
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Đi du lịch ở Úc 
Xem Jan và Tom sử dụng internet để nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng 
và đặt một chuyến đi đến Tây Úc (Western Australia). 

Jan và Tom đang lên kế hoạch cho một chuyến đi lớn từ 
Melbourne đến Tây Úc. Họ muốn tận dụng tối đa thời gian 
khi xa nhà, vì vậy kỳ nghỉ của họ sẽ bao gồm: 

• Bay đến Perth 

• Chỗ ở và những việc sẽ làm ở Perth 

• Chuyến tham quan trải nghiệm rừng núi 

• Chuyến đường sắt lịch sử 

• Một vài đêm trong những ngôi nhà tranh (cottage) hoặc 
nơi nghỉ đêm kèm ăn sáng (B&B). 

May mắn cho Jan và Tom, họ biết là họ có thể sử dụng 
internet (và một đại lý du lịch) để biến tất cả thành hiện 
thực. 

Jan và Tom lấy cảm hứng cho chuyến đi của họ ra 
sao 
Jan và Tom sẽ thực hiện một số tìm kiếm trên mạng trước khi đặt chỗ. Họ hy 
vọng sẽ nhận được một số kết quả bất ngờ hoặc thấy một số thứ họ chưa 
nghĩ đến để chuyến đi tuyệt vời hơn. 

Tìm kiếm trên YouTube cho Chuyến đi WA 

https://www.youtube.com 

Jan và Tom sử dụng chức năng tìm kiếm của YouTube để tìm các video về: 

• Các điểm tham quan xung quanh Perth 

• Tuyến xe lửa Bunbury, bao gồm thông tin về nơi lên tàu 

• Du lịch First Nations WA cho Jan ý tưởng mới, đó là đi tham quan trải 
nghiệm rừng núi! 

• Ở đâu vào đêm trước chuyến đi hai ngày này.

Quý vị có thể lên kế hoạch 
chuyến đi bằng cách sử dụng 
internet và một đại lý
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Đi du lịch ở Úc 

https://www.welcometocountry.com 

Jan vào trang du lịch First Nations để tìm các chuyến tham 
quan trải nghiệm rừng núi gần Perth: 

• Kết quả là tìm được các chuyến tham quan trải nghiệm
rừng núi Mandoon Estate

• Jan sử dụng tính năng Đánh dấu trang của trình duyệt
để lưu trang này lại để dùng khi họ sẵn sàng đặt chỗ.

Tìm kiếm thông tin về Tây Úc 

Tom thực hiện một số tìm kiếm trên Google về Tây Úc và 
Perth nói chung. 

• Anh kiểm tra thông tin thời tiết để biết thời gian đi du lịch
tốt nhất trong năm

• Vào tháng 10, thời tiết ôn hòa và hoa dại cũng bắt đầu nở

• Tom và Jan chọn đi du lịch vào tháng 10.

Jan và Tom kiểm tra các trang mạng của chính phủ 

https://smartraveller.gov.au 

Jan và Tom kiểm tra các khuyến cáo du lịch cho Tây Úc. 
Trang Du khách Thông minh (Smart Traveller) cũng làm họ 
an tâm hơn: 

• Họ có tất cả các giấy tờ tuỳ thân cần thiết

• Họ có thể mang theo nhiều loại thuốc mà
không có vấn đề gì

• Cuối cùng Jan và Tom có thể bắt đầu đặt chỗ!

Jan và Tom nghiên cứu chuyến đi của họ 
Ngay từ đầu Jan và Tom quyết định sử dụng đại lý du lịch cho việc đặt 
vé máy bay, đưa đón sân bay, và chỗ ở tại và xung quanh Perth. Đại lý 
này giúp họ có được vé máy bay tốt nhất với linh hoạt cao nhất. 

Đánh dấu trang để lưu lại các 
trang mạng về ý tưởng du lịch 
trong trình duyệt mạng của quý vị

Sử dụng các trang mạng của 
chính phủ để tìm thông tin về 
những gì quý vị cần để đi du lịch 

an toàn 
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Đi du lịch ở Úc 

Jan đặt một chuyến tham quan trải nghiệm rừng núi 

Bây giờ đã biết ngày nào sẽ ở Perth, cô mở trang tham 
quan trải nghiệm rừng núi Mandoon Estate đã được đánh 
dấu. 

• Cô nhấp vào Đặt ngay (Book now) 

• Jan hoàn tất đặt chỗ bằng thẻ tín dụng của mình 

• Sau khi chốt xong chuyến tham quan, Jan biết khi nào 
phải đặt chỗ ngôi nhà tranh. 

Sử dụng các trang so sánh để tìm nơi nghỉ đêm kèm ăn 
sáng (B&B) 

https://www.tripadvisor.com 

Sau đó, Jan bắt đầu tìm hiểu về chỗ nghỉ đêm kèm ăn sáng (B&B) cho 
đêm trước chuyến tham quan trải nghiệm rừng núi. 

• Cô sử dụng chức năng tìm kiếm trên trang mạng để tìm những ngôi 
nhà tranh lâu đời gần địa điểm tham quan trải nghiệm rừng núi 

• Cô tìm thấy ngôi nhà tranh yêu thích, được đánh giá bốn sao bởi các 
du khách khác. 

Tom nghiên cứu lịch trình tuyến xe lửa Bunbury 

Tom dùng iPad để lên kế hoạch chuyến đi xe lửa Bunbury trong ngày. 

• Anh đặt vé cho mình và Jan bằng thẻ tín dụng của họ 

• Tom ghi lại ngày giờ và cho Jan biết cô cần đặt chỗ nghỉ đêm kèm ăn 
sáng cho đêm trước chuyến đi xe lửa. 

Jan và Tom kiểm tra bản in cuối cùng 

Vì cùng nhau tổ chức kỳ nghỉ tuyệt vời, nên Jan và Tom luôn 
biết về những chi phí có thể không dễ thấy như: 

• Phí dọn dẹp hoặc đặt chỗ 

• Tiền phạt chậm trả phòng 

• Chi phí cho hành lý của họ 

• Tiền đi lại cho các hoạt động khác nhau của họ. 

Khi đã biết ngày đi du lịch, quý 
vị có thể bắt đầu đặt các chuyến 

tham quan

Kiểm tra mọi chi phí ẩn trước khi 
đặt chỗ
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Đi du lịch ở Úc 

Jan và Tom đặt chỗ lưu trú của họ 
Jan tìm thấy ngôi nhà tranh để cùng Tom nghỉ lại trước chuyến tham quan 
rừng núi Mandoon Estate. Hãy cùng xem cô đặt chỗ ngôi nhà tranh trên trang 
mạng TripAdvisor. 

1. Jan xem qua các bức ảnh về ngôi nhà trên trang 
TripAdvisor để đảm đảm nó đúng như cô muốn.

2. Jan thấy ngôi nhà được đánh giá trung bình 4.5 sao 
trên TripAdvisor từ hơn 100 nhận xét. Một số người 
nói rằng nước nóng không có nhiều, nhưng Jan nghĩ 
điều này sẽ ổn.

3. Jan nhận thấy cho dù chỉ ở một đêm họ vẫn phải trả 
500 đô-la tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại 
cho họ trong vòng 10 ngày sau khi họ dọn ra. 

4. TripAdvisor cung cấp chi tiết để Jan gọi cho đại diện 
bất động sản chịu trách nhiệm về ngôi nhà tranh này. 
Cô gọi cho họ để hỏi về:

• Thời gian nhận và trả phòng 

• Phải làm gì nếu cô và Tom đến sau giờ làm việc 

• Liệu ngôi nhà có Wi-Fi riêng. 

5. Đại diện bất động sản giải thích rằng: 

• Họ có thể nhận chìa khóa tại một trạm xăng trong vùng 

• Rất tiếc, ngôi nhà không có Wi-Fi! 

• Tuy nhiên, sóng dữ liệu di động trong vùng rất tốt. 

6. Sau khi thoả mãn với tất cả những điều này, Jan thực hiện đặt phòng 
và nhận được xác nhận đặt phòng gửi đến tài khoản email của cô, 
bao gồm: 

• Chi tiết việc lưu trú của họ 

• Số đặt chỗ mà Jan có thể dùng khi được yêu cầu 

• Số điện thoại nếu cô cần hỏi thêm bất cứ điều gì 

Kiểm tra hình ảnh trên trang mạng 
để chắc chắn chỗ lưu trú đáp ứng 

nhu cầu của quý vị
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Đi du lịch ở Úc 

Những điểm nổi bật trong chuyến đi của Jan và Tom
Bây giờ Jan và Tom vừa trở về sau kỳ nghỉ tuyệt vời ở Tây Úc, hãy cùng xem 
một số điểm nổi bật. 

Sử dụng ứng dụng chia sẻ xe để đi đến nơi lưu trú 

Sau chuyến tham quan trải nghiệm rừng núi, Jan và Tom 
phải quay lại nơi lưu trú từ một địa điểm khá xa thành phố. 

Họ sử dụng ứng dụng chia sẻ xe Uber để đặt chỗ và trả 
trước tiền thuê xe trở về nơi nghỉ đêm kèm ăn sáng. 

Tìm một nhà hàng yêu thích 

Một điểm nổi bật bất ngờ là một đêm ở Perth họ tìm được 
một nhà hàng yêu thích mới: 

• Tom dùng điện thoại di động để tìm trên Google một nhà 
hàng gần đó 

• Anh và Jan có thể chọn nhà hàng theo kiểu bếp và xem 
đánh giá của các thực khách khác 

• Một nhà hàng tuyệt vời chỉ cách đó năm phút! 

Sử dụng Google Maps để tìm đường đến một địa điểm du lịch 

Tom, một lính cứu hỏa nghỉ hưu, muốn đến thăm Đài tưởng niệm Lính cứu 
hỏa ở Công viên Nhà vua (King’s Park). 

• Nó nằm ở đầu kia công viên từ chỗ họ vào 

• Họ sử dụng ứng dụng Google Maps để xem chỉ dẫn đường 

• Tom và Jan đi qua các khu vườn đến thẳng đài tưởng niệm. 

Tạo một an-bum chia sẻ trên Google Photos 

Jan tạo một an-bum trên Google Photos để chia sẻ những bức ảnh yêu thích 
với bạn bè và gia đình ở Victoria. 

• Jan thêm ảnh mới vào an-bum mỗi đêm 

• Cô chèn thêm chú thích cho mỗi tấm ảnh 

• Cô sử dụng Wi-Fi nơi lưu trú để tiết kiệm dữ liệu di động. 

Có thể đặt trước dịch vụ chia sẻ 
xe từ một ứng dụng trên điện 
thoại thông minh của quý vị
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