Visumhandleiding Birma (Myanmar) – datum laatste update: 23 maart 2017
Geachte Birma-reiziger(s),
Iedereen die naar Birma (Myanmar) afreist is verplicht om vooraf een visum aan te vragen.
Hieronder vindt u informatie over de visumprocedure en een handleiding voor het invullen van het
visumformulier.
Indien u bij boeking heeft aangegeven dat u het regelen van uw visum via Dimsum Reizen wilt laten lopen, dan
treft u de visumkosten (incl. bemiddelings- en verzendkosten) op uw Dimsum factuur aan. Tevens ontvangt u
dan tegelijk met uw factuur een visumvoucher, met daarop o.a. de contactgegevens van de visumdienst
waarmee we samenwerken.
Aanvraagduur:
Variërend van 1 week tot 3 weken, afhankelijk van hoe druk men het heeft op de ambassade.
Wanneer vraagt u uw Birmese visum aan?
Normaal gesproken kunt u het beste een maand voor vertrek uw visumaanvraag in gang zetten.


Houdt u er rekening mee dat u Birma moet binnenkomen binnen 3 maanden na de afgiftedatum
van het visum. U krijgt standaard een single entry visum, voor een maximaal verblijf van 28 dagen.

Wat dient u bij uw visumaanvraag (per aangetekende post !!) aan te leveren?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

uw paspoort;
-> het paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn na de terugreis;
-> het paspoort moet minimaal nog 2 lege bladzijdes naast elkaar bevatten;
een kopie van de informatiepagina van uw paspoort;
2 recente kleurenpasfoto’s;
-> de pasfoto’s dienen originelen te zijn (dus géén kopieën), van standaard formaat, met witte
achtergrond (!), en overeenkomstig de algemene richtlijnen (dus recht naar voren kijken);
-> op elk ingevuld visumaanvraagformulier 1 pasfoto plakken (dus níet nieten !);
2 visumaanvraagformulieren;
-> beide visumaanvraagformulieren dienen per persoon volledig, in het Engels, met blauwe pen
ingevuld en ondertekend (!) te worden;
1 Work History for Visa Applicant;
-> deze Work History dient altijd volledig ingevuld en ondertekend te worden (dus óók indien u
inmiddels gepensioneerd bent);
1 Declaration Form (i.e. een verklaring dat u naar Birma gaat voor vakantiedoeleinden);
-> dit Declaration Form hangt onderaan het visumaanvraagformulier en dient volledig ingevuld en
ondertekend met uw visumaanvraag meegestuurd te worden;
een bewijs van boeking van uw reis (bv. een kopie van uw Dimsum factuur).

Enkele aanwijzingen bij het invullen van het visumaanvraagformulier:
1 . pers oons gegevens
2 . ‘father’s full name’
8 . ‘s pous e’s full name’
9 . ‘pers onal des cription’
1 0 . pas poortgegevens
1 1 . adres gegevens
1 3 . ‘addres s in Myanmar’
1 6 . ‘purpos e of vis it’
‘expected dt. of arrival’ (ETA-Myn.)’
‘expected dt. of dept.’ (ETD-Myn)’

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

alle gevraagde namen volledig en voluit vermelden, dus niet alleen voorletters;
de volledige, offic iële voornamen en ac hternaam van uw vader invullen;
de volledige, offic iële voornamen en ac hternaam van uw ec htgeno(o)t(e) invullen;
met ‘complexion’ wordt uw huids kleur bedoeld;
bij ‘is s uing authority’ vult u ‘major of…… (plaats van afgifte)’ in;
volledig invullen, inc l. telefoonnummers en emailadres (onder punt 1 2 .);
vul hier in ‘Yuzana Garden Hotel, No. 44, Signal Pagoda Road, Yangon’;
hier ‘touris m’ omc irkelen;
datum van aankoms t in Y angon;
datum van vertrek uit Y angon.

Belangrijk:
- uw beroep moet op alle documenten exact overeenkomen;
- alle documenten moeten per vel uitgeprint worden, dus niet dubbelzijdig;
- vergeet u s.v.p. niet om de formulieren te voorzien van een datum en uw handtekening.
NB bovenstaande informatie is uitermate aan veranderingen onderhevig !!
Dims um Reizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden ges teld voor eventuele wijzigingen en/of onvolkomenheden in deze.

