Informacija atnaujinta 2018 08 08
Į Vietnamą vykstančių turistų vizų tvarka
Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į turisinę kelionę į Vietnamą reikalinga tos šalies viza.
Vietnamo vizą galima įsigyti nuvykus (angl. visa on arrival) tik turint iš anksto patvirtintą iškvietimo laišką (angl.
Approval Letter).
Užsisakius „Novaturo“ organizuojamą poilsinę kelionę lėktuvu, klientų patogumui iš anksto, už papildomą
mokestį, iškvietimo laišku pasirūpinsime mes.
Vizų išdavimui būtini dokumentai:
 Pasas, galiojantis ne trumpiau kaip 6 mėn., skaičiuojant nuo kelionės pabaigos datos.
 Atspausdintą iškvietimo laišką (angl. approval letter).
 2 dokumentines nuotraukas.
 Bilietą pirmyn-atgal.
 Nuvykus oro uoste užpildomą vizos paraiškos formą (angl. application form).
Pastaba: Asmens tapatybės kortelė vykstant į Vietnamą negalioja. Vykstant į Vietnamą, turisto pasas turi
galioti ne trumpiau kaip 6 mėn. skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos.

Vietnamo iškvietimo laiško išdavimo tvarka:
Iškvietimo laiško forminimo terminas

iš anksto, bet ne vėliau kaip 7 d. iki išvykimo

Tipas

30 dienų; vienkartinis
(angl. single entry)

30 dienų; daugkartinis*
(angl. multiply entry)

Kaina asmeniui

20 EUR

23 EUR
*Būtinas daugkartinei vizai gauti

Pastaba:


Iškvietimo laiškui gauti, Novaturui būtina užsakyme pateikti šiuos kliento duomenis: vardas ir pavardė
(kaip nurodyta pase), lytis, gimimo data, tautybė ir paso numeris.

Vietnamo vizos išdavimo tvarka:
Vizos forminimo terminas

nuvykus (angl. visa on arrival), tik su iškvietimo laišku

Tipas

Vienkartinis arba daugkartinis

Kaina asmeniui

25 USD arba 50 USD

Pastabos:




Nuvykus už vizą reikia mokėti atskirai. Nuvykus viza be iškvietimo laiško neišduodama. Vizos
kaina nuvykus Baltijos šalių piliečiams kainuoja apie 25 USD už vienkartinio įvažiavimo vizą ir apie 50
USD už daugartinio įvažiavimo vizą. Nuvykus apmokėjimas už vizą galimas tik grynaisiais pinigais
(Vietnamo dongais arba USD).
Klientams, planuojantiems kelionės metu išvykti ir už Vietnamo ribų, bus reikalinga daugkartinio
įvažiavimo viza. Klientams, pageidaujantiems užsakyti daugkartinio įvažiavimo iškvietimo laikšką
(angl. multiple entry approval letter), kuris būtinas daugkartinio įvažiavimo vizai įsigyti nuvykus, būtina
užsakymo komentare įrašyti žinutę. Daugkartinio įvažiavimo iškvietimo laiško kaina užsakant per
„Novaturą“ – 23 Eur asmeniui.




Kelionės organizatorius pasilieka teisę keisti iškvietimo laiško kainą, pabrangus iškvietimo laiško
įkainiams.
Asmenims be pilietybės (angl. aliens) iškvietimo laiškas ir Vietnamo viza nėra išduodami.

Įvažiavimo į Vietnamą tvarka:
Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykus į Vietnamą, vizų išdavimo punkte reikės pateikti galiojantį pasą,
atspausdintą patvirtintą iškvietimo laišką (angl. apporval letter), 2 dokumentines nuotraukas, oro uoste
užpildytą pataiškos forma vizai gauti (angl. application form). Imigracijos pareigūnams sutikrinus dokumentus
ir sumokėjus atitinkamą pinigų sumų už Vietnamo vizą, bus išduodama viza. Tik įsigijus vizą, einama pro pasų
kontrolės punktą. Rekomenduojame su savimi turėti ir atspausdintą lėktuvo bilietą pirmyn-atgal.
Daugiau informacijos apie Vietnamo vizų išdavimo tvarka rasite čia.

NOVATURAS neatsako už migracinių tarnybų sprendimus.

