Đơn xin thị thực
Ảnh

ộ phận Lãnh sự tại

Đương đơn phải tự điền vào đơn xin thị thực.
Mẫu đơn này có thể đánh máy hoặc viết tay.

I.

Thông tin cá nhân

. Tên:
(Theo như trong hộ chiếu)

2. Họ:
Theo như trong hộ chiếu)

4. Giới tính:

Nữ

5. Ngày, tháng, năm sinh:

Nam
/

/

Ngày

Tháng

6. Tuổi:
Năm

7. Nơi sinh:

8. Quốc tịch:

9. Số hộ chiếu/Giấy thông hành:
a) Quốc gia cấp:

b) Ngày cấp:

/
Ngày

c) Có giá trị đến:

/

Năm

/

Ngày

Tháng

II.
10. Tình trạng hôn nhân:

/
Tháng

Năm

Thông tin cơ bản

Độc thân

Đã kết hôn

Sống chung không cưới

11. Địa chỉ thường trú:
12. Điện thoại:

13. Email:

14. Nghề nghiệp:
15. Nơi công tác:
16. Cư trú tại quốc gia:

17. Cư trú hợp pháp:

18. Từng có tiền án tiền sự tại Mexico hoặc quốc gia khác?:

Có

Có
Không

19. Nêu rõ lý do (nếu chọn có):

III.

Thông tin và mục đích chuyến đi

20. Ngày nhập cảnh vào Mexico:

/
Ngày

/
Tháng

21. Nơi nhập cảnh:
22. Thời gian lưu trú:

Dưới 180 ngày
Trên 180 ngày và dưới 4 năm
Dài hạn

23. Đã từng du lịch đến Mexico:

Có

Không

24. Đã từng bị trục xuất khỏi Mexico:

Có

Không

25. Nêu rõ lý do (nếu chọn có):
26. Mục đích chuyến đi:

Năm

Không

Đối với trường hợp của trẻ em dưới 18 tuổi
Trường hợp đương đơn là trẻ em dưới 18 tuổi hoặc người được giám hộ theo luật dân sự thì phải xuất trình đơn xin thị thực có chữ ký của cha mẹ, người thực
thi quyền cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu đơn xin thị thực được nộp bởi cha hoặc mẹ thì cần có thêm giấy ủy quyền đã công chứng của người còn lại để xác
nhận việc đã đồng ý cho đương đơn xin thị thực.
Khi đương đơn đi một mình hoặc đi cùng với một người lớn, họ phải xuất trình giấy tờ đã công chứng cấp bởi cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự đồng ý của
cả cha và mẹ, người thực thi quyền cha mẹ hoặc người giám hộ.
Trong trường hợp đương đơn dưới 18 tuổi, chữ ký ở phần đương đơn sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.

ồ sơ bao gồm

Trong trường hợp đương đơn xuất trình giấy tờ đã qua chỉnh sửa hoặc giả mạo, đương đơn sẽ bị liệt vào danh sách kiểm soát di trú và sẽ không được cấp thị thực
vào Mexico.
Căn cứ theo Luật và Quy định, thị thực Mexico cho phép công dân nước ngoài lưu lại tại khu vực quá cảnh quốc tế và quầy hải quan để xin nhập cảnh vào lãnh thổ
Mexico. Việc có thị thực không đảm bảo được cho phép nhập cảnh vào lãnh thổ. Việc nhập cảnh vào Mexico phụ thuộc vào sự chấp thuận của các đơn vị kiểm soát
xuất nhập cảnh tại thời điểm nhập cảnh, các đơn vị này sẽ xác minh giấy tờ trong quá trình xét duyệt nhập cảnh căn cứ theo các quy định hiện hành.
Tất cả các thông tin cá nhân điền trong tờ khai này được bảo vệ theo các quy định của Luật chung về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đương đơn có thể xác minh về thông
báo bảo mật toàn diện và đơn giản tại đường link sau: http://sre.gob.mx/avisos-de-privacidad

Địa điểm và thời gian làm đơn
ời gian

Địa điểm

Đương đơn (ký và ghi rõ họ tên)

Ngày

Mẹ (ký và ghi rõ họ tên)
ường hợp đương đơn dưới 18 tuổi hoặc người có vấn
đề về sức khỏe)

Tháng

Năm

(ký và ghi rõ họ tên)
ường hợp đương đơn dưới 18 tuổi hoặc người có vấn
đề về sức khỏe)

