
Hành trình: AUCKLAND*WAITOMO*ROTORUA* HOBBITON
Thời gian : 7 ngày 6 đêm.
Khởi hành: 23/10; 28/11 năm 2018
Hàng không: Philippine Airlines

Lịch trình tour chi tiết:

NGÀY 1: VIỆT NAM –MANILA (PHILIPPINE) - AUCKLAND
Quý khách có mặt tại sân bay, HDV làm thủ tục check-in, Quý khách đáp chuyến bay đi

New Zealand. Đoàn transit tại Manila – Phillipine, tiếp tục bay đến Auckland.
1 PR 598O 01JUL S SGNMNL 1530 1920

NGÀY 2 : AUCKLAND CITY (Ăn sáng và trưa trên máy bay/tối)
2 PR 218O 01JUL S MNLAKL 2345 1435 02JUL
Xe và Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn về trung tâm thành phố Auckland, tham quan :

 Eden Mount – ngọn núi lửa hình chén đã ngưng hoạt động và là nơi Quý khách có thể ngắm
nhìn toàn cảnh thành phố Auckland

 Cầu cảng Harbour Bridge là điểm nhấn tuyệt đẹp của Auckland.
Quý khách ăn tối, tự do tham quan thành phố Auckland về đêm và nghỉ ngơi ở khách sạn tại

Auckland.
NGÀY 3 : AUCKLAND - WAITOMO CAVE – ROTORUA (Ăn sáng/trưa/tối)

Sau bữa sáng, Quý khách làm thủ tục trả phòng khởi hành đi thị trấn Waitomo, Quý khách
khám phá thiên nhiên hùng vĩ tại Waitomo:Waitomo caves – hệ thống hang động nằm sâu bên
dưới mặt đất hàng trăm kilomet và khu hang động với hàng triệu đom đóm treo lơ lửng trên thành
hang tạo ra vẻ đẹp huyền bí

Sau bữa trưa, đoàn khởi hành đi Rotorua – thành phố cao nhất của Newzealand. Quý khách
ghé tham quan

- Rose Garden: vườn hoa trung tâm thành phố
- Thăm quan và tản bộ trong Rừng cây gỗ đỏ (Red Wood Jungle).

Ăn tối, nhận phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn tại Rotorua
NGÀY 4: ROTORUA – WHAKAREWAREWA – AGRODOME FARM (Ăn sáng/trưa/tối)

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi thăm quan Làng Wakarewarewa – một làng
văn hóa mà Người thổ dân Maori hiện vẫn đang sinh sống trong khung cảnh hoang sơ giữa các



mạch nước và hồ bùn sôi - nhiệt độ lên đến 95 độ C, thoang thoảng trong không khí mùi lưu
huỳnh của bùn khoáng rất tốt cho sức khỏe. Người Maori đã định cư ở đây từ năm 1325, và họ đã
lợi dụng nước sôi ở đây để sưởi ấm nhà cửa và nấu ăn, tắm rửa v.v…

Quý khách sẽ được xem Chương trình ca múa đặc trưng của người thổ dân Maori. Quý
khách ăn trưa tại nhà hàng.

Đoàn tham quan Nông trại Agrodome – nơi có nhiều loài động vật đáng yêu như: ngựa; dê;
tê giác; đà điểu; lạc đà không bướu và những con cừu dễ thương. Quý khách tận tay cho chúng
ăn và chụp lại những bức hình lưu niệm đáng nhớ. (Nếu Quý khách muốn xem chương trình Sheep
Show sẽ tự túc chi phí)

Quý khách dùng bữa tối và nghỉ đêm tại khách sạn ở Rotorua.

NGÀY 5: HOBBITON - AUCKLAND (Ăn sáng/trưa/tối)
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn làm thủ tục trả phòng.
Xe đưa Quý khách đi tham quan Công Viên Government Gardens – Công viên trung tâm

do nữ Hoàng Anh xây dựng và đầu tư và bà vẫn về đây nghỉ ngơi hằng năm.
Ghé thăm ngôi làng xinh xắn Hobbiton tại thị trấn Matamata – nơi đã tạo ra tác phẩm

điện ảnh nổi tiếng Lord Of The Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) của đạo diễn Peter
Jackson cuối những năm 1990.

Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Đoàn khởi hành về Auckland.
Về đến Auckland, đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.
Quý khách ăn tối, tự do khám phá thành phố về đêm nghỉ ngơi tại khách sạn ở Ackland.

NGÀY 6: AUCKLAND CITY SHOPPING – VIỆT NAM (Ăn sáng/trưa/tối)
Sau bữa sáng, xe đưa Quý khách đi khám phá thành phố Auckland, bắt đầu là:
Thăm quan Đài tưởng niệm Lãnh đạo Đảng Lao động đầu tiên của nước New Zealand
Thăm phố cổ Parnell – trước đây là ngôi làng nổi tiếng ở phía đông trung tâm thành phố

với những ngôi nhà villa bằng gỗ xinh đẹp và độc đáo.
Công viên The Domain - công viên rộng 75 hecta tọa lạc ngay trung tâm thành phố.
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Thăm quan và mua sắm tại Đại lộ nữ hoàng (Queen Street) - con phố chính của

Auckland, kéo dài 3 km, là nơi tập trung nhiều tòa nhà lớn nhất và có lịch sử lâu đời ở New
Zealand, là nơi mua sắm lý tưởng cho du khách các loại hàng hóa như: quần áo; đồ lưu niệm; mỹ
phẩm...

Quý khách ăn tối tại nhà hang.
Đên giờ xe đưa quý khách ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam, đoàn transit tại Manila,

nối chuyến về Việt Nam. Kết thúc chương trình.



3 PR 219O 06JUN J AKLMNL 0030 0555
NGÀY 7: AUCKLAND - MANILA– VIỆT NAM

Đoàn về tới TP.HCM, hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong chương trình
tiếp theo.
4 PR 591O 07JUN J MNLSGN 0655 0830

GIÁ TOUR TRỌN GÓI

Lưu ý:
- Giá đoàn trên áp dụng khởi hành cho đoàn từ 15 người lớn trở lên.
- Phụ thu phòng đơn trong trường hợp lẻ nam hoặc nữ: 8.100.000/khách/tour
- Em bé dưới 2 tuổi giá tour 14.970.000đ bao gồm: Visa, bảo hiểm, Vé máy bay, ngủ chung

giường với cha mẹ. Vì vậy cha mẹ tự lo các chi phí phát sinh và ăn uống của bé.
- Khách hàng đã có visa hoặc tự xin visa thì giảm trừ 3.500.000đ trên giá tour
- Hạn nhận hồ sơ muộn nhất ngày 29 ngày trước ngày khởi hành.

DỊCH VỤ BAO GỒM KHÔNG BAO GỒM
- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3* (2 người/phòng, lẻ nam nữ
ngủ 3 người/phòng)
- Ăn theo chương trình (không gồm đồ uống).
- Vận chuyển bằng xe du lịch tiêu chuẩn Quốc tế
- Phí tham quan thắng cảnh vào cửa một lần.
- Nước uống phục vụ trên xe.
- Vé máy bay các chặng như trong lịch trình
- Phí Visa nhập cảnh vào NZ
- Bảo hiểm du lịch quốc tế
- Hướng dẫn theo đoàn từ VN đi suốt tuyến hoặc HDV kiêm lái
xe tại NZL

- Ngủ phòng đơn, điện thoại, giặt
là, Tiền đi lại ngoài giờ …
- Hành lý quá cước, Các chi phí
phát sinh không đề cập trong
chương trình.
- Tiền Tip cho HDV và lái xe ở
nước ngoài 07USD/ngày/người.

GHI CHÚ:
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan hoặc hoàn lại chi phí tour trong
trường hợp:
+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…
+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình
+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.
+ Vì lý do khách quan, hải quan VN không cho phép xuất cảnh, hải quan nước sở tại không cho
phép nhập cảnh thì công ty du lịch sẽ không hoàn lại bất kỳ chi phí phát sinh và phí không sử
dụng dịch vụ nào của khách.

- Công ty được toàn quyền thay thế hãng hàng không khác trong trường hợp cần thiết.
- Lịch trình tour có thể được sắp xếp lại cho phù hợp thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm.

KHỞI HÀNH
GIÁ TOUR

Người lớn
Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ em
Từ 0211 tuổi

Trẻ em
Dưới 02 tuổi

23/10
28/11

53.000.000
47.710.000 14.970.000

Ngủ chung với người lớn đi kèm



- Xe phục vụ trong ngày 10 giờ, nếu phát sinh thêm giờ thì bên khách hàng sẽ chịu.
o Xe 21-25s phụ thu 150NZL/giờ
o Xe dưới 14s phụ thu 100NZL/giờ

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BÁO GIÁ TRÊN
1. Trong điều kiện các dịch vụ theo tour sẵn sàng. Sẽ có phụ thu nếu dịch vụ hết hoặc xác nhận
đăng ký tour quá cận so với ngày khởi hành. Thứ tự lịch trình có thể thay đổi tùy thuộc lịch trình
bay hoặc điều kiện khách quan khác nhưng vẫn đảm bảo các tuyến điểm thăm quan.
2. Điều kiện để khởi hành: đoàn có ít nhất 10 khách người lớn trở lên, nếu dưới 10 khách
thì tour sẽ dời ngày khởi hành hoặc nếu vẫn khởi hành thì có phụ thu chi phí tổ chức tùy theo số
lượng đoàn có tính đến trước khởi hành 15 ngày.
3. Thời gian đăng ký trước ngày khởi hành: ít nhất 29 ngày để kịp xin visa.
4. Điều khoản thanh toán: đầy đủ tiền tour theo quy định như sau:
Lần 1: Đặt cọc tour để xác nhận dịch vụ: 50% sau khi đăng ký// hoặc sau khi ký hợp đồng (Đầy đủ
hồ sơ visa và không muộn hơn 5 tuần trước chuyến đi để đảm bảo tiến độ làm visa, không tính
ngày lễ, ngày nghỉ)
Lần 2: Thanh toán toàn bộ số tiền còn lại khi đạt kết quả visa hoặc 30 ngày trước khởi hành, tùy
vào điều kiện nào đến trước.
5. Đoàn hủy tour: (Coi chi tiết theo hợp đồng)
- Sau khi xác nhận dịch vụ và ký hợp đồng, Phí hủy dịch vụ là 30%
- Nhóm hủy bỏ tour trong vòng 30 ngày, Phí hủy tour tương đương 60% tổng giá trị tour.
- Hủy tour trong vòng 20 ngày hoặc hủy mà không thông báo thì sẽ chịu phí 100% giá trị tour.
6. Trong trường hợp khách bị trượt visa:
Các khoản phí bị phạt tùy theo thời điểm ra kết quả visa (Vì vậy Quý khách vui lòng đăng ký tour
sớm để tránh được các rủi ro về tài chính có thể xảy ra nếu bị trượt visa)
- Nếu kết quả visa biết trước ngày khởi hành 30 ngày (Không kể ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần)
thì Quý khách chỉ mất phí visa 4.500.000 VNĐ/1 khách
- Nếu kết quả visa biết trong vòng 20 ngày trước khởi hành (Không kể ngày lễ và ngày nghỉ cuối
tuần) thì Quý khách sẽ mất các khoản phí sau: tiền visa 4.500.000 VNĐ/1 khách + phí phòng 2
đêm khách sạn (180USD) + phí hoàn vé máy bay: 110USD/khách.
7. Không được hoàn phí cho những dịch vụ không sử dụng



THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH NEW ZEALAND
 Các giấy tờ công chứng trong vòng 6 tháng kể từ ngày công chứng
 Các giấy tờ phải photo trên giấy A4

HỒ SƠ CÁ NHÂN HỒ SƠ CÔNG VIỆC

- Hai ảnh phông nền trắng (4x6cm) chụp không
quá 6 tháng

- Hộ chiếu gốc đã ký tên và còn trang trống để
đóng dấu xuất nhập cảnh

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu có tên người
xin visa

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân
- Bản sao công chứng đăng ký kết hôn.
- Bản gốc sơ yếu lý lịch, được xác nhận bởi

chính quyền địa phương nơi người xin visa
đang đăng kí sinh sống, bắt buộc phải có ảnh
đóng dấu giáp lai trên SYLL.
(Nếu có con đi cùng cung cấp giấy khai sinh
của con)

Trường hợp chủ doanh nghiệp:
- Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD
- Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc quý (thuế

GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài năm…)
- Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất
Trường hợp nhân viên cty:
- Bản sao công chứng hợp đồng lao động Hoặc

quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất.
- Bảng lương 3 tháng gần nhất hoặc sao kê tài khoản

lương
- Đơn nghỉ phép (đúng với ngày đi tour)
Trường hợp nghỉ hưu:
- Bản sao công chứng sổ hưu trí hoặc thẻ hưu
- Nếu nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng 

sao kê tài khoản nhận lương hưu.
Trường hợp học sinh/sinh viên:
- Thư xác nhận đang là học sinh/sinh viên Hoặc thẻ

học sinh/sinh viên
- Đơn xin nghỉ phép (đúng với ngày đi tour)

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

- Bản sao công chứng sổ tiết kiệm hoặc xác nhận
số dư (tối thiểu 200 triệu/người)

- Bản sao công chứng giấy tờ nhà đất (các tài sản
có giá trị khác…)

Khách hàng được cơ quan hay tổ chức mời đi và chi trả chi phí cho chuyến đi, đơn vị mời cung cấp
các giấy tờ sau:
- Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD
- Quyết định mời và chi trả chi phí
- Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc quý (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài năm…)
- Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất
Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi đi mà không có bố hoặc mẹ (hoặc cả hai) đi cùng :

- Cung cấp thư uỷ quyền của người không đi cùng, có chữ kí của hai bố mẹ phải được chính quyền địa
phương nơi thường trú xác nhận

- Bản sao công chứng CMND của người không đi cùng
Lưu ý: trong qua trình duyệt visa, nếu Đại Sứ Quán yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ cần chứng minh khác, mong
quý khách vui lòng bổ sung thêm


