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VISA DE LONG SÉJOUR ÉTUDIANT 
 

PIÈCES À FOURNIR 

 
 Passeport d’une validité minimum de 15 mois + copie certifiée conforme des pages 1 à 5 du passeport et, le cas échéant, de 

celles où figurent le dernier visa et les cachets de sortie de l’espace Schengen et d’entrée sur le territoire Vietnamien. 

 Livret de famille (Hộ khẩu) original + copie certifiée conforme et traduite en français par un service habilité. 

 Formulaire de demande de visa long séjour complété recto-verso et signé. 

 Formulaire OFII complété. 

 Une photographie d’identité récente et ressemblante, en couleur, format 3,5 x 4,5 cm, sur fond blanc, tête nue, de face, 

sans lunette, non agrafée et non collée. 

 Attestation d’entretien ou de dispense d’entretien délivrée par Campus France. 

 Attestation(s) de pré-inscription téléchargée(s) depuis votre compte Campus France. 

 Justificatifs de ressources :  

Les demandeurs doivent produire une attestation bancaire justifiant le dépôt d’un montant d’au moins 7380 euros (ou la 

contrepartie en VND ou USD). Ce montant correspond aux frais de vie quotidienne durant l’année universitaire. Il n’inclut 

pas les éventuels frais d’études. Cas particuliers : 

1. Pour les boursiers: attestation de bourse indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée. Si le montant annuel 

de la bourse est inférieur à 7380 euros : une attestation bancaire d’un montant minimum correspondant à la différence. 

2. Pour demandeurs qui bénéficient d’une prise en charge financière totale par un répondant en France ou par ses 

parents : attestation de prise en charge financière (formulaire Garantie financière) + justificatifs de revenus. 

3. Pour les demandeurs qui bénéficient d’un hébergement gratuit: attestation bancaire justifiant d’un montant de 3690 

euros, au lieu de 7380 euros + justificatifs d’hébergement (voir la partie suivante). 

4. En cas d’inscription à une formation payante, le montant justifié doit être de 7380 euros + les frais d’une année 

d’études. Si les frais ont déjà été payés en totalité ou en partie, le demandeur doit présenter un document attestant le 

paiement. Si seul un acompte a été payé à l’établissement, le demandeur doit justifier d’un montant de 7380 euros + le 

solde du paiement. 

 Justificatifs des conditions d’hébergement :  

1. Si le demandeur est a déjà trouvé une location ou colocation : copie du contrat de bail. 

2. Si le demandeur bénéficie d’un hébergement chez un particulier, attestation sur l’honneur signée par l’hôte + 

justificatifs de son identité et de son domicile en France. 

3. Si le demandeur bénéficie d’un hébergement dans un établissement ou une institution (ex. C.R.O.U.S.)  : une 

attestation de cet établissement ou de cette institution. 

4. Dans tous les autres cas : une lettre du demandeur expliquant en détail comment il compte régler la question de son 

hébergement à son arrivée en France, accompagnée des justificatifs éventuels (réservation d’hôtel, attestation 

d’hébergement temporaire chez un particulier, etc.). 

 

ATTENTION :  

Tous les documents dans une autre langue que le français ou l’anglais doivent être traduits. Les copies et les traductions 

doivent être au format A4. 

Il ne sera pas donné suite aux dossiers incomplets. En cas d’absence d’un document demandé, le consulat considère que 

le demandeur ne dispose pas du document, ou qu’il l’a volontairement omis. Dans certains cas, le consulat est susceptible 

de demander des justificatifs supplémentaires  
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THỊ THỰC SINH VIEN DAI HẠN 
 

HỒ SƠ CẦN NỘP 
 

 Hộ chiếu còn giá trị tối thiểu 15 tháng + Bản chụp từ trang 1-5 của hộ chiếu của trang thị thực Schengen gần nhất (nếu 

có) và của các trang có dấu xuất nhập cảnh trong khối Schengen và Việt nam 

 Sổ hộ khẩu + bản dịch công chứng sang tiếng Pháp ở một phòng công chứng hợp pháp 

 Tờ khai xin thị thực dài hạn, tờ khai xin thị thực dài hạn, điền đầy đủ thông tin hai trang và có chữ ký 

 Tờ khai Formulaire OFII được điền đầy đủ thông tin  

 01 ảnh chân dung mầu mới chụp và chân thực nhất, cỡ 3,5x4,5cm trên nền trắng, đầu trần, chụp thẳng, không đeo kính, 

không dập ghim, không dán trên tờ khai 

 Giấy chứng nhận phỏng vấn (Attestation d’entretien) hoặc miễn phỏng vấn (Dispense d’entretien) Campus France  

 Giấy ghi danh tạm thời (Attestation de préinscription) in từ hồ sơ Campus France 

 Chứng minh tài chính :  

Đương đơn phải trình giấy của ngân hàng xác nhận một khoản tiền ít nhất là 7380 Euro (hoặc số tiền tương đương bằng 

đồng hay đô la). Khoản tiền này tương đương với số tiền chi phí cuộc sống cho một năm học, không bao gồm tiền học 

phí. Trường hợp đặc biệt :  

1. Đối với sinh viên được cấp học bổng : chứng nhận học bổng trên đó ghi rõ số tiền và thời gian được nhận học 

bổng. Trường hợp số tiền học bổng thấp hơn 7380 Euro/năm học : chứng nhận tài khoản ngân hàng số tiền còn 

thiếu.  

2. Trường hợp được bảo lãnh tài chính toàn bộ bởi một người bên Pháp hay bố mẹ : giấy xác nhận việc bảo lãnh tài 

chính (mẫu đơn Cam kết bảo lãnh tài chính)  + giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập. 

3. Trường hợp được cung cấp chỗ ở : giấy xác nhận tài khoản ngân hàng số tiền 3690 Euro, thay vì 7380 Euro, và 

giấy chứng nhận chỗ ở (xem trong mục chứng minh điều kiện lưu trú) 

4. Trường hợp đi học ở một chương trình có mất học phí : chứng minh số tiền 7380 Euro + học phí/1 năm. Nếu 

đương đơn đã nộp toàn phần hay một phần học phí : giấy nộp tiền. Nếu đương đơn đã nộp một phần học phí : chứng 

minh số tiền 7380 Euro + số tiền học phí chưa nộp. 

 Chứng minh điều kiện lưu trú : 

1. Nếu đương đơn đã tìm được một chỗ thuê nhà hay thuê nhà cùng một người khác : bản sao hợp đồng nhà. 

2. Nếu đương đơn ở tại nhà một cá nhân : giấy đồng ý đón tiếp của do chủ nhà ký + bản chụp giấy tờ tùy thân của chủ 

nhà và giấy tờ nhà. 

3. Nếu đương đơn ở trong một trường, một cơ quan (VD : C.R.O.U.S) : Giấy xác nhận của trường, cơ quan đó.  

4. Trong trường hợp khác : đương đơn cung cấp một thư giải trình chi tiết về điều kiện chỗ ở khi tới Pháp, kèm theo 

các giấy tờ cần thiết (đặt khách sạn, chứng nhận đón tiếp tạm thời của một cá nhân…) 

 

LƯU Ý :  

Mọi tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Pháp hay tiếng Anh đều phải được dịch sang tiếng Pháp. Bản chụp và dịch công 

chứng phải ở khổ A4.  

Hồ sơ bị thiếu sẽ không được thụ lý. Trường hợp thiếu một trong các giấy tờ yêu cầu, phòng thị thực coi như đương đơn không  

có giấy tờ đó, hoặc đã cố tình bỏ qua. Trong một số trường hợp, phòng thị thực có thể yêu cầu bổ sung một số giấy.  


