
  

 

 

 

 

Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến
Học cách sử dụng internet để lấy cảm hứng đi du lịch và nghiên cứu về kỳ 
nghỉ tuyệt vời tiếp theo của quý vị. 

Internet có thể giúp đỡ như thế nào 
Quý vị có thể sử dụng internet cho hầu hết các vấn đề du 
lịch, từ nghiên cứu đến đặt chỗ, thậm chí cả vé điện tử và hộ 
chiếu. Quý vị có thể: 

• Sử dụng các trang mạng như YouTube để tìm kiếm các 
video về các điểm đến và hoạt động 

• Xem bộ sưu tập khổng lồ các chuyến tham quan ảo của 
Google Earth 

• Sử dụng các trang mạng du lịch như Hành tinh Cô đơn 
(Lonely Planet) hoặc TripAdvisor, để giúp quý vị tìm điểm 
đến, chuyến tham quan hoặc sự kiện tuyệt vời 

• Tạo tài khoản miễn phí trên một trang mạng du lịch để 
đánh giá những chuyến đi trước đây của quý vị, đăng một 
bức ảnh và xếp hạng trải nghiệm của quý vị, trên tổng số 
năm sao. 

Internet có thể giúp quý vị nghiên 
cứu, đặt chỗ và trả tiền đi du lịch

Các trang mạng cung cấp tài khoản miễn phí thường bán thông 
tin cá nhân của quý vị cho các nhà quảng cáo và các trang mạng 
khác. Hãy luôn cảnh giác về những chi tiết quý vị cung cấp cho 
các trang này, và quý vị thoải mái chia sẻ những gì. 

Sử dụng internet để đặt chỗ và trả tiền 

Quý vị có thể sử dụng điện thoại di động và internet để đặt chỗ và trả tiền cho: 

• Vé máy bay 

• Chỗ ở 

• Một số bữa ăn 

• Các chuyến tham quan và 
sự kiện tại địa phương 

• Bảo hiểm du lịch 

•  Một số nhu cầu y tế 

• Và hơn thế nữa!
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

Sử dụng internet để tìm thông tin quan trọng về du lịch 

Internet là nguồn tài nguyên quý giá cho: 

• Các khuyến cáo du lịch 

• Các cảnh báo hoặc khuyến nghị du lịch của chính phủ 

• Thông tin hộ chiếu (như yêu cầu về thị thực) 

• Các báo động y tế (như phong tỏa COVID-19). 

Lưu giữ trên mạng các tài liệu du lịch quan trọng 

Quý vị có thể sử dụng thiết bị di động hoặc bộ nhớ đám 
mây để lưu trữ và truy cập bản điện tử các tài liệu quan 
trọng như: 

• Hành trình của quý vị 

• Chi tiết liên lạc của đại lý du lịch của quý vị 

• Thông tin y tế của quý vị 

• Thông tin về bảo hiểm du lịch, như số hợp đồng và chi 
tiết liên lạc khẩn cấp 

• Thẻ lên máy bay cho chuyến bay tiếp theo của quý vị. 

Chia sẻ về chuyến đi khi quý vị đang đi 

Quý vị có thể sử dụng các trang truyền thông xã hội và đám mây để chia sẻ ảnh và 
những ghi chép về chuyến đi của mình. Nếu chụp ảnh bằng điện thoại di động khi đi 
du lịch, quý vị có thể chia sẻ nó gần như ngay lập tức với bạn bè và gia đình ở nhà. 

Chỉ chia sẻ trên mạng xã hội ảnh đi du lịch của 
mình sau khi quý vị đã trở về nhà. Việc chia 
sẻ ảnh khi quý vị đi vắng có thể báo động cho 
người khác biết nhà của quý vị đang bị bỏ trống. 

Lưu trữ tài liệu du lịch trong đám 
mây hoặc trên điện thoại của quý 
vị để dễ dàng truy cập khi đi du 

lịch 
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

Sử dụng internet để đi lại 

Thiết bị di động và một ứng dụng như Google Maps có thể giúp quý vị tìm đường tại một 
thành phố nước ngoài và gợi ý cho quý vị về những điều nên xem và làm. Đồng thời có 
những ứng dụng cho phép quý vị dùng thiết bị di động để dịch ngôn ngữ và bảng chỉ 
dẫn bằng tiếng nước ngoài. 

Lấy cảm hứng 
Vì có sẵn rất nhiều lựa chọn du lịch, nên có thể quý vị khó 
lựa chọn. Hãy bắt đầu với một ý tưởng đơn giản và sử 
dụng internet để tìm hiểu thêm. 

Cách YouTube có thể truyền cảm hứng cho quý vị 

Để truy cập YouTube, gõ https://www.youtube.com vào 
thanh tìm kiếm trên trình duyệt của quý vị. 

Quý vị có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì, từ các thành phố 
đến các ý tưởng cụ thể. Hãy thử gõ tham quan bản địa 
(indigenous tours) và xem xuất hiện những gì! 

Quý vị cũng sẽ thấy danh sách các video gợi ý ở bên phải 
kết quả tìm kiếm của mình. Quý vị có thể xem một số trong 
đó để có thêm ý tưởng. 

Khám phá với Google Earth Search và Voyager. 

1. Gõ https://earth.google.com vào thanh tìm kiếm
trên trình duyệt của quý vị. Sau đó nhấp vào nút Khởi
chạy Trái đất (Launch Earth) ở trên cùng bên phải.

2. Từ trình đơn bên trái, nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm 
(Search), trông giống một chiếc kính lúp.

3. Bên dưới Thể hiện trong Google Earth (Featured 
in Google Earth), nhấp vào dòng chữ màu xanh lam 
Thêm trong Voyager (More in Voyager).

Lấy ý tưởng từ các trang mạng du lịch chính thức và 
truyền thông xã hội 

Hầu hết các nước đều có trang mạng du lịch chính thức. Chúng đề cao du lịch an toàn 
và hiển thị các thông tin và báo động quan trọng ở trên cùng màn hình. Ví dụ, trang du 

YouTube có thể là nguồn cảm 
hứng du lịch tuyệt vời

Google Earth có thể cung cấp 
nhiều ý tưởng về những nơi đến 

thăm
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

lịch chính thức của Zealand là https://newzealand.com/au. Đây là phiên bản đặc biệt 
dành cho du khách Úc, cung cấp thông tin dành riêng cho du khách Úc như cách đi đến 
NZ mà không phải cách ly. 

Kiểm tra truyền thông xã hội của quý vị để xem gần đây bạn bè và gia đình đã đến những 
đâu để lấy ý tưởng mới tuyệt vời từ các tấm ảnh và video của họ. 

Và hãy tìm các điểm đến hoặc công ty du lịch trên các trang truyền thông xã hội chính 
thức. 

Chọn một điểm đến 
Dưới đây là một số tài nguyên internet giúp quý vị có thông 
tin cụ thể hơn về điểm đến của mình, và tìm kiếm thông tin 
quan trọng như các sự kiện theo mùa, thị thực và các cảnh 
báo y tế và an ninh. 

Du khách Thông minh (Smart Traveller) 

https://smartraveller.gov.au 

Du khách Thông minh (Smart Traveller) của Chính phủ Úc 
có mọi thông tin quan trọng quý vị cần để đi du lịch an toàn 
tại tất cả các nước và khu vực trên thế giới. 

Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet) 

https://lonelyplanet.com 

Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet) tập trung vào các bài viết 
về các chuyến đi và điểm đến, nếu quý vị muốn cảm nhận 
về một điểm đến từ một người viết chuyên nghiệp. Quý vị 
cũng có thể xem các đánh giá của những du khách khác ở 
đây. 

Các trang mạng hàng không 

https://qantas.com, https://airnewzealand.com/au 

Nhiều hãng hàng không có dịch vụ tương tự như 
TripAdvisor và Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet), nơi quý vị 
có thể tìm kiếm các điểm đến. Ví dụ, trên trang Qantas, hãy 
chọn Điểm đến (Destinations) từ trình đơn trên cùng để 
xem các ý tưởng và đánh giá. 

Sử dụng các chuyến đi của bạn 
bè và gia đình đế lấy ý tưởng về 

những nơi đến thăm 

Các trang mạng chuyên biệt có 
vô vàn thông tin du lịch cùng với 
đánh giá của các du khách.
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

Tìm kiếm những thứ khác ngoài điểm đến 

Hầu hết các trang mạng du lịch đều có nhiều thông tin khác như: 

• Chi tiết về các sự kiện theo mùa 

• Thời điểm đi du lịch tốt nhất trong năm 

• Cần lưu ý những gì bên ngoài các khu du lịch 

• Thời điểm trái mùa du lịch tại điểm đến của quý vị 

• Khi nào nên đi du lịch để tránh đám đông 

• Thời điểm chỗ ở rẻ hơn. 

Các trang mạng du lịch của chính phủ đề cao 
du lịch an toàn và thường có các thông tin và 
khuyến cáo quan trọng ở trên cùng màn hình.

Các trang mạng du lịch cũng có thể cung cấp cho quý vị 
thông tin về những thứ quý vị cần để đi du lịch an toàn. 
Chúng bao gồm: 

• Thông tin y tế 

• Các cảnh báo y tế 

• Thông tin về thị thực 

• Các yêu cầu đi lại khác. 

Đọc các đánh giá của những du khách khác 

Một trong những tính năng tốt nhất của các trang nghiên 
cứu du lịch là người dùng được phép đăng bài đánh giá về 
các điểm đến, chuyến tham quan, chỗ ở ... nói chung về 
mọi thứ! 

Bằng cách tạo một tài khoản miễn phí, người dùng có thể 
viết một vài từ và xếp hạng một điểm đến hoặc chuyến 
tham quan, thường trên tổng số năm sao. 

Các trang mạng du lịch cung cấp 
thông tin về thời điểm đi du lịch và 

những gì quý vị sẽ cần 
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

Nhận thông tin về lừa đảo 

Lừa đảo là một thực tế đáng tiếc của du lịch. Các trang 
mạng du lịch của chính phủ và các trang như TripAdvisor và 
Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet) có thể có thông tin về các 
lừa đảo phổ biến và cách tránh chúng. 

Quý vị có thể tìm hiểu về mọi thứ từ các chuyến tham quan 
giả mạo (chỉ nhằm lấy tiền của quý vị) đến làm thế nào để 
đối phó với những người ăn xin và chèo kéo bán hàng, chỉ 
cần sử dụng chức năng tìm kiếm trên các trang mạng này. 

Tìm kiếm thông tin quan trọng 
Quý vị dễ bị choáng ngợp bởi mọi thứ cần nhớ khi đi du lịch. 
Nhưng đừng lo lắng! Internet và thiết bị di động hoặc máy tính 
của quý vị luôn có sẵn mọi chi tiết quan trọng, vì vậy quý vị có 
thể đi du lịch an toàn và an ninh. 

Thông tin COVID-19 

https://smartraveller.gov.au 

Ở trên cùng trang mạng Du khách Thông minh (Smart 
Traveller), quý vị sẽ thấy một thanh màu đỏ có đường dẫn 
đến thông tin COVID-19. Nhấp hoặc nhấn vào đường dẫn 
này để xem thông tin. 

Quý vị cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm của trang 
mạng để nhập vào tên một điểm đến. Ví dụ, quý vị có thể 
nhập Paris. Kết quả thu được sẽ bao gồm nước Pháp, và 
nếu không được phép du lịch, một thanh màu đỏ sẽ xuất 
hiện thông báo Không được Du lịch (Do Not Travel). 

Dịch vụ y tế và sức khỏe 

https://smartraveller.gov.au/before-you-go/health 

Phần này của trang Du khách Thông minh (Smart Traveller) hiển 
thị nhiều thông tin về cách đi du lịch với người khuyết tật, các 
bệnh lây nhiễm quý vị cần lưu ý, nhận hỗ trợ y tế ở nước ngoài, 
và hơn thế nữa. 

Cẩn thận với các 
lừa đảo du lịch phổ biến 

Tìm khuyến cáo du lịch của chính 
phủ tại trang mạng Du khách 
Thông minh (Smart Traveller)
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Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 

Thông tin về thuốc 

https://tga.gov.au/leaving-australia 

Khi đi du lịch nước ngoài, quý vị có thể cần mang những theo thuốc kê 
toa có thể bị hạn chế sử dụng ở các nước khác. 

Trang mạng Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) liệt kê những việc 
quý vị cần làm để mang thuốc kê toa ra khỏi nước Úc. 

Vấn đề tài chính 

Quan trọng là quý vị phải truy cập trang chủ của ngân hàng quý vị để tìm 
thông tin về đi du lịch nước ngoài, bao gồm phí và lệ phí sử dụng máy 
ATM hoặc thẻ tín dụng của quý vị ở nước ngoài. 

Quý vị cũng có thể gọi cho ngân hàng hoặc công ty cung ứng thẻ tín 
dụng để hỏi về các giải pháp an ninh khi đi du lịch. 

Giữ một sổ lưu niệm ảo 
Việc nghiên cứu và lên kế hoạch cho một chuyến đi đồng nghĩa với việc 
phải cập nhật rất nhiều nghiên cứu, thông tin, địa chỉ trang mạng, đường 
dẫn video và hơn thế nữa. 

Có một cách để tổ chức ngăn nắp tất cả thông tin này là lưu chúng lại 
khi quý vị di chuyển. 

Sao lưu lên đám mây và lưu vào điện thoại di động của 
quý vị 

Nếu sao lưu lên đám mây thư mục Chuyến đi của Tôi (My 
Trip), quý vị có thể truy cập nó từ bất kỳ thiết bị nào mà có 
kết nối internet, từ mọi nơi trên thế giới. 

Một số tìm kiếm trên mạng khi kết thúc sẽ cho phép xem hoặc 
tải xuống tệp tài liệu ở định dạng di động, hay PDF. Tạo một 
thư mục trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị để lưu 
các tệp PDF này. 

Quý vị có thể đánh dấu trang, lưu và sao lưu các tệp, trang 
mạng, PDF và hơn thế nữa, bằng điện thoại di động và máy 
tính bảng của mình. Các bước khác một chút so với cách 
quý vị thực hiện trên máy tính, nhưng đều vận hành theo 
cách tương tự. 

Sao lưu các tài liệu du lịch quan 
trọng vào thiết bị của quý vị và lên 

đám mây

beconnected.esafety.gov.au 7 

https://tga.gov.au/leaving-australia
http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Nghiên cứu Du lịch Trực tuyến 
	Internet có thể giúp đỡ như thế nào 
	Sử dụng internet để đặt chỗ và trả tiền 
	Sử dụng internet để tìm thông tin quan trọng về du lịch 
	Lưu giữ trên mạng các tài liệu du lịch quan trọng 
	Chia sẻ về chuyến đi khi quý vị đang đi 
	Sử dụng internet để đi lại 

	Lấy cảm hứng 
	Cách YouTube có thể truyền cảm hứng cho quý vị 
	Khám phá với Google Earth Search và Voyager. 
	Lấy ý tưởng từ các trang mạng du lịch chính thức và truyền thông xã hội 

	Chọn một điểm đến 
	Du khách Thông minh (Smart Traveller) 
	Hành tinh Cô đơn (Lonely Planet) 
	Các trang mạng hàng không 
	Tìm kiếm những thứ khác ngoài điểm đến 
	Đọc các đánh giá của những du khách khác 
	Nhận thông tin về lừa đảo 

	Tìm kiếm thông tin quan trọng 
	Thông tin COVID-19 
	Dịch vụ y tế và sức khỏe 
	Thông tin về thuốc 
	Vấn đề tài chính 

	Giữ một sổ lưu niệm ảo 
	Sao lưu lên đám mây và lưu vào điện thoại di động của quý vị 





