
Phiếu cung cấp thông tin 

Xin Visa Đài Loan 
 

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin theo yêu cầu dưới đây, thông tin do quý khách cung cấp 

sẽ được sữ dụng để xin visa Đài Loan cho tour du lịch theo đoàn. Quý khách chịu trách nhiệm 

hoàn toàn về những thông tin trên và đảm bảo các thông tin trên là chính xác. Cám ơn quý 

khách. 

I. Thông tin chuyến du lịch 

1. Tour du lịch Đài Loan 4 ngày 4 đêm 

2. Ngày đi ................................................................ Ngày về:....................................................  

3. Đơn vị tổ chức: .......................................... NV Phụ Trách:....................................................  

4. Ai là người chi trả cho chuyến du lịch này:  ..........................................................................  

Thông tin người/đơn vị chi trả:...............................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

II. Thông tin cá nhân  

5. Họ  và Tên: .............................................................................................................................  

6. Ngày sinh: ........................................................... Giới tính:....................................................  

7. Quốc tịch: .......................................................Số hộ chiếu:....................................................  

8. Hộ khẩu: .................................................................................................................................  

9. Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................................  

10. Nghề nghiệp: ....................................................... Chức vụ:....................................................  

- Địa chỉ nơi làm việc: ........................................................................................................  

- Tên công ty: ......................................................................................................................  

11. Điện thoại quý khách: ................................................. Zalo....................................................  

Facebook: ...............................................................................................................................  

12. Tình trạng hôn nhân: ..............................................................................................................  

13. Thông tin vợ/chồng, trẻ em đi cùng dưới 18 tuổi nếu có: 

(Kèm theo khai sinh , CMND, hộ khẩu, bản photo, hộ chiếu bản gốc hoặc bản 

photo) 

– Họ Tên : .................................................... Mối quan hệ :....................................................  

Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại:....................................................  

– Họ Tên :  ................................................... Mối quan hệ :....................................................  

Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại:....................................................  



– Họ Tên : .................................................... Mối quan hệ :....................................................  

Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại:....................................................  

14. Quý khách đã từng đi Hàn Quốc, Nhật Bản, LM Châu Ân, Mỹ, Canada, Anh, Úc, New 

Zealand hay chưa? Nếu đã từng đi vui lòng chụp thêm visa. 

III. Thông tin nhân thân và người bảo lãnh. 

15. Khi cần thiết liên hệ ai ở Việt Nam? .................... Họ Tên:....................................................  

Mối quan hệ: ..................................................... Điện thoại:....................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

16. Khi cần thiết liên hệ ai ở Việt Nam? .................... Họ Tên:....................................................  

Mối quan hệ: ..................................................... Điện thoại:....................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

17. Quý khách đã từng nhập cảnh Đài Loan chưa? ......................................................................  

18. Quý khách có dự định làm việc khác ngoài du lịch khi đến Đài Loan không? ......................  

Ghi rõ  .....................................................................................................................................      

19. Quý khách có người thân ở Đài Loan không? ........................................................................  

Họ tên: ................................................................. Quan hệ:....................................................  

Quốc tịch: ......................................................... Điện thoại:....................................................  

Địa chỉ cư trú ..........................................................................................................................  

Địa chỉ làm việc: .....................................................................................................................  

 

Tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

về những thông tin trên. 

 TP,HCM, Ngày …..tháng…….năm 2019 

Quý khách ký tên 

 

 

 

Xin lưu ý : trong một số trường hợp, LSQ Taiwan có thể yêu cầu cung cấp thêm 1 số giấy tờ 

chứng minh trước khi cấp visa cho du khách. 


