
 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ KHÁCH NHỎ TUỔI ĐI MỘT MÌNH 
REGISTRATION FOR YOUNG PASSENGER TRAVELING ALONE 

1. Tôi hành khách: ………………………………………………………… Giới tính: ……………………… 
(Passenger’s full name)  (Sex) 
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………. ………………  Tuổi: …………………………... 
(Date of birth)  (Age) 
Tên Cha/ Mẹ/ Người giám hộ: ………………………………………  Số điện thoại: ……………………… 
(Parent’s name/ Guardian’s name)          (Phone No) 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………... 
(Address) 

2. Tên người đưa trẻ đến điểm khởi hành: …………………………………………………………………….. 
(Name of person meeting off on Departure) 
Số CMND/ Hộ chiếu: …………………………………………………  Số điện thoại: ……………………… 
(Identify card/ Passport No)          (Phone No) 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………... 
(Address) 

3. Tên người đón trẻ tại điểm đến: ……………………………………………………………………………… 
(Name of person meeting on Arrival) 
Số CMND/ Hộ chiếu: …………………………………………………   Số điện thoại: …………………….. 
(Identify card/ Passport No)           (Phone No) 
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………... 
(Address) 

4. Thông tin hành trình: (Itinary Information) 

Chuyến bay: VJ…. 
(Flight) 

Ngày bay:...../…../…….. 
(Date) 

Chặng bay: 
(Segment) 

Chuyến bay: VJ…. 
(Flight) 

Ngày bay:...../…../…….. 
(Date) 

Chặng bay: 
(Segment) 

 
Tôi là Cha/ Mẹ/ Người giám hộ cam đoan rằng đã thu xếp những người có tên trên sẽ có trách nhiệm 
đưa đón trẻ tại điểm khởi hành và điểm đến. Người đưa đón trẻ sẽ ở lại sân bay sẽ ở lại cho đến khi 
máy bay cất cánh và có mặt tại sân bay theo giờ hạ cánh dự kiến của chuyến bay.  
I confirm that I have arranged for the above mentioned people to be accompanied to the airport on 
departure, on arrival by the persons named above. These persons will remain at the airport until the 
flight has departed and be available at the airport at the scheduled time of arrival of the flight. 
        Ngày……….tháng………năm……… 
 (Date) (month) (year) 

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature with full name) 
 
 
 
Nhân viên hàng không ký và ghi rõ họ tên 
Airline staff in charge of young passenger whilst in their custody (Signature, Name, Department) 

Nhân viên PVMĐ tại 
sân bay khởi hành 
(Ground staff at 

departure) 

Tiếp viên chặng 
bay đầu tiên 

(Cabin crew on 1st 
flight) 

Nhân viên PVMĐ 
tại điểm nối chuyến 

(Ground staff at 
transfer) 

Tiếp viên chặng 
bay thứ hai 

(Cabin crew on 2nd 
flight) 

Nhân viên PVMĐ tại 
điểm đến 

(Ground staff at 
Arrival) 

     

 


