
 

Visa Schengen Châu Âu 
(Thời gian từ 6-10 ngày ) 
Thị thực Schengen là thị thực ngắn hạn cho phép đi đến 
bất kỳ quốc gia nào của khối Schengen với thời gian lưu 
trú lên đến 90 ngày cho mỗi lần vì mục đích du lịch hoặc 
công tác. ———— 26 quốc gia Schengen ———— 

 

Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, 
Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, 
 

Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, 
 

Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. 
 

2. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho đơn xin  
2.1. [Đơn đăng ký]: Hoàn thành và ký tên. 

 2.2. [Hai ảnh gần đây]: ảnh gần đây màu 2X2 inch 
(đáp ứng các yêu cầu về ảnh hộ chiếu)  
2.3. [Hộ chiếu hợp lệ]: còn hạn trên 12 tháng, có ít 
nhất ba trang thị thực trống và vui lòng cung cấp 
bản sao của một trang có ảnh hộ chiếu  



2.4. [Đặt vé khứ hồi hoặc hành trình]: Hành trình 
(bao gồm đặt vé máy bay đi và đến Châu Âu)  
2.5. [Bảo hiểm sức khỏe du lịch]: Cần đảm bảo 
rằng ngày ở khu vực Schengen nằm trong thời hạn 
bảo hiểm, lưu ý bảo hiểm tối thiểu là USD50,000. 
2.6. [Bằng chứng về chỗ ở]: * Đơn đặt phòng 
khách sạn / khách sạn hoặc * Hợp đồng thuê nhà 
hoặc * Thư mời từ chủ nhà  
2.7. [Chứng chỉ tài chính]: Sao kê tài khoản ngân 
hàng trong 3 tháng liên tiếp  
2.8. [Phí visa]: do lãnh sự quán tính, hơi khác đối 
với các nước Schengen khác nhau (thường trong 
khoảng $ 100)  
2.9 [Khác]: Bằng chứng về danh tính và địa chỉ ở 
Hoa Kỳ, chẳng hạn như thẻ xanh, bằng lái xe, v.v. 
3. Phí và phương thức thanh toán: 
 

A .Phí visa du lịch: $ 85.00 / khách (tùy từng quốc gia 
khác nhau, phí lãnh sự quán Houston sẽ tính thêm một 
chút, tốt nhất bạn nên mang theo tiền mặt) 
B. All America Travel thu phí dịch vụ: $ 100 / người (séc 
hoặc tiền mặt) 
Lưu ý: All America Travel có thể giúp bạn đặt lịch hẹn. 
 

    All America Travel có thể giúp bạn cung cấp các mẫu 
đơn và các tài liệu hỗ trợ để đáp ứng các yêu cầu của 
lãnh sự quán. 
 



 


