Obecnie wnioski przyjmowane są tylko po wypełnieniu ich w formie elektronicznej.
Wniosek wizowy znajduje się tu:
http://visa.mofa.gov.vn/Homepage.aspx
Strona otworzy się w języku wietnamskim, jak poniżej. W prawym górnym rogu znajdują się języki do
wyboru, proszę wybrać ENGLISH i kliknąć.

Pojawi się ta sama strona jak powyżej tylko w języku angielskim.
Następnie pod zdjęciem z lewej strony znajduje się ikonka
Proszę na nią kliknąć.
Pojawi się informacja że od tego momentu jest 15 minut na wypełnienie wniosku.
Proszę potwierdzić klikając OK.
WYPEŁNIAMY TYLKO POLA OZNACZONE gwiazdką (*).
UWAGA: PROSZĘ NIE UŻYWAĆ POLSKICH ZNAKÓW
(np. Ł wpisujemy jako L, Ż jako Z, itp.)
PURPOSE OF ENTRY (*): Cel wyjazdu – wybieramy TOURISM
PLACE OF VISA SUBMISSION (*): Miejsce składania aplikacji – wybieramy VIET NAM
EMBASSY IN POLAND
PLACE OF VISA COLLECTION (*): Miejsce odbioru wizy – wybieramy VIET NAM EMBASSY IN
POLAND
Po wypełnieniu tej strony klikamy na dole przycisk NEXT i przechodzimy do kolejnej strony.
PERSONAL INFORMATION – DANE OSOBOWE
FAMILY NAME (*): Nazwisko tak jak w paszporcie.
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FIRST NAME (*): Pierwsze imię.
NAME AS IN PASSPORT (*): Wpisujemy rozpoczynając od nazwiska/nazwisk i imienia/imion tak jak
w paszporcie (np. Kowalska Nowk Janina Anna)
GENDER (*):wybieramy z listy Male – mężczyzna, lub Female – kobieta)
DATE OF BIRTH (*): YEAR – wpisujemy rok urodzenia , MONTH – wybieramy z listy miesiąc
urodzenia, DAY – wybieramy z listy dzień urodzenia
PLACE OF BIRTH (*): wybieramy z listy np. Poland
NATIONALITY AT BIRTH (*): obywatelstwo w momencie urodzenia wybieramy z listy, np. Poland
NATIONALITY AT PRESENT (*): obecna narodowość wybieramy z listy np. Poland
OCCUPATION (*): wybieramy z listy( BUISNESSPERSON - biznesmen; STATE AND
GOVERNMENT OFFICIALS – urzędnik; STUDENT – student, uczeń), jeśli żaden z wymienionych nie
pasuje wybieramy opcję OTHER i w poniższej rubryce dopisujemy nasz zawód.
CURRENT ADDRESS (*): wpisujemy aktualny adres zamieszkania
TELEPHONE NUMBER (*): wpisujemy aktualny numer telefonu
PASSPORT INFORMATION – INFORMACJE Z PASZPORTU
PASSPORT NUMBER (*): wpisujemy nr paszportu.
PASSPORT TYPE (*): Typ paszportu, wybieramy z listy ORDINARY – zwykły.
ISSUED BY (*): Kraj wydania, wybieramy z listy np. Poland.
DATE OF ISSUE (*): Data wydania paszportu w formacie (DD/MM/YY)
DATE OF EXPIRY (*): Data ważności paszportu w formacie (DD/MM/YY)
VISA INFORMATION - INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZY
PROPOSED ENTRY DATE (*):Data wjazdu do Wietnamu w formacie (DD/MM/YY), wpisz datę
rozpoczęcia się wycieczki.
PROPOSED EXIT DATE (*):Data wyjazdu do Wietnamu w formacie (DD/MM/YY), wpisz datę
zakończenia wycieczki.
NUMBER OF ENTRIES (*):Ilość wjazdów wybieramy z listy SINGLE– jednokrotna
PROPOSED ADDRESS IN VIET NAM (*): Adres w Wietnamie. Proszę wpisać: HOTEL IN
VIETNAM.
HAVE YOU EVER BEEN TO VIET NAM ? - Czy byłeś/aś kiedyś w Wietnamie? Proszę zaznaczyć
YES – tak, lub NO – nie.
Jeśli została wybrana opcja YES – tak, to pojawi się dodatkowe pytanie:
LATEST ENTRY DATE – data ostatniej wizyty w Wietnamie YEAR – wpisujemy rok ostatniej wizyty,
MONTH – wybieramy z listy miesiąc ostatniej wizyty, DAY – wybieramy z listy dzień ostatniej wizyty.
Po wypełnieniu tej strony klikamy na dole przycisk NEXT i przechodzimy do kolejnej strony.
Tę stronę pozostawiamy pustą
Na dole tej strony w ramce pojawi się kombinacja liter i cyfr . Proszę ją przepisać w ramkę poniżej.
Kliknąć NEXT.
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Pokaże się szare okienko proszę kliknąć OK.
Pokaże się wypełniony formularz wizowy do Wietnamu.
Na dole formularza znajduje się w niebieskiej ramce DOWNLOAD, proszę na to kliknąć i otworzy się
wniosek w formacie pdf., który można teraz wydrukować.
Po wydrukowaniu wniosku proszę się podpisać w dolnym prawym rogu przy SIGNATURE, pod datą.
Proszę przykleić zdjęcie w prawym górnym rogu, znajduje się tam ramka na wklejenie zdjęcia.
Zdjęcie musi być kolorowe, z twarzą na wprost, tzw. biometryczne, jak do nowego paszportu.
Następnie paszport, raz z wnioskiem i zdjęciem należy na około 40 dni przed wycieczką dostarczyć do
naszego biura na adres:
Biuro Podróży CT Poland
al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa
tel. (+48 22) 654 51 33
Dokumenty mnożna dostarczyć osobiście, lub przesłać je przesyłką kurierską np. Pocztexem, UPS-em,
DHL-em, TNT, itp.
Po wizowaniu paszport standardowo zostaje u nas w biurze i jest wydawany podczas zbiórki na lotnisku,
ewentualnie warunki odbioru lub wysyłki są ustalane indywidulanie.
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