
New Zealand  
Traveller Declaration

Người đi đến New Zealand bằng máy bay phải hoàn thành New Zealand Traveller 
Declaration (NZTD, Tờ khai dành cho du khách đến New Zealand) và nhận được Traveller 
Pass (Giấy phép dành cho du khách đến New Zealand) trước chuyến đi.  Quy định này 
cũng áp dụng với công dân và thường trú nhân của New Zealand, trẻ em và trẻ sơ sinh. 

NZTD là hệ thống trực tuyến thu thập thông tin về chuyến đi và thông tin về 
COVID-19 của bạn.   

Chính phủ New Zealand cần có thông tin này trước khi bạn bay đến New Zealand, để 
bạn biết bạn phải làm gì khi đến nơi. 

Bạn phải nộp tờ khai trực tuyến (trên mạng) 
trước khi có mặt tại sân bay xuất cảnh.  Ngay 
sau khi đặt vé cho chuyến bay, bạn có thể hoàn 
thành tờ khai sớm nhất là 28 ngày trước khi bay. 

Việc hoàn thành tờ khai có thể mất khoảng 30 
phút, vì vậy hãy dành đủ thời gian cho việc này.   

Nếu tờ khai NZTD của bạn đáp ứng các yêu cầu, 
bạn sẽ nhận được Traveller Pass (Giấy phép 
dành cho du khách đến New Zealand). 

Bạn sẽ được yêu cầu xuất trình Traveller Pass khi 
làm thủ tục check-in và khi đến New Zealand, trừ 
khi bạn thông quan (đi qua cổng Hải quan) bằng 
cổng điện tử (eGates). 

Ai cũng phải hoàn thành và nộp tờ khai NZTD.   
Quy định này cũng áp dụng với công dân và 
thường trú nhân của New Zealand, trẻ em và trẻ 
sơ sinh.  

Nếu bạn không phải là công dân hoặc thường 
trú nhân của New Zealand, bạn phải đáp ứng 
các yêu cầu về visa (thị thực) để được nhập cảnh 
vào New Zealand. 

Nếu bạn không cần visa để đi đến New Zealand, 
bạn sẽ phải xin NZeTA (Giấy phép du lịch điện tử 
của New Zealand).  Bạn phải xin NZeTA và hoàn 
thành tờ khai NZTD.   

Việc hoàn thành tờ khai là miễn phí. 

Những việc bạn cần làm để hoàn thành  
tờ khai NZTD 

Bạn sẽ phải cung cấp: 

• các thông tin trên hộ chiếu 
• thông tin về chuyến bay 
• bằng chứng đã chích vắc xin – nếu được yêu 

cầu*  
• lịch sử du lịch trong 14 ngày trước khi đến 

New Zealand 
• thông tin liên hệ ở New Zealand 
• thông tin liên hệ trong tình huống khẩn cấp

* Truy cập travellerdeclaration.govt.nz để biết 
thêm thông tin về các yêu cầu chích vắc xin 

Vietnamese

http://travellerdeclaration.govt.nz


Lời khuyên hữu ích 

Đảm bảo bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu của 
chuyến đi trước khi bay, bao gồm: 

• vé máy bay cho chuyến bay của bạn 
• hộ chiếu hợp lệ 
• visa hoặc NZeTA (nếu được yêu cầu). 

Du khách đến từ một số quốc gia phải có NZeTA 
để đi đến New Zealand.   

Truy cập immigration.govt.nz/nzeta  
để tìm hiểu thêm.   

Để biết thêm thông tin về visa của  
New Zealand, truy cập  
immigration.govt.nz/new-zealand-visas.

Giúp đỡ hoàn thành tờ khai NZTD của 
bạn 

Nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành tờ khai 
của bạn, bạn có thể nhờ người khác, chẳng hạn 
như bạn bè hoặc người nhà, hoàn thành tờ khai 
cùng với bạn. 

Địa chỉ email của chính bạn 

Nếu người khác giúp bạn hoàn thành tờ khai, 
hãy đảm bảo họ khai địa chỉ email của bạn để 
chúng tôi có thể gửi email đính kèm Traveller 
Pass của bạn cho bạn.   

Nếu bạn không dùng email 

Nếu bạn không có địa chỉ email của bạn, người 
giúp bạn cần khai địa chỉ email của họ.  Khi họ 
nhận được email đính kèm Traveller Pass của 
bạn, họ cần in ra cho bạn để bạn có thể xuất 
trình tại sân bay khi được yêu cầu. 

Sau khi bạn nộp tờ khai NZTD 

Thông tin bạn khai báo sẽ được xem xét, và 
chúng tôi sẽ gửi quyết định về tờ khai NZTD cho 
bạn qua email.   

Nếu được chấp thuận, bạn sẽ được cấp Traveller 
Pass.  Traveller Pass của bạn sẽ chứa một mã 
QR, mã này là độc nhất của bạn và chỉ có giá trị 
cho chuyến đi được nêu trong tờ khai NZTD của 
bạn. 

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu, bạn sẽ 
không được cấp Traveller Pass.  Chúng tôi sẽ 
gửi email cho bạn cho biết lý do tại sao tờ khai 
NZTD của bạn không được chấp thuận. 

Nếu thông tin của bạn có sai sót, bạn có thể 
quay lại tờ khai để sửa và nộp lại. 

Đến New Zealand 

Khi nhập cảnh New Zealand, bạn có thể phải 
xuất trình Traveller Pass và các giấy tờ nhập 
cảnh khác cho Nhân viên Hải quan.   

Bạn có thể xuất trình Traveller Pass trên điện 
thoại di động hoặc in ra giấy. 

Một số người có thể thông quan (đi qua cổng 
Hải quan) trực tiếp thông qua eGates (cổng điện 
tử) mà không cần đưa Traveller Pass cho nhân 
viên hải quan kiểm tra.  Hệ thống cổng điện tử 
(eGates) sẽ tự động kiểm tra thông tin trong 
Traveller Pass của bạn khi bạn quét (scan) hộ 
chiếu. 

Sẽ có các hướng dẫn tại sân bay khi bạn đến 
New Zealand, chỉ cho bạn biết cần phải làm gì.  

Bạn vẫn phải mang theo tất cả các giấy tờ có 
liên quan mà bạn đã tải lên (upload) khi hoàn 
thành tờ khai NZTD – chẳng hạn như giấy chứng 
nhận chích vắc xin COVID-19 – và các giấy tờ đi 
lại khác.

http://immigration.govt.nz/nzeta
http://immigration.govt.nz/new-zealand-visas


Nộp tờ khai của bạn. 5

Liên hệ và hỗ trợ 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tờ khai NZTD, 
bạn có thể gọi cho tổng đài NZTD theo số 
điện thoại như sau 

0800 359 269 - gọi điện miễn phí khi đang ở 
New Zealand

1800 359 269 - gọi điện miễn phí khi đang ở Úc 

+64 4 931 5799 - nếu bạn đang ở nước ngoài  

Bạn có thể gọi cho tổng đài NZTD bất cứ lúc 
nào, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. 

Lưu ý rằng chúng tôi có thể hỗ trợ trả lời các 
câu hỏi của bạn, nhưng chúng tôi không hoàn 
thành tờ khai NZTD giúp cho bạn được.   

Đừng quên – bạn có thể nhờ người khác, 
chẳng hạn như bạn bè hoặc người nhà hoàn 
thành tờ khai giúp bạn. 

Tìm hiểu thêm tại 

TravellerDeclaration.govt.nz

Các bước hữu ích – những việc bạn cần làm
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Đặt vé máy bay đi đến New Zealand. 

Đảm bảo bạn có đầy đủ giấy tờ cần 
thiết cho chuyến đi, bao gồm hộ chiếu 
hợp lệ và visa hoặc NZeTA (nếu được 
yêu cầu). 
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TỜ KHAI NZTD CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ.   

Thứ tự xử lý tờ khai sẽ căn cứ theo thời gian  
khởi hành của chuyến bay.

Lưu ý rằng trung tâm xử lý và tổng đài liên lạc NZTD  
hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Truy cập travellerdeclaration.govt.nz 
để hoàn thành tờ khai NZTD. Bạn có 
thể thực hiện việc này sớm nhất 28 
ngày trước khi bay.   
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Tải lên (upload) bằng chứng bạn đã 
chích vắc xin (nếu được yêu cầu). 
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Bạn sẽ nhận được Traveller Pass qua 
email – bạn đã sẵn sàng để bay đến  
New Zealand! 
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