FAQs
Visa quá cảnh and quy trình

Các câu hỏi thường gặp
Visa quá cảnh là gì?
Visa quá cảnh là visa tạm thời có giá trị trong một khoảng thời gian ngắn. Với trường hợp này,
visa quá cảnh Abu Dhabi có hiệu lực trong bốn ngày hoặc 96 giờ đối với khách du lịch thuộc
mọi quốc tịch và lứa tuổi. Với loại visa này, khách có thể khám phá tất cả các hoạt động thú vị
và do Abu Dhabi cung cấp.
Làm thế nào để du khách nộp đơn xin visa quá cảnh?
Quá trình xin visa quá cảnh rất dễ dàng và thuận tiện. Khách chỉ cần cung cấp thông tin, tài liệu
cần thiết và trả lệ phí xin visa trực tuyến, không cần phải gửi tài liệu qua email hay đến các văn
phòng đại diện. Khi đơn xin cấp visa của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được một bản sao
EVisa qua email. Khách mua visa quá cảnh khi đến nơi cần phải đến Văn phòng Visa on Arrival
ở nhà ga 1 và 3 tại Sân bay Quốc tế Abu Dhabi để bàn giao các giấy tờ cần thiết và thanh toán
bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
Du khách nên đến nộp đơn xin cấp visa quá cảnh trước khi đến Abu Dhabi bao nhiêu
ngày?
Khách có thể mua visa quá cảnh khi đến sân bay. Visa sẽ được cấp trong vòng 30 phút.
Có khoản phí nào liên quan đến visa quá cảnh tại Abu Dhabi không?
Hành khách sẽ phải trả một khoản phí AED 300 để sử dụng visa quá cảnh. Lệ phí đã được
giảm từ AED 500.
Quốc tịch nào đủ điều kiện để xin visa quá cảnh tại Abu Dhabi?
Khách du lịch thuộc mọi quốc gia và mọi độ tuổi đều có thể nộp đơn xin visa quá cảnh. Tuy
nhiên, có một số trường hợp không được đảm bảo và phải có sự chấp thuận của các cơ quan
có liên quan
Visa quá cảnh có hiệu lực trong bao lâu?
Visa quá cảnh có giá trị trong bốn ngày, hoặc 96 giờ.
Visa này thuộc loại visa nhập cảnh 1 lần hay nhiều lần?
Visa quá cảnh là loại visa nhập cảnh 1 lần.
Ngoài các lệ phí kể trên, có bất kỳ loại phí nào khác không?
Phí đã trả bao gồm tất cả các phí, không có chi phí phát sinh thêm

Hành khách đi các hãng hàng không khác Etihad Airways có được xin visa quá cảnh tại
Abu Dhabi không?
Visa này được tài trợ bởi Etihad Airways áp dụng cho những khách hàng đi hãng hàng không
Etihad Airways hoặc đi với các đối tác của Etihad, tuy nhiên những khách bay trên các hãng
hàng không khác đến Sân bay Quốc tế Abu Dhabi cũng có thể xin visa này.
Du khách có thể xin gia hạn visa quá cảnh được không?
Những du khách muốn gia hạn thời gian lưu trú tại Abu Dhabi có thể yêu cầu thay đổi visa của
mình sang visa du lịch.
Khách du lịch có thể đi du lịch bên ngoài Abu Dhabi và thăm các tiểu vương quốc khác
khi nhận được visa quá cảnh?
Visa quá cảnh Abu Dhabi đảm bảo cho hành khách tự do đi lại giữa bảy tiểu vương quốc trên
khắp UAE
Du khách có thể theo dõi được tình trạng hồ sơ xin visa của họ nếu họ đăng ký trực
tuyến trước khi hạ cánh tại Abu Dhabi không?
Có, phê duyệt sẽ được gửi bằng email hoặc thông qua văn phòng cấp visa
Điều gì sẽ xảy ra nếu du khách vượt quá thời hạn lưu trú được cấp theo visa quá cảnh?
Họ có bị phạt không?
Du khách sẽ bị phạt tiền từ Dhs. 300 trở lên.

