
Danh saùch tröôùc khi khôûi haønh 

Ñeå baûo ñaûm moïi thöù dieãn ra suoân seû, haõy luoân nhôù raèng: 

Thoâng tin tröôøng hoïc 

Đọc kỹ thông tin từ truờng học dành cho tân học sinh/sinh viên

Kiểm tra giới hạn tối đa số kg hành lí mà bạn được phép đem khi đi 
máy bay và bảo đảm sẽ không để quá số kg cho phép. 

Lên danh sách những món đồ có trong hành lí của bạn cho mục 
đích bảo hiểm, và đảm bảo mang theo những thứ cho phép

Ký hợp đồng nhà ở (nếu bạn ở kí túc xá) 

Danh saùch kieåm tra khi ñoùng goùi ñoà ñaïc 

Haønh lí 

  

 

Ngaøy khôûi haønh 

Mang theo thư của bác sĩ giải thích về những loại thuốc mà bạn 
mang đi 

Chọn trang phục phù hợp với thời tiết tại nơi bạn định đến

Mang theo thiết bị chuyển đổi nguồn điện nếu bạn mang theo 
những thiết bị điện tử như máy tính xách tay. Ổ cắm và nguồn 
điện khác nhau ở một số quốc gia/ vùng lãnh thổ.

Mang theo thiết bị lưu trữ USB vì đây là cách tiện lợi nhất để lưu trữ 
dữ liệu 

Mang theo những sản phẩm vệ sinh/phụ nữ chuyên dụng

Mang 2 bản sao chép chứng minh nhân dân tới sân bay 

Đến sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ bay 

Đảm bảo trên hành lí có ghi rõ địa chỉ nơi đến

Đảm bảo cha mẹ/người bảo hộ có bản sao chép của những giấy tờ 
quan trọng và thông tin liên lạc khi khẩn cấp của bạn 

Kiểm tra thời hạn của hộ chiếu và bảo đảm rằng bạn đã có đúng 
visa theo yêu cầu

Mở tài khoản tại quốc gia/ vùng lãnh thổ nơi bạn du học, đăng ký 
mở Thẻ tín dụng và Thẻ thanh toán quốc tế trước khi đến

Kiểm tra vé máy bay, xác nhận các chuyến bay mình sẽ đi 

Du lòch/Nhaäp cö vaø visa 

 

Ngaân haøng vaø baûo hieåm

Sao chép đầy đủ hộ chiếu và những giấy tờ liên quan 
(thông tin cá nhân, visa) nhưng để riêng với bản gốc 

Đem theo những giấy tờ phù hợp (ví dụ: giấy chứng nhận đã 
tiêm vắc-xin, một tờ giấy ghi lịch sử bệnh tật sẽ có ích nếu bạn
đi gặp bác sĩ)

Liên hệ với Giám đốc Quan hệ Khách hàng tại nơi đến để 
bạn biết người cần liên lạc khi cần giúp đỡ 

Sắp xếp những loại bảo hiểm phù hợp (du lịch, cá nhân, sức khỏe)

Phaùt haønh bôûi Ngaân Haøng TNHH moät thaønh vieân HSBC (Vieät Nam) 

Laäp keá hoaïch du hoïc toát nhaát
cho con cuûa Quyù khaùch




