TRAVEL CHECKLIST
VẬT DỤNG CẦN THIẾT KHI ĐI DU LỊCH - CAMPING
Khi đóng gói cho một chuyến đi quốc tế, hãy giữ những tài liệu quan trọng nhất
của bạn bên cạnh mọi lúc và các nhu yếu phẩm của bạn trong hành lý mang theo.
Hãy nhớ rằng, bạn muốn hành lý càng nhẹ càng tốt, vì vậy hãy cố gắng chọn các
vật dụng đa năng bất cứ khi nào có thể.

Giấy tờ tùy thân
Hộ chiếu
Bằng lái xe
Bảo hiểm du lịch
Visa (+ các giấy tờ khác)
Bản sao của các loại giấy tờ
trên (lưu trên điện thoại và chia
sẻ với người nhà)
Bản photo hộ chiếu (mang
theo và giữ ở nơi khác với bản
gốc)
Tiền tệ phù hợp

Thiết bị du lịch
Chai nước/ bình đựng nước

Túi trống/ túi xách du lịch

Hệ thống lọc nước hoặc viên
xử lý nguồn nước

Balo nhẹ/ túi đeo chéo

Đèn pha hoặc đèn pin

Áo mưa cho hành lý/ balo

Ống nhòm
Gậy trekking
Dao hoặc dụng cụ đa năng
(trong hành lý ký gửi)
Sách/ tài liệu để đọc
Hướng dẫn du lịch/
sách hướng dẫn lịch sử

Lịch trình chuyến đi

Sách ngôn ngữ

Xác nhận đặt chỗ (du lịch,
khách sạn, xe, v.v.)

Sổ tay/ sổ vẽ cùng với
bút chì/ bút bi

Thẻ y tế quốc tế và tiêm
chủng

Khăn du lịch nhanh khô

List số điện thoại cần thiết
(giữ ở nơi khác với điện
thoại)

Đóng gói hành lý

Tấm trải giường
(hoặc tấm lót túi ngủ)
Gối du lịch

Set túi đựng quần áo
Ví RFID hoặc túi đeo hông
Túi khô (đựng đồ ướt)
Túi nhựa có khóa kéo
Ổ khóa vali (chứng nhận TSA)
Thẻ tên hành lý(2 cái mỗi túi)

Vật dụng cá nhân
Điện thoại (với case chống
thời tiết)
Dây sạc và đầu sạc
Tai nghe
Bộ chuyển đổi / ổ cắm đa năng
Sạc dự phòng
Máy camera
Túi đựng camera
Pin dự phòng
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Quần áo/ Giày dép

Vật dụng khác

Đồ lót chống ẩm

Khăn bandana

Áo thun chống ẩm

Tất chân (vải tổng hợp hoặc len)

Quần dài / short nhanh khô

Giày leo núi, sandals và dép

Áo tay dài
Áo khoác nhẹ
Áo mưa
Nón/ mũ che nắng
Đồ ngủ
Đồ bơi
Quần áo đẹp để dự

Dành cho thời tiết lạnh:
Áo khoác cách nhiệt
Đồ lót dài
Găng tay
Mũ ấm

tiệc/ nhà hàng

Dụng cụ y tế & vệ sinh
Nước rửa tay diệt khuẩn

Lược chải tóc

Khăn chứa cồn sát trùng

Thiết bị giúp ngủ ngon
(bịt mắt, bịt tai)

Kem dưỡng thể
Mắt kính dự phòng / kính
áp tròng
Bộ dụng cụ y tế
Thuốc theo toa
Bộ dụng cụ vệ sinh

Dây phơi quần áo du lịch
và gói nước giặt đồ
Chống nắng và chống công trùng:
Kính bảo vệ mắt/ kính mát
(+ dây đeo chống rớt)

Bàn chải/ kem đánh răng

Kem chống nắng

Khăn giấy

Son dưỡng môi có SPF

Mỹ phẩm

Thuốc chống côn trùng
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