Visumhandleiding Vietnam – datum laatste update: 23 maart 2017

Geachte Vietnam-reiziger(s),
Iedereen die naar Vietnam afreist is verplicht om een visum aan te vragen.
Dimsum Reizen adviseert haar reizigers om dit vóóraf (dus in Nederland) te doen. 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:
4 werkdagen (spoedprocedure van 1 dag is mogelijk tegen meerkosten).
Wanneer vraagt u uw Vietnamese visum aan?
Normaal gesproken kunt u het beste een maand voor vertrek uw visumaanvraag in gang zetten.
 Houdt u er rekening mee dat uw Vietnamese visum maar beperkt geldig is vanaf de datum
van afgifte: u dient binnen drie maanden na de afgiftedatum van uw visum naar
Vietnam te reizen.
Wat dient u bij uw visumaanvraag (per aangetekende post !!) aan te leveren?
1.

uw paspoort;
-> het paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn na de terugreis;
-> het paspoort moet minimaal nog 1 lege visumpagina bevatten.

2.

1 volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier;
-> het aanvraagformulier dient in blokletters ingevuld te worden, met blauwe of zwarte inkt;
-> de naam op het aanvraagformulier moet de volledige naam zoals in het paspoort zijn;
-> vergeet u niet het aanvraagformulier van uw handtekening te voorzien.

3.

1 recente pasfoto;
-> de pasfoto dient een originele kleurenpasfoto te zijn, van standaard formaat (35 mm breedte x 45
mm hoogte), volgens de officiële richtlijnen, met een lichtblauwe of witte (egale) achtergrond;
-> de pasfoto dient geniet te worden aan het aanvraagformulier.

NB bovenstaande informatie is uitermate aan veranderingen onderhevig !!
Dimsum Reizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen
en/of onvolkomenheden in deze.

