De visumautorisatiebrief (visa approval letter)
Wij sturen U een digitale kopie van de visumautorisatiebrief per email. Deze dient U
voor vertrek naar Vietnam uit te printen en naar Vietnam mee te nemen. De
luchtvaartmaatschappij zal U om de visumautorisatiebrief vragen bij het inchecken.
Alleen op vertoon van dit document mag U naar Vietnam reizen en haal je Vietnam
visum bij aankomst op de luchthavens in Vietnam.
Heb ik een visum voor Vietnam nodig?
Voor de meeste landen, inclusief Nederland en Belgie, is een visum voor Vietnam
vereist.
Inwoners van de volgende landen hebben voor een kort verblijf (maximaal 15 dagen)
geen visum nodig:
Frankrijk, Spanje, Engeland, Italie, Duitsland, Japan, Zuid Korea, Zweden,
Noorwegen, Denemarken, Finland, Rusland.
Wat zijn de kosten?
Er zijn 2 kosten te betalen:
1) Servicekosten. Deze betaalt U via onze website en zijn voor het regelen van uw
visum.
2) Stempelkosten. Deze betaalt U bij het afhalen van uw visum in Vietnam op het
vliegveld. U dient deze KONTANT te betalen in Amerikaanse dollars.
Zie de prijzen&levertijd; pagina voor alle info.
Neemt U de onderstaande bescheiden mee naar Vietnam om uw visum op te halen:
•
Uitgeprinte visumautorisatiebrief (indien deze uit meerdere pagina's
bestaat dan alle pagina's uitprinten en meenemen)
•
Ingevuld formulier N1 (2 pagina's) met 1 pasfoto erop gelijmd of geniet.
Een formulier per persoon is voldoende. Afmeting van de pasfoto mag
3x4, 3.5x4.5 of 4x6 cm zijn. Zwart/wit en kleur zijn beide toegestaan.
•
Paspoort minimaal 6 maanden langer geldig dan uw aankomstdatum in
Vietnam.
•
Paspoort met tenminste een lege pagina waarop de visumsticker geplakt
kan worden.
•
KONTANTE Amerikaanse dollars of Vietnamese Dong voor het betalen
van de stempelkosten (zie prijzenpagina voor de kosten).
⇒ Alle visums zijn alleen verkrijgbaar als toeristenvisum, geschikt voor toeristen,
familiebezoekers en studenten.
Zakelijke bezoekers kunnen dit visumtype in de meeste gevallen ook probleemloos
gebruiken. Uitzonderingen zijn als U offshore (op zee) werkzaam bent, of voor een
ontwikkelingsorganisatie (NGO) werkt. Vraagt U in dat geval een zakelijk visum aan.
⇒ De visumperiode van een 3 maands visum is 87 dagen. Langer dan 3 maanden in
Vietnam verblijven!
⇒ Met een 'single entry' (eenmalig entree) visum kunt U Vietnam een keer
binnenkomen. Zodra U Vietnam verlaat is het visum ongeldig. Wilt U daarna het land
weer binnenkomen dan dient U een nieuw visum aan te vragen.
⇒ Met een 'multiple entry' (onbeperkt entree) visum kunt U Vietnam onbeperkt in- en
uitgaan gedurende de geldigheidsduur van het visum. Dit visum is geldig voor alle

grensovergangen (per land, per boot, per vliegtuig). Als U voor een paar dagen
Cambodja of Laos wilt bezoeken, en daarna weer naar Vietnam wilt terugkeren, kiest
U dit type visum.

