
BEFOREHAND: PRELIMINARY INFORMATION 

1. The applicant for the Schengen visa has to apply at the Embassy of the Country of his/her 

main destination (according to the purpose of the journey and the length of stay). 

2. As for visas to Italy, we suggest you to visit the website (of the Ministry of Foreign 

Affairs and International Cooperation) http://vistoperitalia.esteri.it/ where all the relevant 

information concerning visa issuance to Italy are displayed. 

3. Be sure that the passport be valid for at least 3 months after planned departure date from 

Schengen area and that it was issued less than 10 years ago. The passport must have at 

least two consecutive blank pages for the visa and stamps. 

4. Check your departure date, reminding that the processing time for the visa is 15 calendar 

days. It is applicant’s responsibility to take the necessary precautions in order to meet the 

time requirements. An application lodged less than 15 calendar days before the intended 

departure may be accepted, but the processing time may take up to 15 calendar days. 

Important Notes : 

1- All introductions of false or fraudulent documents can lead to a judicial inquiry and 

the refusal of the visa. 

2- In individual cases, additional documents may be requested on top of those listed, 

where such a need appears during the examination of the application. 

  3-The documents submitted for visa does not guarantee issuance of the visa          

   and the possession of a visa does not confer automatic a right of entry in   

   the Schengen area. 

Once you have checked all the above requirements, you can start preparing the visa documents. 

  

Fee: The consular fee must be paid in cash (VND). The amount may slightly change every three 

months;  

 

Documents: The applicant shall present the true copy of each document. All the documents 

written in Vietnamese language must be translated into English or Italian. The documents have 

to be submitted personally by the applicant. 

The invitation letters from Italy (tourism, business, invite or others) should be sent in advance by 

email to the Embassy -please use email address visti.hanoi@esteri.it; applications without 

previous emailing of invitation letters will not be accepted. 

 

Interviews: The Visa Office of the Embassy may interview any applicant, regardless if he/she 

has obtained a previous Schengen visas. 

Groups of applicants of more than 5 people presenting their visa requests through an agent 

(travel agency, local Company, government Offices) must ask for an appointment at the 

Embassy to lodge their applications. 
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CÁC BƯỚC TRƯỚC KHI CHUẨN BỊ NỘP HỒ SƠ: THÔNG TIN CHUNG 

1. Đương đơn  phải nộp hồ sơ xin visa Schengen tại Đại sứ quán của nước là 

điểm đến chính (căn cứ vào mục đích chuyến đi và tổng số ngày lưu trú của 

chuyến đi). 

2. Chúng tôi gợi ý bạn có thể xem các thông tin cần thiết liên quan đến việc cấp 

visa vào Italia trên trang web (của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế) 

http://www.vistoperitalia.esteri.it/. 

3. Yêu cầu hộ chiếu của đương đơn phải còn giá trị ít nhất ba tháng so với thời 

gian rời khỏi khối Schengen và được cấp dưới 10 năm. Hộ chiếu phải có ít 

nhất hai trang trắng liền nhau để dán visa và đóng dấu. 

4. Đề nghị đương đơn kiểm tra ngày bay và lưu ý thời gian cần thiết để cấp 

visa là 15 ngày. Đương đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm để chấp hành thời 

gian cần thiết này. Đơn xin cấp visa nộp không đủ 15 ngày trước ngày khởi 

hành vẫn được nhận nhưng lưu ý thời gian xét duyệt visa có thể lên đến 15 

ngày. 

Sau khi đã kiểm tra các thông tin trên, đương đơn có thể chuẩn bị những hồ sơ cần 

thiết cho việc nộp hồ sơ. 

Phí: Phí visa phải trả bằng tiền mặt (VNĐ). Khoản phí này sẽ thay đổi 3 tháng 1 

lần.  

Hồ sơ: Đương đơn cần nộp các giấy tờ bản sao công chứng. Tất cả các giấy tờ 

bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Ý. Hồ sơ phải do chính 

đương đơn nộp trực tiếp. 

Thư mời từ Ý (cho mục đích du lịch, thương mại, hội thảo, hội nghị, mục đích tôn 

giáo hoặc mục đích khác) phải được gửi trước qua email đến Đại sứ quán với địa 

chỉ: visti.hanoi@esteri.it. Hồ sơ xin visa nào không có thư mời gửi trước qua email 

sẽ không được chấp nhận. 

Phỏng vấn: Phòng Visa của Đại sứ quán có thể tiến hành phỏng vấn bất kỳ đương 

đơn nào ngay cả khi đương đơn trước đây đã được cấp visa Schengen. 

Đoàn: Đoàn khách nào có từ 5 người trở lên (công ty du lịch, đại diện của công ty 

nơi họ công tác, các công ty nhà nước) yêu cầu đặt hẹn trước với Đại sứ quán để 

tiến hành nộp hồ sơ. 

 

LƯU Ý: 

1.   Mọi hành vi giả mạo giấy tờ đều có thể dẫn đến một cuộc điều tra pháp lý 

và việc từ chối cấp thị thực. 

2.  Trong một số trường hợp, đương đơn có thể được yêu cầu bổ sung thêm các 

giấy tờ khác ngoài danh sách, nếu yêu cầu đó phát sinh trong quá trình xét duyệt. 

3.   Việc cung cấp tất cả những giấy tờ xin visa không đảm bảo sẽ được cấp thị 

thực và việc đã được cấp thị thực không tự động cho phép  quyền được nhập cảnh 

vào khối Schengen. 
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