế tiếp nhận ở Hungary.



Trường hợp người bệnh là trẻ em có người lớn đi theo để chăm sóc, người này cần chứng
minh quan hệ và về tài chính, chỗ ở tại nước ngoài.



Đi với mục đích văn hóa:
-

Hợp đồng, giấy mời sáng tác, giấy mời của ban tổ chức sự kiện với thời gian cụ thể,
vé vào cổng, chương trình, trong đó có ghi tên tổ chức, thời gian sự kiện.



Đi với mục đích thể thao:
-

Hợp đồng, giấy mời sang thi đấu, giấy mời của ban tổ chức sự kiện.

-

Quyết định cử đi thi đấu, tham gia sự kiện thể thao tại châu Âu,

-

Vé vào cổng, chứng minh đã thanh toán phí tham dự
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Đi với mục đích khoa học, tham dự hội nghị, hội thảo, liên hoan:
-

Giấy mời của ban tổ chức hội nghị theo tên.

-

Xác nhận tham gia hoặc quyết định cử đi tham gia sự kiện,

-

Xác nhận thanh toán tiền, chi phí tham dự hội thảo, sự kiện.

Đi với mục đích chính trị, tôn giáo hoặc mục đích khác:
-

Giấy mời, giấy chứng nhận đăng ký tham gia hoăc bất cứ văn bản chứng minh được
mục đích đi.



Đi theo phái đoàn chính thức để đi họp, đàm phán, tham vấn, chương trình trao đổi,
hoặc tham gia các sự kiện do các tổ chức liên chính phủ tổ chức:
-

Bản sao Giấy mời chính thức,

-

Công hàm cơ quan chức năng ghi rõ đương sự là thành viên chính thức của phái đoàn
được cử đi dự sự kiện trên.



Quá cảnh:
- Bản sao thị thực hoặc giấy phép cư trú được vào nước đến.
- Vé máy bay đi tiếp.

Lưu ý:
-

Các văn bản do cơ quan chính quyền cấp (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, quyết
định li hôn, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, giấ y chứng nhâ ̣n đăng ký kinh
doanh,….) phải được nộp bản sao y bản chính.

-

Tất cả các văn bản, giấy tờ nếu không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hung, Đức, Pháp,
Tây Ban Nha thì cần phải dịch công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Hungary.

-

Đối với những hồ sơ xin visa đi Séc, Ba Lan, Slovakia, các giấy tờ, văn bản chỉ bằng
tiếng Séc, Ba Lan, Slovakia buộc phải được dịch công chứng sang tiếng Anh.

-

Hồ sơ của quý khách sẽ được lưu lại tại Lãnh Sự Quán Hungary dù được cấp hay không
được cấp visa.

-

Bản chính của tất cả các văn bản, giấy tờ cũng cần phải trình khi đến Tổng lãnh sự quán
nộp hồ sơ.

-

Nếu ngoài các nước trong khối Schengen, đương sự còn có kế hoạch đi các nước khác thì
buộc phải có thị thực nhập cảnh của nước đó.
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-

Đối với trường hợp đi theo nhóm, đi gia đình, yêu cầu mỗi bộ hồ sơ phải đầy đủ các văn
bản yêu cầu. Các bản gốc để vào hồ sơ của trưởng đoàn, và phải photocopy cho các hồ
sơ còn lại.

-

Không có bất kỳ đảm bảo trước nào về việc quý vị được cấp thị thực hay không. Quý vị
không nên lên những kế hoạch đi lại không thay đổi được cho tới khi nhận được thị thực

-

Nếu được cấp visa, khi đế n nhâ ̣n hô ̣ chiế u và thi thự
̣ c ta ̣i Tổng lãnh sự quán Hungary, quý
khách cầ n phải trình vé máy bay khứ hồ i đã thanh toán.

-

Đương đơn (người nộp đơn xin visa) phải trực tiếp đến nhận lại hộ chiếu và kết quả tại
Tổng lãnh sự quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài các giấ y tờ trên, Tổng lãnh sự quán có quyền yêu cầ u cung cấ p thêm các giấ y
tờ và thông tin khác.
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Kể từ ngày 01/04/2017, theo thỏa thuận với các quốc gia liên quan, Tổng lãnh sự quán Hungary
đại diện cho Ba Lan và Cộng hòa Slovakia nhận hồ sơ và cấp thị thực schengen cho các công
dân tại khu vực miền Nam như sau:
-

Đại diện cho Cộng hòa Ba Lan nhận hồ sơ và cấp thị thực Schengen cho các công
dân sinh sống tại các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long
An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang,
Bạc Liêu, Cà Mau

-

Đại diện cho Cộng hòa Slovakia nhận hồ sơ và cấp visa Schengen cho công dân đang
sinh sống tại các tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên,
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An,
Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang,
Bạc Liêu, Cà Mau

Kể từ ngày 17/09/2018, theo thỏa thuận với các quốc gia liên quan, Tổng lãnh sự quán Hungary
đại diện cho Cộng hòa Séc nhận hồ sơ và cấp thị thực schengen cho các công dân tại khu vực
miền Nam như sau:
-

Đại diện cho Cộng hòa Séc nhận hồ sơ và cấp thị thực cho các công dân đang sinh
sống tại các tỉnh thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa
– Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu,
Cà Mau
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