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Đến Úc 

Các khu vực màu xanh lá cây và màu đỏ đã được lập ra tại các sân bay ở Úc nhằm đảm 
bảo tách riêng các hành khách đến trên các chuyến bay 'miễn cách ly kiểm dịch' (khu vực 
màu xanh lá cây) với các hành khách khác cần phải cách ly kiểm dịch bắt buộc trong 14 
ngày (khu vực màu đỏ). 

Quý vị được tự động miễn thực hiện lệnh hạn chế đi lại của Úc (và không phải yêu cầu 
miễn trừ) nếu quý vị chỉ quá cảnh ở Úc từ 72 giờ trở xuống. 

Quý vị phải tuân theo các yêu cầu cách ly kiểm dịch ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ nơi quý 
vị hạ cánh. 

Lưu ý: Các du khách muốn quá cảnh ở Úc phải bảo đảm có vé đi tiếp trên chuyến bay ở 
khu vực màu đỏ để rời khỏi nước Úc không quá 72 giờ sau khi vừa vào Úc. Nếu không có 
chuyến bay nối tiếp phù hợp ở khu vực màu đỏ, việc quá cảnh qua Úc sẽ không được 
phép. 

Các yêu cầu về thị thực khi quá cảnh ở Úc 

Để được quá cảnh ở Úc, quý vị cần phải có thị thực hợp lệ hoặc đến từ một nước hội đủ 
điều kiện để  Quá cảnh Không cần Thị thực (TWOV). 

Nếu không có thị thực hợp lệ hoặc không hội đủ điều kiện để được TWOV, quý vị cần 
phải nộp đơn xin thị thực để vào Úc. 

Để quá cảnh ở Úc trong tối đa 72 giờ, hãy nộp đơn xin Thị thực Quá cảnh (loại 771). 

Tôi là công dân Tân Tây Lan quá cảnh ở Úc tối đa 
72 giờ 

Công dân Tân Tây Lan hội đủ điều kiện để xin Thị thực Loại Đặc biệt (Loại 444) không 
cần nộp đơn xin thị thực khác để quá cảnh ở Úc tối đa 72 giờ. 

Để được quá cảnh theo thị thực Loại Đặc biệt, quý vị phải có bằng chứng cho thấy quý vị 
sẽ quá cảnh trong vòng 72 giờ (như hành trình hay vé máy bay) và xuất trình tại sân bay 
ở thành phố nơi quý vị đến Úc. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444


 

 

 

 

 
 

Trang 2 / 2 https://covid19.homeaffairs.gov.au/transiting-australia - Updated as at 26/04/2021 - Vietnamese 

Lưu ý: Các du khách muốn quá cảnh ở Úc phải phải bảo đảm có vé đi tiếp trên chuyến 
bay ở khu vực màu đỏ (chuyến bay cần phải cách ly kiểm dịch bắt buộc khi đến), rời khỏi 
nước Úc không quá 72 giờ sau khi vừa vào Úc. Nếu không có chuyến bay nối tiếp phù 
hợp ở khu vực màu đỏ, việc quá cảnh qua Úc sẽ không được phép. Có thể tìm thêm 
thông tin tại trang mạngKhu vực đi lại an toàn ở Tân Tây Lan. 

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 đến. 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. 

Các yêu cầu về thị thực và miễn trừ cho những du 
khách ở lại Úc quá 72 giờ 

Nếu quý vị dự định ở Úc quá 72 giờ để chờ chuyến bay nối tiếp, quý vị không được coi là 
quá cảnh ở Úc và sẽ cần: 

 có thị thực đúng loại. Hãy xem Tìm hiểu các lựa chọn về thị thực. 
 Yêu cầu miễn trừ lệnh hạn chế đi lại của Úc Hãy xem Các lệnh hạn chế đi lại và 

các miễn trừ. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

