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Thị thực thăm thân dài hạn « visiteur » tại Pháp  

(không bao gồm các địa phương và lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp) 
 

Hồ sơ cần nộp 

 

- Hộ chiếu còn giá trị tối thiểu 15 tháng 
- Lệ phí xét hồ sơ (biểu giá hiện hành xét thị thực dài hạn) 
- 01 tờ khai xin thị thực dài hạn, điền đầy đủ thông tin và chữ ký 
- 01 ảnh mầu chụp chân dung mới nhất, cỡ 3,5x4,5cm trên phông trắng, đầu 

trần, chụp thẳng, không đeo kính  
 

Những giấy tờ cần phải nộp :  
bản gốc kèm bản sao và bản dịch ra tiếng Pháp trên khổ giấy A4 

  
- Bản sao từ trang 1-5 của hộ chiếu cùng với thị thực Schengen cuối cùng (nếu 

có), kèm theo các trang có dấu xuất nhập cảnh Schengen và Việt Nam. 
- Trích lục lý lịch tư pháp 
- Giấy tờ chứng minh hoàn cảnh xã hội, kinh tế : giấy nghỉ phép không hưởng 

lương, hưu trí, học tập, nghiên cứu, đang đảm nhận một hoạt động nghề 
nghiệp. 

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập thường xuyên tại Việt Nam đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu sinh hoạt tại Pháp (bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc bảng 
lương hưu, thu nhập từ bất động sản,  
bản sao kê 3 giao dịch tài khoản gần nhất hoặc sổ tiết kiệm…) 

- Cam kết không tham gia vào hoạt động nghề nghiệp có hưởng lương tại Pháp 
- Bản sao giấy tờ chứng nhận nơi ở tại Pháp : Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy sở 

hữu nhà, kèm theo hóa đơn điện nước gần nhất hoặc thư giải trình về điều 
kiện nơi ở dự kiến bên Pháp. 

- Giấy xác nhận bảo hiểm y tế hồi hương cho toàn bộ thời gian lưu trú tại Pháp 
và trong lãnh thổ các nước thuộc khối Schengen (kèm bản sao) 

-  Đối với người ở tuổi vị thành niên (tuổi học phổ thông, từ 6 đến 16 tuổi) : giấy 
xác nhận đã đăng ký vào một trường phổ thông tại Pháp ; giấy đồng ý của 
bố/mẹ (trong trường hợp bố hoặc mẹ ở lại Việt Nam – theo mẫu) 

 
Người được cấp thi thực dài hạn « visiteur », cho dù thời hạn ghi trên thị thực 
như thế nào, trong thời gian 3 tháng đầu tiên kể từ ngày đặt chân đến lãnh 
thổ Pháp phải trình diện tại Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh và Di trú của Pháp 
(OFII) để cung cấp thông tin liên quan đến hộ tịch, nơi ở tại Pháp và 01 ảnh 
chân dung đầu để trần. OFII sẽ yêu cầu tiến hành kiểm tra y tế, nộp phí và cấp 
giấy chứng nhận sức khỏe. 
OFII sẽ xác nhận đã hoàn tất thủ tục bằng việc cấp tem đảm bảo dán lên hộ 
chiếu. 
 

* Bộ phận Lãnh sự có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. 
 

Lưu ý : Hồ sơ chỉ được xét duyệt khi có đầy đủ giấy tờ. 
 


