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THOÂNG TIN HƯỚNG DẪN HỒ SƠ VISA DU LÒCH  
UÙC (AUSTRALIA) 

Ver.130520VTT 

DÀNH CHO ĐƯƠNG ĐƠN NỘP VISA: 
 

Danh mục Tên Hồ Sơ Ghi chú / Yêu cầu khác 

HỒ SƠ CÁ NHÂN 

- Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng 
- Hộ chiếu cũ (nếu có) 

Bản gốc + Bản sao y chứng thực trong 
vòng 3 tháng (Bản photo gồm trang 

1,2,3 và các trang có mộc xuất nhập 

cảnh, photo trên giấy A4). 

- Hình 4cm x 6 cm, nền trắng  
02 tấm mới chụp trong vòng 03 tháng 
trở lại 

- Tờ khai thông tin cá nhân: khai chi tiết    
- Hộ khẩu (nguyên cuốn) + Khai sinh + Giấy 

Kết hôn, CMND 
Bản sao y chứng thực trong vòng 3 

tháng trên giấy A4.  

HỒ SƠ CHỨNG 

MINH CÔNG VIỆC 

- Hợp đồng lao động (bản sao) 
- Đơn xin nghỉ phép (bản gốc có dấu mộc 

công ty) 
- Bảng lương 06 tháng gần nhất/Sao kê tài 

khoản lương 06 tháng gần nhất (bản gốc có 
đóng dấu mộc của ngân hàng) 

Nếu là nhân viên 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao) 
- Biên lai thuế 6 tháng gần nhất (bản sao có 

đóng mộc công ty) 

Nếu là chủ doanh nghiệp hoặc đồng 
sở hữu 

- Thẻ học sinh + Giấy nghỉ phép (bản sao y 
chứng thực  có xác nhận của nhà trường 
trong thời gian đi du lịch tại Úc) 

Nếu là sinh viên/học sinh 

- Xác nhận đồng ý của cha hoặc mẹ (bản gốc 
cho đi du lịch cùng cha/mẹ được địa 
phương chứng thực.  

Nếu là học sinh dưới 18t đi cùng cha 
hoặc mẹ. 

HỒ SƠ CHỨNG 

MINH TÀI CHÍNH 

- Sổ tiết kiệm (sao kê ngân hàng, bản sao)  
- Xác nhận số dư có mộc đỏ ngân hàng (bản 

gốc). Số tiền yêu cầu tối thiểu: 100 triệu.  

Nếu đi tự túc và bảo lãnh cho con cái 
cần nhiều hơn 

- Giấy tờ chủ quyền nhà đất (bản sao)  
- Hợp đồng cho thuê nhà (bản sao)  

Nếu có  

- Giấy sở hữu xe hơi (bản sao) Nếu có 

Chúc Quý khách phỏng vấn thành công! 
 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 
 

CTY TNHH KD TM & DV VŨ THIÊN TRANG (VTT TRAVEL) 

Trụ sở: 308/2 Đường số 8, P.11, Quận Gò Vấp, TP.HCM 
VPGD TP.HCM: 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (Innohouse) 

VPGD An Giang: 460E Võ Thị Sáu, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang 
VPGD Sóc Trăng: 55 Nguyễn Huệ, P.1, TX Ngã Năm, Sóc Trăng 

Điện thoại: (028) 73 000 060 – Hotline: 091 89 888 98 – 0936 306 207 
Email: info@VTTtravel.com  – Website: www.VTTtravel.com 


