Quá cảnh ở Úc
Tại trang này



Các yêu cầu về visa khi quá cảnh ở Úc
Các sắp đặt cách ly kiểm dịch khi quá cảnh

Quý vị được tự động miễn trừ (và không phải yêu cầu miễn trừ) nếu quý vị chỉ quá cảnh ở Úc từ 72 giờ trở
xuống.
Nếu quý vị dự định ở Úc lâu hơn 72 giờ để chờ chuyến bay nối tiếp, quý vị không được coi là quá cảnh ở Úc
và sẽ cần yêu cầu miễn trừ lệnh hạn chế du lịch của Úc.
Quý vị phải tuân theo các yêu cầu cách ly kiểm dịch ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ nơi quý vị hạ cánh.

Các yêu cầu về visa khi quá cảnh ở Úc
Để được quá cảnh ở Úc, quý vị cần phải có visa hợp lệ hoặc đến từ một nước hội đủ điều kiện để Quá
cảnh Không cần Visa (TWOV).
Nếu không có visa hợp lệ hoặc không hội đủ điều kiện để được TWOV, quý vị cần phải nộp đơn xin visa để
vào Úc.
Để quá cảnh ở Úc trong tối đa 72 giờ, hãy nộp đơn xin Visa quá cảnh (loại 771).
Nếu cần ở Úc lâu hơn, quý vị không thuộc diện quá cảnh và phải nộp đơn xin visa loại khác. Hãy xem tìm
hiểu các lựa chọn visa và Đến Úc.

Các sắp đặt cách ly kiểm dịch khi quá cảnh
Quý vị phải tuân theo các yêu cầu cách ly kiểm dịch ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ nơi quý vị hạ cánh. Quý
vị có thể cần phải ở khách sạn và quý vị có thể được đề nghị phải trả chi phí cho việc ở lại, trong khi chờ
chuyến bay tiếp theo của mình. Để biết thông tin về các yêu cầu cách ly kiểm dịch, hãy liên lạc sở y tế của
chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ liên quan.

[Please select Protective Marking from the Home Tab]

