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TẠO LẬP CON ĐƯỜNG RIÊNG

Cách đây hơn 1 năm, tôi ra mắt cuốn sách đầu tay, và 

quyết định từ bỏ nghề báo để làm một blogger du lịch 

toàn thời gian. Tôi quá chán sự ổn định, quá chán môi 

trường gò bó và khuôn mẫu, quá chán một công thức 

lặp đi lặp lại nên thôi quyết định từ bỏ một công việc ổn 

định và có thể nói là ước mơ của nhiều người để tạo lập 

một con đường riêng cho mình. Tại sao lại nhìn cuộc 

sống một màu trong khi bản thân bạn có thể nhìn thấy 

cuộc sống đa dạng hơn?

KIẾM TIỀN ĐỂ XÊ DỊCH

Có rất nhiều nguồn để tôi trang trải cho những chuyến 

đi. Tiền viết sách, tiền để dành từ nhiều năm, tiền làm 

thêm từ các công việc nhỏ lẻ ngoài công việc chính là 

blogger du lịch, tiền quảng cáo của Facebook và Google 

khi đăng video trên YouTube và cả những hợp đồng, 

thỏa thuận đăng bài, đánh giá trải nghiệm sản phẩm, 

dịch vụ trên các kênh riêng trên web và mạng xã hội.

ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TRẢI HOA HỒNG

Tôi đã tiên liệu trước được những khó khăn mà mình 

vấp phải. Không ngờ, những khó khăn đó khắc nghiệt 

hơn là tôi tưởng. Làm tự do thì chẳng bao giờ có thu 

nhập ổn định cả. Tất cả đều là sự bấp bênh và tôi phải 

nỗ lực từng ngày, từng giờ để duy trì thu nhập của 

mình.

Ngoài ra, khi bạn là một blogger du lịch thì bạn phải đi 

đủ nhiều và đủ thường xuyên để có nhiều kinh nghiệm, 

trải nghiệm chia sẻ với độc giả. Nếu bạn đi ít, trải 

nghiệm của bạn nhạt nhẽo, chẳng ai theo dõi blog của 

bạn. Hơn nữa, trải nghiệm của bạn phải sâu, phải thú 

vị, đòi hỏi bạn phải có óc quan sát, phải có sự cảm nhận 

và phải có sự giao lưu với những người địa phương nơi 

bạn đến. Thứ ba là bạn phải tạo được lòng tin nơi độc 

giả bởi họ sẽ là đối tượng theo dõi hành trình của bạn, 

góp phần vào sự thành công của những gì bạn viết ra 

và chia sẻ. Đôi khi, có độc giả cảm thấy khó chịu khi tôi 

đăng bài quảng bá hay giới thiệu cho một thương hiệu 

nào đó mà không hiểu rằng đó cũng làm một cách để 

tôi cân đối nguồn thu nhập cho việc xê dịch. Bản thân 

tôi đã có lúc cảm thấy rất chán nản với quyết định trở 

thành blogger toàn thời gian của mình. Tôi không thấy 

có sự tiến triển, tôi không biết tôi làm thiếu, làm sai ở 

khâu nào. 

THÀNH TỰU CẦN CÓ QUÁ TRÌNH

Khó khăn thì nhiều nhưng tự bản thân tôi luôn tâm 

niệm rằng tôi đã quyết định đi theo con đường này thì 

tôi phải đi theo đến cùng. Tôi vẫn có một niềm tin khá 

chắc chắn rằng tôi sẽ thành công với con đường mình 

đã chọn. Sau này khi có gia đình tôi nghĩ vẫn có thể 

cùng nhau chu du khám phá, để tất cả mọi người cùng 

được học từ những điều thú vị trong cuộc sống. Thế 

nhưng đừng vội vã đi làm một blogger du lịch toàn thời 

gian ngay lập tức khi bạn chưa trang bị đủ cho mình 

khả năng tài chính, kiến thức đầy đặn và cả những kỹ 

năng giao tiếp, ngoại ngữ. Để đạt được một thành tựu 

đều cần một quá trình. Nếu muốn trở thành một blogger 

du lịch, hãy bắt đầu đi từ bây giờ, bắt đầu tập viết và 

chia sẻ, bắt đầu tập các kỹ năng chụp ảnh, quay phim, 

biên tập video, trau đồi khả năng nói tiếng Anh và đặc 

biệt hãy đọc thật nhiều. 

TRẦN VIỆT 
PHƯƠNG

Tôi đi lại hàng tháng, thậm chí là hàng tuần để phục vụ cho 
công việc viết lách và chia sẻ trải nghiệm của mình. Ước 
chừng một năm tôi bay gần 70 chuyến. Ngoài blog tôi còn 
làm vlog để chia sẻ nội dung trên các định dạng khác nhau.

“

“
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Từ tháng 6 năm nay khi bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới bằng 
xe máy dự định là trong 2 năm thì có thể nói Khoa là một blogger 
du lịch toàn thời gian, còn trước thì vẫn có công việc cố định và chỉ 
tranh thủ ngày nghỉ để du lịch, mỗi năm sẽ đi khoảng 20-30 chuyến 
chủ yếu là trong nước.  

“

“

SẼ KHÔNG CÒN CHUYẾN ĐI NÀO DÀI THẾ

Với một hành trình dài như chuyến du lịch vòng quanh thế 

giới này, nếu không làm travel blogger thì không biết sẽ tìm 

chi phí ở đâu ra để chi trả cho nó, cũng phần vì tiền dành dụm 

trước giờ đã để dành hoặc gởi phần lớn về cho gia đình vì 

mình là con lớn trong nhà. Làm travel blogger được thì mới có 

thể đi tiếp và đi xa hơn.

LÀM VIỆC TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG

Trước đây thì nhờ công việc văn phòng toàn thời gian, thỉnh 

thoảng cũng viết lách quảng cáo cho vài công ty. Còn bây giờ 

thì chủ yếu là mình viết quảng cáo cho một số nhãn hàng như 

lốp xe, điện thoại, copywriter, chụp ảnh cho các nhãn hàng để 

chi trả cho chi phí chuyến đi. Hiện mình cũng không có nguồn 

tài chính nào ổn định cả. 

Trên đời không có gì là miễn phí và hoàn hảo cả, mọi thứ đều 

cần sự đánh đổi. “Nghề đi du lịch” đôi khi cũng bị stress nhiều 

lắm, cũng lo deadline, cũng phải chịu rủi ro nghề nghiệp nhất 

định, cũng lo “thất nghiệp”, giờ làm thì chẳng có xách cặp sáng 

đi chiều về 8 tiếng mà nó không có ranh giới rõ ràng. 

KHÓ THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG LÀM MỚI MÌNH

Du lịch không phải là liều thuốc thần, không phải là khu vườn 

Eden đẹp đẽ, nó cũng như mọi thứ khác trên đời, cũng tự cân 

bằng và bù trừ mọi thứ với nhau: sự cởi mở và trải lòng với 

người xa lạ sẽ bị thu hẹp lại dần bằng sự cảnh giác và thận 

trọng, những trải nghiệm mới đang chờ đón cũng sẽ bị những 

rủi ro tiềm ẩn như cái bóng theo đuổi phía sau, những cảm 

giác sung sướng phấn khích khi đặt chân đến một vùng đất 

xa lạ rồi cũng sẽ bị tô xám xịt khi trở về nhà đầy trống rỗng và 

tiếc nuối, những chuyến du lịch sẽ được đổi bằng thời gian, 

sức khỏe, sức lao động, tiền bạc. Khó khăn đầu tiên của một 

người du lịch toàn thời gian, đó là tài chính. Đôi khi mình cũng 

rơi vào tình trạng khó khăn do các bên thanh toán chậm. Tuy 

vậy do có nhiều nguôn thu nhập khác nhau nên vẫn có các 

khoản bù đắp và mình có thể xoay sở được. Đi du lịch, luôn 

phải cố gắng giữ sự lạc quan và phấn khởi trong lòng, vì nếu 

buồn chán thì chẳng đi nữa làm gì. Những tấm ảnh đẹp đẽ, 

tươi cười rạng rỡ nhiều khi chỉ là những lần dối lòng mình, 

còn những tấm trông u sầu chỉ là diễn cho “sâu” vui vui thôi 

chứ lúc buồn và tâm trạng chẳng ai lại chụp ảnh mình bao giờ 

cả. Có lẽ vì chẳng ai muốn người khác phải xem những tấm 

ảnh buồn tẻ và chán ngắt, để họ buồn lây và mất cảm hứng, 

phá hủy cả ngày tươi đẹp của họ cả.

Ngoài ra, travel blogger phải luôn tự làm mới bản thân, phải 

chia sẻ những cái có ích cho người đọc để thu hút lượng độc 

giả của riêng bạn. Mình luôn phải suy nghĩ tìm các điểm mới 

độc đáo hoặc khai thác các góc nhìn ít người biết để page của 

mình thú vị hơn. Vì travel blogger mà không đi du lịch hay có 

những bài viết hay, sinh động, mới lạ thì cũng khó thành công.

VÀ BẠN ĐÃ SẴN SÀNG KHI…? 

Làm một travel blogger toàn thời gian đòi hỏi phải có sự chuẩn 

bị. Trước hết bạn phải thật sự đam mê du lịch. Tiếp đó bạn cần 

tin mình có khả năng viết lách, chụp ảnh, và một số kỹ năng 

để giúp bạn kiếm tiền trang trải chi phí. Không những vậy, bạn 

phải chịu được cực khổ và thích trải nghiệm, sẵn sàng đón 

nhận các thử thách đển với mình vì đường đi là một chuỗi 

những tình huống không lường trước. Nếu thấy đã sẵn sàng 

thì cứ từng bước dấn thân vào thử, cũng không mất mát gì. 

WANDERLUST TIPS | OCTOBER  2017 WANDERLUSTTIPS.COM

70 71đối thoại đối thoại



CÔNG VIỆC “ĐI CHƠI SUỐT NGÀY”

Lúc trước, tôi và những người bạn “đi” của mình khi còn đi 

làm công ty cứ hay bảo nhau: “Sở thích của mình là đi du lịch. 

Tại sao tụi mình không biến sở thích này thành một công việc 

kiếm ra tiền nhỉ? Nếu được vậy thì chúng ta đâu phải làm việc 

nữa mà chúng ta sẽ đi chơi suốt ngày”.

Tôi không cho rằng việc ổn định ở một nơi nào đó, có công việc 

ngày hai buổi, có lương cố định… là một việc gì đó không tốt. 

Nhưng tôi thì lại không cảm thấy hạnh phúc với điều đó nên 

phải cất công tìm kiếm một chân trời mới. May thay, tôi lại tìm 

thấy hạnh phúc trên những cung đường.

KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ BUỒN

Những ngày đầu tôi dùng tiền tiết kiệm để đi. Nhưng chỉ 2 

tháng sau là tôi đã bắt đầu có nguồn thu từ công việc của một 

travel blogger. Tôi nhận tài trợ từ nhãn hàng để đồng hành 

cùng sản phẩm của họ trong các chuyến đi. Tôi viết review cho 

những điểm đến, các hãng lữ hành hoặc các hãng hàng không. 

Ngoài ra, tôi cũng tự lập cho mình một ekip làm việc chuyên 

về nhiếp ảnh thương mại tại Sài Gòn. Lúc nào lên đường, tôi 

TÂM 
BÙI

chuyên tâm vào ảnh du lịch. Còn khi ở nhà, tôi nhận thêm 

công việc chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng. Với từng ấy 

việc, thậm chí tôi cảm thấy mình không lúc nào có thời gian 

để… buồn.

ĐỪNG LÀM HÀNH TRÌNH “BIẾN CHẤT”

Tiền bạc luôn là vấn đề đau đầu của những người làm nghề 

tự do. Có một nỗi sợ chung của rất nhiều bạn trẻ là khi dứt áo 

khỏi công ty rồi, bước ra tự đối đầu với cuộc sống thì không 

biết mình có tồn tại nổi không. Chính sự thiếu chuẩn bị và nỗi 

sợ vô hình này đã làm các bạn chùn bước. Cho tới thời điểm 

này, tôi cảm thấy vấn đề tài chính không còn là nỗi lo canh 

cánh của mình như ngày xưa nữa. Vì tôi biết cách quẳng cái 

gánh lo ấy đi để chú tâm vào công việc.

Bạn kiếm tiền trên đường đi, nhưng nếu vì thế mà bạn biến 

chuyến du lịch của mình thành một chuyến công tác thì bạn 

sẽ thất bại. Chuyến đi không còn mang tính phiêu lưu, bất ngờ 

và hồi hộp nữa mà nó sẽ bị thuần thương mại. Mà những câu 

chuyện như vậy đang thừa mứa trên mạng xã hội, độc giả 

không cần thêm nữa. Họ cần những trải nghiệm hết sức cá 

nhân, có thể sai lầm, bốc đồng hoặc ngu ngốc, nhưng nó là trãi 

nghiệm tự thân và rất đời. Người đọc có thể thấy được chính 

mình trong những câu chuyện đó. 

Vì tôi là “tỉ phú thời gian”, muốn đi bao lâu tuỳ thích nên cứ ở 

lại chơi cho sướng, để các giác quan của mình được làm việc 

hết công suất rồi sau đó mới viết lách và chụp ảnh. Với tôi, tận 

hưởng phải chiếm 80-90% hành trình thì mới có sản phẩm tốt.

ĐÍCH ĐẾN CỦA BẠN LÀ …? 

Tôi không có ý định dừng lại, ngay cả khi có gia đình. Tôi nghĩ 

mình hoàn toàn có thể chọn cho mình một mẫu hình gia đình 

mình muốn. Tôi sẽ chọn người cùng chí hướng với mình để 

tạo dựng một gia đình, trong đó gia đình tôi sẽ cùng nhau đi 

chuyển trên khắp các nẻo đường. Biết mình muốn gì là chìa 

khoá của mọi thành công. Nhưng đích đến của mỗi người 

chúng ta, buồn thay, lại không phải là thành công mà là những 

trải nghiệm. Chính trải nghiệm mới làm nên con người, làm 

nên kỉ niệm và làm một người trở nên khác biệt và duy nhất.

Trung bình mỗi năm tôi 
dành 6 tháng trên đường. 
Số chuyến đi thì cũng vô 
chừng lắm. Ít nhất là 5 địa 
điểm mà mình chưa từng 
đặt chân tới mỗi năm.

“
“
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ĐI ĐỂ SỐNG THỰC SỰ

Tôi từng là một chuyên viên truyền thông cho một đại học lớn 

của miền Trung với mức lương ổn. Tôi là niềm tự hào của gia 

đình. Thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc và cuộc 

sống như vậy không thỏa mãn được chính mình. Vì thế mà tôi 

quyết định từ bỏ con đường an toàn và ổn định kia để xách ba 

lô lên và bước ra ngoài thế giới. Bởi, chỉ đơn giản để biết được 

mình là ai, mình có thể làm được những gì và đi được đến 

đâu. Và với tôi đó mới là một cuộc sống thực sự.   

TRANG TRẢI CHO MƠ ƯỚC

Công việc chính của tôi là viết lách, chụp hình và quay phim. 

Tôi đã rèn cho mình để có đầy đủ kỹ năng làm báo ảnh (phóng 

sự ảnh, góc ảnh), báo viết (những bài nhật ký hành trình, 

phóng sự, ký sự) và báo hình (phóng sự truyền hình). Trung 

bình 2 - 3  ngày tôi sẽ gửi đi một sản phẩm. Và nhuận bút thì từ 

300.000VND - 2,5 triệu VND/sản phẩm. 

Tính ra trung bình một tháng tôi vẫn có thể kiếm được từ 10 

- 15 triệu VND từ tiền nhuận bút. Và bên cạnh đó thi thoảng 

tôi cũng có thêm thu nhập từ việc làm KOLs cho việc review 

và PR cho một số sản phẩm trên các trang mạng xã hội của 

mình như facebook, fanpage và website. Tôi thường được trả 

tối thiểu 500.000VND/bài review hoặc PR để đăng lên các kênh 

thông tin cá nhân của mình.

Chưa kể một số chuyến đi tôi được tài trợ 100% chi phí. Một số 

người sẵn sàng chi trả cho tôi 100% chi phí để tôi đưa họ tới 

được vùng đất mà họ muốn. Ví dụ như chuyến đi tới bộ lạc 

Apatani ở Ziro, Ấn Độ. 

MÌNH CÓ LỰA CHỌN SAI KHÔNG?

Tôi từng mơ mộng rất nhiều về nghề viết, nhưng khi lao vào 

thực tế, thì tài chính là một vấn đề cần được đặt lên bên cạnh 

lý tưởng và đam mê. Để nuôi dưỡng đam mê, tôi phải viết rất 

nhiều, với tần suất vừa đi vừa viết như vậy, đôi khi còn phải 

viết vội. Đôi khi chỉ là dạng bài giới thiệu sơ sài kèm vài tấm 

ảnh, thế cũng xong một bài. Tôi thậm chí không muốn đọc lại 

những bài báo đó. Tôi cũng mong độc giả khi đọc nó sẽ không 

nhận ra tác giả là tôi. Đó cũng là một trong những điều khiến 

tôi rất khổ tâm.

Trong suốt 1 năm vừa qua cũng có một vài thời điểm tôi thực 

sự gặp khó khăn về tài chính. Khủng hoảng nhất là khoảng 

thời gian bị rơi mất máy ảnh xuống biển, không có đồ nghề 

tác nghiệp, số lượng ảnh chụp trên hành trình bị mất, thành 

ra chững lại một thời gian không thể cộng tác với các báo. 

Tiền làm ra chỉ đủ để duy trì cho các hành trình chứ không 

dư giả để sắm đồ mới. Có thời điểm trong tài khoản chỉ còn 

900.000VND, tôi cũng tự hỏi mình phải sống sao đây nhỉ? Đã 

có một thời gian tôi thực sự stress và khủng hoảng về chuyện 

tài chính. Chính thế nhiều lúc tôi cũng tự nghi ngờ bản thân 

không biết mình có lựa chọn sai không. 

TỪ BỎ?

Tuy khó khăn, tôi vẫn chưa sẵn sàng dừng lại với một cuộc 

sống ổn định. Bởi tôi vẫn nhớ phát điên cảm giác được tự do 

chạy nhảy trên thảo nguyên, cảm giác băng qua sa mạc hay 

những ngọn núi tuyết. Đó có lẽ sẽ là những cảm giác tuyệt vời 

nhất trong đời.

PHẢI GẮN ĐAM MÊ VỚI THỰC TẾ

Theo đuổi đam mê là tốt nhưng nếu như không muốn ngã quá 

đau, thì phải gắn đam mê với thực tế. Trước khi quyết định từ 

bỏ vị trí an toàn, bạn phải trả lời được câu hỏi: Bạn có kỹ năng 

gì? Kỹ năng của bạn có thể nuôi sống bạn khi bạn từ bỏ con 

đường an toàn để lao ra thế giới không? 

MAI HƯƠNG

Tôi mới bắt đầu công việc của 
một phóng viên tự do và travel 
blogger từ khoảng hơn 1 năm 
trước. Từ đó đến nay tôi đã đi 
được 9 quốc gia, tính ra năm vừa 
rồi trung bình 1 tháng tôi lại có 
mặt ở một đất nước khác nhau. 

“

“
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TÔI KHÔNG CÒN PHẢI XIN NGHỈ ĐỂ ĐI DU LỊCH 

NỮA

Tôi dành toàn để bộ thời gian cho du lịch từ tháng 

9 năm 2014 sau khi nghỉ công việc tư vấn công 

nghệ trong ngành quảng cáo trực tuyến ở London. 

Tôi đi du lịch hàng tháng và thường về Đức giữa 

các chuyến đi. Trước khi nghỉ việc, tôi dành tất cả 

ngày nghỉ phép để đi du lịch, khoảng 3-4 chuyến, 

thậm chí đôi khi nghỉ không lương một vài tháng. 

Tiền tiết kiệm từ công việc tư vấn quảng cáo trực 

tuyến đủ dư dả để tôi chi trả cho các chuyến đi đến 

năm 2018. 

CHI TIÊU TIẾT KIỆM, TRẢI NGHIỆM HẾT MÌNH

Từ bỏ cuộc sống thường nhật đồng nghĩa với việc 

tôi không còn được gặp gỡ bạn bè, chơi ghita hay 

leo núi thường xuyên nữa. Từ bỏ các sở thích ấy 

vốn không phải là điều dễ dàng với tôi. 

Tôi đã bắt đầu sử dụng chương trình tiếp thị 

Affilate trên Amazon và kiếm được số tiền 40EUR 

đủ để trả chi phí duy trì website trong ít nhất 1 

năm. Nhưng hầu như tôi sống dựa vào khoản tiền 

tiết kiệm. Và cũng nghĩ đến việc dùng những bức 

ảnh chụp được để tăng thu nhập, một việc tôi chưa 

từng làm trước đây.  Tìm các quán có đồ ăn giá rẻ 

hơn đồ bán trong siêu thị, đi xe bus thay vì taxi, săn 

vé máy bay giá rẻ. Tôi thường dành hàng giờ đồng 

hồ tìm kiếm thông tin để lên kế hoạch cho những 

hành trình tiết kiệm nhất. Và trong 2 năm, điều này 

đã giúp tôi tiết kiệm 2.000EUR.

THÍCH NGHI LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT

Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trên 

đường đi. Như khi nhờ xe, bạn sẽ không biết liệu 

bạn có thể đến được đúng nơi mình muốn đến hay 

không và khi nào thì tới. Đôi khi tôi đã phải làm 

những việc mà nhiều người vẫn coi là quá nguy 

hiểm, như là dựng lều ngủ dọc đường. Đôi khi có 

vài người mời tôi về nhà và kể tôi nghe những 

chuyện kỳ lạ. 

Nhìn chung, chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch 

liên tục và cần tùy cơ ứng biến. Như trước đây, tôi 

từng rơi vào hoàn cảnh bị một người cho ở nhờ 

trên couchsurfing bỏ rơi, trong lúc lo lắng và bối rối 

ấy tôi đã phải tự mình cố gắng tìm cách giải quyết 

và lên một kế hoạch khác. Tôi cũng dần quen với 

những sự cố này, nhưng có lẽ với những ai mới bắt 

đầu đây là một thử thách thực sự.

NẮM BẮT TƯƠNG LAI

Có nhiều người không thực sự biết mình muốn 

làm gì và nên đi như thế nào. Nhưng tôi thì khác. 

Với tôi, tương lai luôn rất rõ ràng Tôi muốn mở một 

trang trại trồng thực phẩm hữu cơ ở Anh trong 5-10 

năm nữa, cùng đó là cung cấp chỗ ở và nấu ăn cho 

khách du lịch và làm nghề quảng cáo trực tuyến 

tự do trong khoảng 4-6 tháng 1 năm. Khoảng thời 

gian còn lại là dành cho gia đình và du lịch. Lên kế 

hoạch cẩn thận sẽ giúp hành trình khám phá thế 

giới của bạn an toàn và đáng nhớ hơn. 

CH
RISTO

PH
ER H

EIL
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INSTEAD OF TRAVELLING SEVERAL 
TIMES PER YEAR, TRAVEL BLOGGERS 
TURN THEIR LIFE INTO A LONG TRIP. 

AND IT IS DEFINITELY NOT A PATH 
STREWN WITH ROSES.
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CREATE YOUR OWN PATH

More than a year ago, I published my first book and decided to 

give up my career as a  journalist to become a full-time travel 

blogger. I am so fed up with the stability, so tired of the restrictive 

and constrained working environment, and so bored with a 

repeated working routine, so I made a decision to give up the job 

that could be a dream to many people to create my own path. 

Why did you have to live a monotonous life while you were 

capable of living a more diverse life?

MAKE MONEY FOR TRAVELLING

There are many ways for me to make money the trip: Income 

from writing, my savings for years, extra money from part-time 

jobs outside my main job as a travel blogger, earnings from 

advertising on Facebook and Google when posting videos on 

YouTube, and also the contract, agreement of posting product and 

service reviews on my own website or social networks.

I travel monthly, even 
weekly to write and share 
my experience. On average, 
I take nearly 70 flights a 
year. Besides blogging, 
I also make vlogs to 
share my experiences on 
different media channels.

“

“

TRAN VIET 
PHUONG

A PATH NOT STREWN WITH ROSES

I had anticipated difficulties that I had to face. However, those 

difficulties were much harder than I had expected. Being a 

freelancer means that you will never have a stable income. It is all 

insecure and I have to work every day, every hour to maintain my 

income. In addition, being a travel blogger, you have to travel a lot 

to gain experience, experience to share with the readers. If you do 

not travel regularly, your experience is tedious, then nobody will 

want to follow your blog. Furthermore, your experience must be 

in depth and interesting, which means you are required to have 

an ability to observe, perceive and interact with local people in 

the destination. Finally, you have to build trust with your readers 

because they will watch your journey and contribute to your 

success. Sometimes, there were readers that felt uncomfortable 

when I posted or advertised a product, without understanding 

that it was also a way I could earn money for travelling.

Sometimes, I felt frustrated with my decision to become a full-

time blogger when I did not see any progress, I did not know what 

I needed for improvement, and what I had done wrong.

ALL ACHIEVEMENTS NEED TIME

I had to face a lot of difficulties, but I always thought that as I 

decided to go this way, I have to go to the end. I have a strong 

belief that I will succeed in the path I have chosen. Later, when I 

get married, we will travel together to explore the world and learn 

from interesting things in life.

But do not rush to work as a full-time travel blogger when you 

have not gained the financial ability, comprehensive knowledge, 

communication skill and foreign languages. All achievements 

need time. If you want to become a travel blogger, you can start 

the journey now; start writing and sharing; practice taking 

photographs, recording and editing video; learn English, and 

especially read a lot.
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Since June this year when 
starting my journey around 
the world by motorbike in 
2 years, I have worked as a 
fulltime travel blogger. In the 
past, I had a stable job and 
only took days off to travel, 
and every year I went on 
about 20 - 30 trips, mainly in 
Vietnam.

“

“
TRAN DANG  
DANG KHOA

THERE WILL BE NO OTHER LONG JOURNEY

Regarding the long journey around the world, if I do not work as 

a travel blogger, I cannot afford the travel cost. I needed to send 

my savings to my parents because I am the oldest in my family. 

Being a travel blogger helps me to earn money for travelling.

WORKING WHILE TRAVELLING

Previously when I had a full-time white-collar job, sometimes 

I wrote advertisements for several companies. Nowadays, I 

mainly write advertisements for some brands such as tires or 

mobile phones, work as a copywriter, take photographs for some 

brands to pay for travel expenses. Currently, I do not have any 

stable income, either.

Nothing in life is free and perfect, everything needs a trade-off. 

“Traveling career” is sometimes very stressful with deadlines, 

occupational risks, and also unemployment. The working 

schedule is not fixed with 8-hour shifts; you will have to work at 

any available time.

IT IS HARD TO SUCCEED WITHOUT RENEWING YOURSELF

Travelling is not a magic medicine or a beautiful Eden Garden. 

Just like everything else in life, it has two sides: the openness 

to strangers will be narrowed gradually by the vigilance and 

caution, while awaiting new experiences will also be exposed 

to hidden risks. The happiness and excitement when coming to 

a new land will then bring you a sense of regret and emptiness 

when coming back home and realizing that travelling will be 

traded by your time, health, and money. The first difficulty of a 

full-time traveller is maintaining income. Sometimes I got into 

serious financial difficulty due to late payment. However, I still 

have many other sources of income to manage and overcome 

difficulties. 

When travelling, you should always keep the optimism and 

excitement in your heart because if you get bored, you can 

do nothing. Sometimes, the beautiful photos or bright smiles 

are somehow to hide the sadness inside, while some other 

melancholy pictures are actually just for a concept. Perhaps 

because no one wants others to lose inspiration or ruining a 

beautiful day by seeing their boring and monotonous photos.

Another great challenge for travel bloggers is to constantly 

renew themselves and share useful tips to attract readers. I 

always think about new unique aspects or exploit less-known 

viewpoints to make my page more interesting. Because it will be 

hard to succeed as a travel blogger if you do not travel often or 

have interesting and unique travel writings.

AND WHEN DO YOU GET READY?

Working as a full-time travel blogger requires preparation. First 

of all, you need to have the passion for travelling. Then you need 

to have writing skill, photography skill and others to earn money 

to cover your expenses. Moreover, as you may encounter a series 

of unexpected situations during your journey, you need to have 

the ability to endure hardships, the desire for life experience 

as well as the willingness to take on any challenges. If you are 

ready, just take the first step to experience a travelling life. 
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I spend an average of six 
months on travelling, visiting 
at least 5 new destinations 
every year. I have travelled to 
so many places in my life.

“
“

TAM 
BUI

A JOB OF TRAVELLING 

When I still worked for companies, my travel buddies and I 

said to each other “Our hobby is travelling. Why don’t we turn 

it into a career? Then we do not need to work anymore and 

just spend all day going out. “

I do not think having a stable 8-hour-shift and fixed monthly 

salary job is something unfavorable. However, I was not happy 

working like this, so I had to look for a new path. Fortunately, I 

found the happiness on travelling.

THERE IS NO TIME TO BE SAD

In the early days, I spent my savings on travelling. But just 

two months later, I started making money when working as 

a travel blogger. I received sponsorship from some brands 

to bring their products during the trip. I wrote reviews of 

destinations for travel agencies or airlines. In addition, I also 

set up a team specializing in commercial photography in 

Saigon. I focus on taking travel photos while on the journey, 

and advertising photographs for brands while at home. With 

this huge amount of work, I even feel that I do not have time to 

be sad.

DO NOT MAKE YOUR JOURNEY LOSE ITS SIGNIFICANCE

Finance is always a headache for freelancers. A common fear 

of so many young people is whether they can survive or not 

when they give up a stable job to work as a freelancer or start 

their own business. The lack of preparation and this invisible 

fear has made them intimidated. Up to now, financial issues 

do not bother me anymore because I know how to throw 

the burden away to focus on work. You make money while 

travelling, but if you turn your journey into a business trip, it 

means you have failed. The trip is no longer adventurous, full 

of surprises and thrilling but it is commercialized. There are 

too many significant stories like this on social networks that 

readers do not need to read anymore. 

They need a completely personal experience which is may be 

impulsive or stupid, yet unique and authentic, so that readers 

can find themselves in those stories. Because I am a “time 

billionaire”, I can stay as long as I want so that my senses can 

work at full capacity, and then I will write and take photos 

later. For me, I can only have great writings and photos when 

spending 80-90 percent of travel time for pleasure.

YOUR FINAL DESTINATION IS...?

I do not intend to stop, even when I get married. I think I can 

build my own family and choose a soulmate to share the 

aspirations for travelling, so we can be accompanied all over 

the places.

Find out what you really want in life is the key to success. But 

the goal of life is not succeeding, but experiencing. It is new 

experiences that help us find ourselves, bring memories and 

makes us different and unique. 
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MAI
HUONG
I just started the job of a 
freelance journalist and s travel 
blogger about a year ago. 
Since then, I have traveled to 
nine countries, and averagely I 
travelled to one country each 
month last year.

“

“

TRAVEL TO FIND A REAL LIFE

I used to be a public relations specialist 

for a large university in Central Vietnam 

with a good salary. I am the pride of the 

family. However, I still did not feel happy 

and satisfied with my life. Therefore, I 

decided to give up that safe and stable 

life to take my backpack and step forward 

to experience the world outside, simply 

because I wanted to find out who I am, 

what I can do and where I can go. And that 

is the life I want to live.

WORKING TO AFFORD MY DREAM

My main job is writing, taking photographs 

and filming. I have trained myself to have 

enough skills to work in some fields such 

as photojournalism (photo-essay, photo 

categories), journalism (journey diary, 

documentary, and journal) and television 

(TV report). I will produce a work on the 

basis of 2-3 days, and the royalty is from 

300.000 VND to 2.5 million VND per work. 

Averagely, in a month I can earn from 10 to 

15 million of royalty. Besides, I sometimes 

get extra income from working as a Key 

Opinion Leader (KOLs) for reviewing and 

promoting some products on my social 

networking sites such as Facebook, fan 

page, and website. I am usually paid a 

minimum of 500.000 VND for a product 

review or a promotion posted on my 

personal channel. Not to mention, some 

of my trips are 100 percent sponsored. 

Some people are willing to pay the travel 

cost for me to travel with them to the land 

they want to go, for example, a trip to the 

Apatani tribe in Ziro, India.

DID I MAKE THE WRONG CHOICE?

I used to have an illusion about writing, but 

when it comes to the reality, money is a 

matter that needs to be considered besides 

your dream and passion. To nurture my 

passion, I had to write a lot, even while 

ravelling; sometimes I had to write in a 

hurry. The articles sometimes were just 

a simple introduction with some photos, 

which I did not even want to read again. I 

also hoped the reader would not recognize 

that the author was me. It was one of the 

broken-hearted things I had to experience.

During the last 1 year, there were at 

some points when I really had financial 

problems. The worst crisis was when I lost 

my camera in the sea. It was impossible for 

me to collaborate with media companies 

and agencies because I did not have 

professional equipment and lost all the 

photographs taken on the journey. My 

income was just enough to spend on 

travelling, and I could not afford to buy 

new equipment. There was a time when I 

had only 900.000 VND in my account, and 

I wondered myself how I could manage to 

live. I was really stressed and financially 

troubled. So many times I doubted myself 

about whether I made a wrong choice.

SHOULD I GIVE UP?

Despite difficulties, I am still not ready 

to stop to live a stable life. Because I 

still miss the feeling of freely running 

across the prairie, crossing the desert or 

snow mountains. That would be the best 

experience in my life.

TAKE REALITY INTO CONSIDERATION

It is great to pursue your passion, however, 

if you do not want to fail miserably, you 

must take reality into consideration. Before 

deciding to give up a safe and stable life, 

you must be able to answer the question: 

What skills do you have? Can your skills 

help you to maintain when you give up the 

safe path to go outside? 
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CHRISTOPHER
HEIL

I DON’T HAVE TO ASK FOR ANY DAYS OFF TO TRAVEL 

ANYMORE

I have spent all of my time travelling since September 2014 

after quitting my job as a Technical Consultant in Online 

Advertisement Industry in London. I travel every month with a 

small break in Germany in between. 

Before that, I took every single day off and a couple of unpaid 

months off to travel, roughly about 3-4 trips. Working in 

London as a Consultant in Online Advertisement enabled me 

to save enough money for my trips until 2018 and even have 

some left after that.  

KEEP EXPENSE LOW AND ENERGY HIGH

Giving up the normal life means that I cannot meet my friends, 

play guitar or climb the mountains frequently. And for me, it is 

not easy to give up these hobbies.

I started to use Amazon Affiliate Program and earned around 

40 EUR, enough to maintain the website for at least one year. 

However, I mostly live off of my own savings. I am thinking 

about selling my photos, which I have never done before. 

It will be better for you to find some cheap places to eat rather 

than buy food in a supermarket, catch a bus instead of taxi 

as well as find a cheap airfare. I often have to spend hours 

researching for the most economical journey. And in two 

years, this has helped me save about 2,000 EUR. 

ADAPTATION IS NECESSARY 

I have to face a lot of challenges during my journey. When 

being given a lift, you may not know whether and when you 

can arrive in your destination. Sometimes I have to sleep in 

my tent next to the road, which seems to be too risky for some 

people to do. Sometimes people invite me to their house and 

tell me about some mysterious stories. In general, we will 

constantly need to change the plans and have to adapt to the 

situation. I used to feel so confused when my host was not 

showing up and I had to solve all the problems without any 

help and prepare a backup plan. Now I have become familiar 

with all these things, but for the beginners, they might be big 

challenges.

CLEAR VISION FOR THE FUTURE

Some people don’t really know what they want to do, and 

how they want their trips to be. But I do, I want to live on my 

organic and self-sustaining farm in England in the next 5-10 

years, provide accomodation and food for travellers, and work 

as a freelancer in Online Advertisement Industry for at least 

4-6 months per year. I will spend the rest of time with my 

family and on traveling. Preparing carefully for the trips can 

help you discover the world more safely. 

Now I luckily do not have 
to ask for any days off 
any more. Until now, I 
have visited 98 countries.

“

“
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