
HÀNH LÝ DU HỌC SINH

STT Tên vật dụng và đồ đạc ✓

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT (bản chính & ít nhất 1 bản photo)

1 Hộ chiếu (passport), visa du học và vé máy bay còn hạn trong đó có thị 
thực sinh viên

2 Thư nhận học, thư thông báo được cấp học bổng, biên lai đóng học phí

3 Thư của đại sứ quán

4 Bản gốc/ bản sao có công chứng, các học bạ/ bảng điểm, bằng tốt 
nghiệp, giấy khai sinh, hình 4x6

5 Các giấy tờ xác minh nhân thân như bằng lái hoặc CMND/CCCD (nên 
dịch ra một bản tiếng Anh

6 Sổ theo dõi sức khỏe, các chứng từ bệnh án (nếu có)

7 Ảnh 3,5x4,5cm theo tiêu chuẩn ảnh khi làm visa, khoảng 20 ảnh. Nếu 
không thì có thể mang ảnh 3x4 và 4x6cm

ĐỒ DÙNG PHỤC VỤ HỌC TẬP

1 Máy tính laptop

2 Tai nghe

3 1 USB (hoặc có thể mua tại nước ngoài)

4 Bút bi, bút chì, sổ

5 Máy tính bỏ túi

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN

1 Tiền ngoại tệ đã đổi

2 Thuốc men: Pamin, berberin, salonpas, thuốc giảm đau...

3 Chuẩn bị quần áo cho mùa đông & mùa hè

4 Chuẩn bị giày thể thao, giày da (giày cao gót cho nữ), dép đi trong nhà

5 Một bộ vest (mặc trong một số nghi lễ quan trọng), các bạn nữ có thể 
mang thêm áo dài dễ mặc trong dịp Tết âm lịch Việt Nam

6 Găng tay, bít tất, đồ lót

7 Balo du lịch, 1 túi đựng laptop, 1 túi nhỏ để đeo & 1 túi đi học

8 Đồng hồ báo thức, đeo tay

9 Khăn tắm, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu

10 1 cắt móng tay

ĐỒ DÙNG SINH HOẠT

1 Ổ điện dụng LiOA và giắc chuyển đầu (tùy nước mà dùng ổ)

2 Keo 502 & một cuộn băng dính nhỏ

3 Nồi cơm điện mini

4 Bát ăn, đũa, thìa, cốc

5 10-20 gói mì tôm (dùng cho những ngày đầu)

6 Một số thực phẩm khô: ngũ vị hương để nướng thịt, mộc nhĩ, nấm 
hương để làm nem mời các bạn nước ngoài

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI CHUẨN BỊ HÀNH LÝ

1
Không nên để tài sản và những vật dụng quan trọng ở ngăn ngoài, bên 
hông hay phía trước vali vì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ trộm cắp ra 
tay

2 Hãy cẩn thận photo các giấy tờ cần thiết thêm một bản rồi cất trong 
hành lý ký gửi

3
Không nên mang hành lý xách tay quá cồng kềnh mà nên mang theo 
hành lý xách tay để có thể dùng cho các chuyến đi theo ngày và dùng 
hằng ngày gấp xếp nhỏ gọn

4 Với các loại vali và các mặt hàng dễ vỡ, hãy sử dụng băng dính hoặc học 
kín vali bằng túi chuyên dùng và đều phải khóa cẩn thận

5 Để tránh nhầm lẫn hay thất lạc hành lý, nên đánh dấu vali bằng bất kỳ 
dấu hiệu nào dễ nhìn thấy nhất

6 Tải các bản sao giấy tờ, ảnh chụp, âm nhạc lên Google Drive

7 Lưu các chi tiết liên lạc & thông tin quan trọng trong tài liệu Google


