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A. Những tài liệu quan trọng nhất 

o Hộ chiếu 
o Thẻ xanh/Visa/I-20/các loại giấy tờ nhập cảnh khác  
o Chứng minh thư/Thẻ căn cước/Thẻ sinh viên) 
o Tiền mặt 
o Thẻ tín dụng 
o Thẻ bảo hiểm du lịch/Thẻ bảo hiểm sức khoẻ 
o Bản photo màu hộ chiếu/visa 
o Các loại vé du lịch và hành trình 

 
B. Những vật dụng cần thiết mang theo người 

o Điện thoại 
o Sạc pin điện thoại 
o Máy tính/Ipad/Kindle 
o Sạc pin Máy tính/Ipad/Kindle charger  
o Tai nghe 
o Máy ảnh/máy quay phim (kèm thẻ nhớ, pin) 
o Cục chuyển đổi điện (tuỳ theo đất nước điểm đến) 
o Hỗ trợ nghỉ ngơi trên chuyến bay (gối, bịt mắt, bịt tai…) 
o Sổ ghi chép và bút 
o Sách, báo, tạp chí … 
o Chai rửa tay hoặc khăn ướt 
o Bộ chăm sóc khẩn cấp (các loại thuốc quan trọng, các sản phẩm phụ nữ) 
o Kính mắt 
o Bộ chăm sóc da và trang điểm (tối giản) 
o Áo khoác nhẹ hoặc khan 
o Đồ ăn nhẹ 

 
C. Những vật dụng để trong túi/va-ly chính (có thể ký gửi) 

o Quần áo (áo, ,quần, váy, quần lót, áo lót, thắt lưng, tất, đồ bơi…) 
o Giày 
o Bộ chăm sóc da và trang điểm  
o Bàn chải và kem đánh rang 
o Các sản phẩm chăm sóc tóc (lược, chun buộc tóc, dầu gội, dầu xả …) 
o Các sản phẩm chăm cơ thể (kem dưỡng thể, kem chống nắng…) 
o Kính áp tròng và bộ ngâm rửa kính 
o Các sản phẩm vệ sinh cá nhân (lăn khử mùi, các sản phẩm phụ nữ …) 
o Thuốc 
o Các vật dụng dung cho công việc (sách, vở, bàn tính, máy ghi âm…) 

 
 


