Cập nhật tháng 05/2022

Yêu cầu giấy tờ cần thiết đối với Hành khách nhập cảnh Việt Nam
Vui lòng tham khảo các yêu cầu dưới đây để có chuyến đi thuận tiện.
① Đối tượng được nhập cảnh?
Tất cả hành khách đều có thể nhập cảnh, miễn đáp ứng các yêu cầu về nhập cảnh.
Ngoài ra, vui lòng kiểm tra với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán liên quan đến các yêu cầu
về thị thực dựa trên quốc tịch hoặc mục đích du lịch.

② Yêu cầu nhập cảnh?
Tất cả hành khách nhập cảnh Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều cần xuất trình
giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 trước khi khởi hành. Chúng tôi sẽ từ chối chấp
nhận hành khách lên máy bay nếu không thể xác nhận kết quả xét nghiệm hợp lệ của
hành khách tại thời điểm làm thủ tục.
Mốc thời gian

Đánh dấu

Giấy tờ cần thiết

Thông tin/liên kết hữu ích

Chuẩn bị giấy chứng
nhận âm tính với
Covid-19 để xuất trình
khi làm thủ tục tại sân
bay khởi hành
*Miễn trừ: hành khách

Hình thức: Bản giấy (in)
Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng
Việt
Hình thức lấy mẫu:
RT-PCR/RT-LAMP hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên với
virus SARS-CoV-2 trong vòng 24
tiếng và được cơ quan có thẩm
quyền của nước thực hiện xét
nghiệm cấp chứng nhận

(Sau khi
hoàn thành)
Trong vòng 72
tiếng trước khi
xuất cảnh

dưới 2 tuổi

③ Hành khách có bắt buộc tiêm chủng đầy đủ?
Hành khách không bắt buộc phải có chứng nhận tiêm chủng COVID-19 khi nhập cảnh
Việt Nam. Vui lòng truy cập website Đại sứ quán & Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để
biết thông tin mới nhất:
https://vn.usembassy.gov/u-s-citizen-services/covid-19-information/
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🛈 Thông tin hữu ích khác
● Hành lý miễn cước:
Item

Giới hạn
trọng lượng

Số kiện

Tổng kích thước ba chiều

Hành lý Xách tay
(áp dụng đối với tất
cả hạng ghế)

Không quá
10 kg. (22
lbs.)
*Bao gồm
một đồ dùng
cá nhân

Tối đa một
kiện mỗi hành
khách

Tổng kích thước ba chiều
(dài + rộng + cao) không
được vượt quá 115 cm (45
inch.) bao gồm cả bánh xe
và tay cầm.
Kích thước mỗi chiều không
vượt quá 55 cm x 40 cm x 25
cm (22 x 16 x 10 inch.) bao
gồm cả bánh xe và tay cầm.

Hành lý
Ký gửi

Hạng
Nhất

70 lbs./32 kg
mỗi kiện

Tối đa 3 kiện
mỗi hành
khách

Hạng
Thương
gia

70 lbs./32 kg
mỗi kiện

Tối đa 2 kiện
mỗi hành
khách

Hạng Phổ
thông Cao
cấp và
Hạng Phổ
thông

50 lbs./23 kg
mỗi kiện

Tối đa 2 kiện
mỗi hành
khách

Tổng kích thước ba chiều
(dài + rộng + cao) của hành
ký không được vượt quá 158
cm (62 inch), bao gồm cả
bánh xe và tay cầm.

Để biết thêm thông tin bao gồm phí hành lý quá cước và làm thủ tục trực tuyến, vui lòng
truy cập: https://www.ana.co.jp/vi/vn/travel-information/
● Xe lăn và Hỗ trợ Đặc biệt khác:
Cần yêu cầu xe lăn trước khi khởi hành. Nếu quý khách cần hỗ trợ đặc biệt hoặc
có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của ANA
(https://www.ana.co.jp/en/us/help/) và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách.
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