
 

 

 

 

 

Đi du lịch nước ngoài
Cùng theo Ruby trong chuyến đi New Zealand của cô và tìm hiểu 
xem điện thoại di động có thể giúp đi du lịch an toàn và thuận tiện 
hơn ra sao. 

Ruby đi du lịch một mình và muốn đến New Zealand. Cô 
biết có thể tìm hiểu thêm về đi du lịch New Zealand trên 
trang Du khách Thông minh (Smart Traveller) của Chính phủ 
Úc https://smartraveller.gov.au 

Cô sử dụng chức năng tìm kiếm của trang mạng để tìm 
kiếm thông tin về New Zealand và ghi lại những quy định và 
khuyến cáo du lịch mới nhất, kể cả mọi hạn chế. 

Chuẩn bị đi du lịch 
Ruby chuẩn bị cho chuyến đi bằng cách kiểm tra các tài liệu 
du lịch quan trọng, nghiên cứu và thu xếp một số dịch vụ cô 
sẽ cần khi xa nhà. 

Ruby gia hạn hộ chiếu của cô 

Hộ chiếu của Ruby đã hết hạn, vì vậy cô cần một hộ chiếu mới. 

• Vì hộ chiếu của cô chỉ mới hết hạn vài tháng, nên cô có thể sử 
dụng nó để lấy một chiếc mới. 

• Ruby cũng cần bằng lái xe để xin hộ chiếu trên trực tuyến. 

• Cô truy cập https://www.passports.gov.au, ở đó cô có thể nộp 
đơn và theo dõi đơn xin hộ chiếu của mình. Cô cũng có thể đặt lịch 
cho các buổi phỏng vấn theo yêu cầu của quy trình nộp đơn. 

Mua bảo hiểm du lịch 

Sau khi có hộ chiếu mới, Ruby chuẩn bị mua bảo hiểm du lịch. Cô có 
thể: 

• Nghiên cứu sẽ sử dụng công ty cung cấp bảo hiểm nào và đánh 
dấu các trang mạng để dùng sau

Du khách Thông minh (Smart 
Traveller) cung cấp thông tin về 
cách giữ an toàn khi xa nhà
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Đi du lịch nước ngoài 

• Sử dụng một trang so sánh để nghiên cứu các lựa chọn 

• Trả tiền bảo hiểm khi biết ngày bay. 

Kiểm tra hồ sơ trích ngừa 

Vì đã trích ngừa vắc xin COVID-19 nên Ruby có thể đi du 
lịch mà không bị cách ly. Cô bèn: 

• Sử dụng tài khoản myGov (myGov account) để kiểm 
tra xem các trích ngừa khác có đầy đủ không 

• Truy cập https://smartraveller.gov.au để tìm các quy 
định về trích ngừa của New Zealand 

Thu xếp mạng di động quốc tế 

Ruby gọi cho nhà cung cấp điện thoại di động để xem cô 
có thể gọi điện và sử dụng internet khi đi du lịch ở New 
Zealand ra sao. 

• Mua một thẻ SIM địa phương là lựa chọn rẻ nhất, nhưng Ruby chọn 
sử dụng chuyển vùng quốc tế. 

• Cô sẽ nhận được một lượng dữ liệu để sử dụng khi đi xa 

• Bạn bè và gia đình cô sẽ vẫn có thể gọi cho cô bằng số Úc của cô. 

Tài khoản myGov lưu giữ lịch sử 
trích ngừa của quý vị

Chi phí chuyển vùng quốc tế khác nhau tùy thuộc vào 
nước quý vị đến thăm. Một số nước sẽ rất đắt, và thường 
rẻ hơn nếu mua một SIM địa phương. 

Ruby lên kế hoạch và đặt chỗ kỳ nghỉ của mình 
Ruby muốn tiết kiệm và sẽ tự đặt vé máy bay với hãng hàng không vì cô tự tin với thao 
tác này. Đối với mọi thứ còn lại, cô sẽ sử dụng đại lý du lịch địa phương của mình. 

Để bắt đầu, cô truy cập trang mạng của hãng hàng không ưa thích. Cô tìm một vé siêu tiết 
kiệm và hiểu rằng nó có thể không linh hoạt như vé giá bình thường. 
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Đi du lịch nước ngoài 

1.  Ruby đặt vé ra sao 
 Ruby muốn tránh mùa cao điểm đông đúc nên quyết 
định đi du lịch vào mùa đông. 

• Cô nhập ngày đi và về trong tháng 7 vào hộp tìm 
kiếm của hãng hàng không

• Cô đặt bộ lọc trên trang mạng để phân loại vé theo 
giá từ thấp đến cao 

• Kết quả hiển thị một vé siêu tiết kiệm ở trên cùng 
có ngày khởi hành và trở về như cô muốn. Tuyệt 
vời!

2.  Kiểm tra chỗ ngồi trên máy bay 
 Bây giờ đã biết chuyến bay của mình, Ruby nhìn loại máy bay cô sẽ bay. Đó là 
một chiếc Boeing 737. 

• Cô truy cập https://www.seatguru.com để xem hạng ghế phổ thông nào tốt 
nhất 

• Ghế 14A gần cửa sổ và ở hàng ghế thoát hiểm nên có thêm chỗ để chân 

• Cô lưu ý sẽ chọn nó nếu còn trống khi làm thủ tục lên máy bay 24 giờ trước 
chuyến bay của cô. 

3.  Trả tiền và nhận vé máy bay 
 Ruby có thể trả tiền vé bằng thẻ tín dụng trên trang mạng của hãng hàng không. 
Cô tin là sử dụng thẻ tín dụng trên trang mạng này an toàn, bởi vì: 

• Nó là trang mạng chính thức của hãng hàng không 

• Địa chỉ trang mạng bắt đầu bằng https:// 

• Nó có biểu tượng ổ khóa trong thanh địa chỉ, như vậy giao dịch của cô sẽ 
được mã hóa an toàn. 

Hãng hàng không tự động gửi email vé điện tử, hay e-tickets cho Ruby. 

• Bây giờ cô đánh dấu vào ô trống để hiển thị vé trên máy tính của mình 

• Bản PDF vé điện tử xuất hiện 

• Ruby có thể in ra vé điện tử 

• Sẽ hữu ích nếu có bản giấy phòng khi vì lý do nào đó Ruby không thể truy cập 
email trên điện thoại của cô. 

Trang mạng của các hãng hàng 
không giúp cho việc đặt chỗ và trả 

tiền vé máy bay dễ dàng
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Đi du lịch nước ngoài 

Hành trình của Ruby 
Sau khi Ruby đặt xong vé máy bay, đại lý của cô sẽ đặt mọi 
thứ còn lại: chỗ ở, phương tiện đi lại, các hoạt động từ lúc 
cô đến cho đến lúc rời đi. 

Hệ thống máy tính của đại lý đưa mọi thông tin về chuyến đi 
của cô vào một hành trình: 

• Nó là một danh sách cho biết Ruby ở đâu vào ngày nào 
và lúc mấy giờ 

• Đại lý in cho Ruby một bản hành trình để mang theo, 
đồng thời email nó cho cô quan ở định dạng PDF 

• Đại lý cũng có thể email cho cô mọi thông tin cập nhật 
hoặc thay đổi đột xuất trong hành trình của cô 

• Hành trình có một trang Danh bạ (Contacts). Nó có số điện thoại, trang 
mạng và địa chỉ email của các dịch vụ quan trọng và những số để gọi tại 
New Zealand trong trường hợp y tế khẩn cấp, hoặc nếu Ruby cần trợ giúp 
từ đại sứ quán Úc 

• Nó cũng có số hợp đồng bảo hiểm du lịch của cô cùng với số điện thoại để 
gọi nếu cô cần giúp đỡ 

• Ruby lưu hành trình từ email vào điện thoại để có thể truy cập nó khi không 
có dữ liệu di động. 

Sổ lưu niệm ảo và thuốc của Ruby 
Cô lưu hành trình vào một thư mục mới trên điện thoại có tên Kì nghỉ của Tôi (My 
Holiday). Nó giống như một sổ lưu niệm ảo, cho phép cô lưu các tài liệu hữu ích, 
hình ảnh và các tệp cho chuyến đi của cô. Cô dùng nó để lưu bản đồ, một số thông 
tin chung về New Zealand, và các tệp PDF của Milford Sound. 

Vì cô thường xuyên uống thuốc kê toa, nên Ruby cẩn thận ghi lại công dụng 
của chúng khi đi xa 

• Ruby lưu vào điện thoại di động một danh sách tất cả thuốc cô cần 

• Cô cũng mang theo những vỏ hộp thuốc nguyên bản. Chúng có ghi tên của 
cô và chi tiết của bác sĩ, dùng để chứng minh chúng được kê toa cho cô. 

Một hành trình có các chi tiết 
quan trọng của chuyến đi
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Đi du lịch nước ngoài 

Các nước quy định khác nhau về những loại thuốc có thể 
mang theo hợp pháp. Hãy kiểm tra trước khi quý vị đi du lịch 
và mang theo tài liệu về toa thuốc để xuất trình khi kiểm tra 
hải quan. 

Bay đến NZ: Ngày khởi hành của Ruby 
Ruby bắt chuyến bay đến New Zealand và sử dụng điện thoại di động để quá trình 
diễn ra đơn giản và thuận tiện. 

1.   Ngày quan trọng đã đến!  
Ruby nhận được tin nhắn SMS từ hãng hàng không 
nhắc nhở cô:

• Thời gian khởi hành chuyến bay 

• Rằng cô cần có mặt ở sân bay 90 phút trước giờ 
khởi hành

• Để làm thủ tục lên máy bay trên trực tuyến, bằng 
điện thoại di động với đường dẫn hãng gửi trong 
tin nhắn. 

2.   Ruby đã làm xong thủ tục lên máy bay!  
Hãng hàng không cho phép hành khách làm thủ tục 
lên máy bay tối đa 24 giờ trước chuyến bay. 

• Ruby làm thủ tục lên máy bay sớm trên trang mạng của hãng hàng không vì cô 
muốn chọn ghế ngồi trên máy bay 

• Thật may mắn vì ghế 14A vẫn còn trống! 

3.   Xem và lưu thẻ lên máy bay 
 Sau khi Ruby hoàn tất thủ tục lên máy bay, hãng hàng không gửi cho cô một 
email hiển thị thẻ lên máy bay của cô. 

• Ruby sẽ phải chiếu nó trên màn hình điện thoại tại an ninh và cổng khởi hành 

• Cô lưu thẻ lên máy bay vào ứng dụng Tệp của Tôi (My Files) trên điện 
thoại di động đề phòng trường hợp ở sân bay không có sóng. 

Các hãng hàng không có thể gửi 
tin nhắn SMS nhắc nhở về thời 

gian chuyến bay
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Đi du lịch nước ngoài 

4.  Đi đến sân bay 
 Ruby cần đến ga xe lửa để bắt chuyến đi sân bay: 

• Cô tải ứng dụng thời gian biểu xuống điện thoại di động và kiểm tra 
lịch trình 

• Cô đặt taxi đi đến ga xe lửa bằng ứng dụng taxi ưa thích. 

5.  Tại sân bay 
 Vì đã làm thủ tục lên máy bay bằng điện thoại di 
động, Ruby không phải xếp hàng tại sân bay để làm 
thủ tục cho chuyến bay của cô. Thay vào đó, cô đi 
đến quầy gửi hành lý để đưa lên máy bay.

Cùng với hộ chiếu và thẻ lên máy bay trên màn hình 
điện thoại, Ruby:

• Đi qua an ninh 

• Đi qua hải quan qua SmartGate, với con chíp 
trong hộ chiếu điện tử mới của cô

• Xuất trình điện thoại và thẻ lên máy bay một lần 
nữa tại cổng khởi hành khi lên máy bay.

6.  Trong chuyến bay 
 Ruby trải qua chuyến bay dài ba tiếng: 

• Chơi điện tử trên điện thoại 

• Xem bộ phim cô đã tải xuống trước khi rời khỏi 
nhà 

• Giữ cho pin điện thoại luôn đầy bằng cách cắm 
bộ sạc vào ghế ngồi của cô.

7.  Đến New Zealand, và đến lúc ăn tối!  
Đại lý du lịch đã bố trí đón Ruby từ sân bay về khách 
sạn ở Queenstown, và mọi thứ đều ổn thỏa. Tại 
khách sạn: 

• Ruby dùng dữ liệu chuyển vùng trên điện thoại di
động để tìm kiếm một nhà hàng gần đó

Làm thủ tục lên máy bay trên trực 
tuyến giúp không phải xếp hàng ở 

sân bay

Xem, phát hoặc nghe trên điện 
thoại trong chuyến bay, và sạc pin 

trong quá trình di chuyển
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Đi du lịch nước ngoài 

• Ruby tìm một nhà hàng gần đó và dùng Google Maps để đi bộ đến đó 

• Trước khi bước vào, cô kiểm tra trước giá ghi trên thực đơn ở trong 
khung cửa sổ và dùng điện thoại di động và tìm kiếm Google để chuyển 
từ đô-la New Zealand sang đô-la Úc. 

• Sau bữa tối, Ruby sử dụng hành trình trên điện thoại di động để kiểm tra 
các hoạt động của ngày hôm sau. Cô không cần dùng dữ liệu chuyển 
vùng vì đã lưu một bản trên điện thoại của mình. 

Cổng thông minh (SmartGate) (ở New Zealand gọi là eGate) sử dụng 
công nghệ nhận dạng khuôn mặt để kiểm tra du khách so với ảnh 
trên hộ chiếu. Quan trọng là quý vị phải để tóc trông giống như trong 
hộ chiếu và có thể quý vị phải tháo mắt kính ra. 

Milford Sound: chuyến đi trong ngày tuyệt vời của 
Ruby 
Giờ là lúc dành cho điểm nhấn trong chuyến đi New 
Zealand của Ruby: cả ngày du thuyền trên Milford Sound! 

• Ruby dùng điện thoại kiểm tra thời tiết trong ngày 

• Cô dùng Wi-Fi miễn phí của khách sạn tải một số 
podcast xuống điện thoại qua ứng dụng Nghe ABC 
(ABC Listen) 

• Cô vẫn sạc điện thoại để đảm bảo có đầy pin cho 
chuyến xe buýt đến Milford Sound và quay lại. 

Trong chuyến du thuyền, Ruby chụp ảnh Milford Sound 
bằng máy ảnh trên điện thoại của cô. 

• Ruby muốn chia sẻ những điều này với gia đình của 
mình 

• Ở Queenstown, cô có thể dùng chuyển vùng quốc tế trên điện thoại 
hoặc Wi-Fi miễn phí của khách sạn để gửi chúng đi 

• Ở Milford Sound không có sóng di động, nên cô sẽ phải đợi cho đến 
khi về đến khách sạn. 

Ứng dụng thời tiết cho phép quý 
vị kiểm tra dự báo ở bất cứ nước 

nào
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Đi du lịch nước ngoài 

Tải ảnh lên và gọi video 
Trở lại khách sạn và kết nối với Wi-Fi miễn phí của khách sạn, Ruby có 
thể sử dụng tài khoản đám mây của mình để chia sẻ một số ảnh. Cô cẩn 
thận chỉ chọn chia sẻ ảnh với một số bạn bè và thành viên gia đình. 

Cô cũng sử dụng Wi-Fi miễn phí của khách sạn và ứng dụng gọi video 
trên điện thoại để gọi video cho gia đình và chia sẻ những hoạt động 
phiêu lưu trong ngày. 

Sự nghỉ ngơi xứng đáng 
Trước khi đi ngủ, Ruby dùng trình duyệt internet trên điện thoại di động 
để vào https://smartraveller.gov.au kiểm tra các khuyến cáo du lịch 
mới cô cần biết. 

Để đi ngủ, Ruby đọc sách điện tử trong ứng dụng đọc điện tử 
(e-reader app) trên điện thoại và kiểm tra một số trang tin tức của Úc. 

Sau đó Ruby đặt báo thức trên điện thoại lúc 8 giờ sáng. 
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