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THÔNG TIN CẦN THIẾT KHAI ĐƠN XIN VISA ÚC 
 

Ver.130520VTT 

 
1.  Họ & Tên: Ông/Bà ……………………………………...     Ngày tháng năm sinh: ………………… 
2.  Điện thoại di động: ….………………………………….. Email :…………………………………. 
3.  Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………….… 

Địa chỉ tạm trú (nếu có): …………….…………………………………………………………….…     
Điện thoại: ……………………………………………….. 

4.  Nghề nghiệp (ghi rõ chức vụ) : ………………………….. 
  Thời gian công tác: ………………………………………………………………………………...….  

Tên & địa chỉ nơi làm việc: …………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Số ĐT nơi làm việc: …………….. …..   Fax:……………………. 

 
Hãy liệt kê các nơi làm việc/công việc của anh /chị trong vòng 10 năm gần nhất: 
a- Từ năm ……..  đến năm ………….  

Tên công ty …………………………. …… - Địa chỉ công ty…………………………………… 
Chức vụ : ………………………… 

b- Từ năm….. đến năm……………… 
Tên công ty………………………..       - Địa chỉ công ty………………………………….. 
Chức vụ…………………………… 

   c-  
 

 5.  Tình trạng hôn nhân: …………………..     
Họ & Tên Vợ/ Chồng …………………. 

   Địa chỉ  thường trú của Vợ/ Chồng : ………………………………………………………………... 
6.  Bạn có dự tính ở lại thăm thân không:    Có / Không – Nếu có, trong bao lâu: từ ……. đến …… 

Thông tin người thân ở Úc: …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

7.  Vui lòng cung cấp thông tin về người thân của Quý khách và người thân của người hôn phối  
(bao gồm cha mẹ, anh chị em, con cái của Quý vị và chồng/vợ của quý vị): theo mẫu 

 

Họ & Tên 
Ngày 

sinh (đầy 
đủ) 

Quan 
hệ 

Địa chỉ và tình trạng 
hôn nhân 

Nghề 
nghiệp 

Đã đi Úc hay New 
Zealand chưa? 
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8.  Trong 5 năm gần đây Ông/Bà có nộp đơn xin Visa Úc hay New Zealand không? ………. 

Ngày tháng:………………………………….Nơi nộp:………………………… Loại visa:………… 
Ngày tháng:………………………………….Nơi nộp:………………………… Loại visa:………… 

9.  Ông/Bà đã bị từ chối visa lần nào chưa?…………………………………………………………… 
Ngày tháng:………………………………….Nơi nộp:………………………… Loại visa:………… 
Ngày tháng:………………………………….Nơi nộp:………………………… Loại visa:…………. 

 
10.  Trong 5 năm gần đây, Ông/Bà có du lịch hoặc sống ở nước ngoài trên 3 tháng không ? ……… 

Nước: ………………………………………………    Thời gian từ     ……….        đến: ………. 
Nước: ………………………………………………    Thời gian từ     ……….        đến: ………. 
Nước: ………………………………………………    Thời gian từ     ……….        đến: ………. 

 
11.  Trong gia đình có ai không cùng đi du lịch với Ông/Bà (Vợ/Chồng, Con):  
 

Họ & Tên 
Ngày sinh 
(đầy đủ) 

Quan hệ Địa chỉ Ghi chú 

     

     

     

     

 
Cám ơn sự hợp tác của Quý khách. 

 
 
 

 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 

 


