
Trước chuyến đi của bạn

Luật An toàn sinh học của New Zealand rất chặt chẽ vì vậy bạn ĐỪNG mang theo 
những vật dụng sau để tránh bị phạt:

Ổ cắm điện ở New Zealand khác với ổ 
cắm điện ở quốc gia của bạn. Để các 
thiết bị điện tử của bạn có thể hoạt 
động được ở New Zealand, hãy mang 
theo ổ cắm chuyển đổi từ hai chân sang 
3 chân dẹt với mức điện áp 240 vôn.

Hãy đảm bảo rằng điện thoại di động 
của bạn có thể sử dụng mạng lưới di 
động của New Zealand. Bạn có thể lựa
chọn nhà mạng viễn thông khi bạn hạ 
cánh ở sân bay.

Hãy nhớ mang theo hộ chiếu!

Thời tiết ở New Zealand thay đổi liên 
tục, vì vậy hãy mang quần áo có thể 
dụng cho mọi điều kiện thời tiết.

Đừng quên mang theo mã số thuế 
của bạn.

Hãy mang theo một vài ảnh chân 
dung theo kích cỡ ảnh hộ chiếu.

Thực phẩm đã được nấu chín hay còn sống, đồ ăn được bảo quản, đóng gói hay đồ khô.

Gia cầm và các sản phẩm có nguồn gốc gia cầm như thịt, các sản phẩm từ sữa, cá, mật 
ong, cac sản phẩm từ ong, trứng, lông vũ, vỏ giáp xác, len thô, da và xương động vật, côn 
trùng.

Thực vật hoặc các sản phẩm từ thực vật như hoa quả, hoa, hạt giống, củ, gỗ, vỏ cây, lá 
cây, và các bộ phận khác của cây, rau, nấm, mía, tre, trúc, rơm ... cho dù mục đích sử dụng 
là cúng tế tôn giáo hay chữa bệnh.

Các vật dụng có nguy cơ gây mất an toàn sinh học cao như thuốc chiết xuất từ động vật, 
các sản phẩm sinh học cấy/lên men, vi sinh vật, đất, nước.

Các dụng cụ được sử dụng hoặc có liên quan đến động vật, thực vật và nước bao gồm 
dụng cụ làm vườn, chăn nuôi ong, đánh bắt cá, các dụng cụ sử dụng cho các môn thể thao 
dưới nước hay lặn.

Các vật phẩm đã từng được sử dụng cho các hoạt động ngoài trời, dã ngoại hay nông trại 
như các loại giầy dép, ủng, lều bạt, dụng cụ cắm trại, săn bắn, đi leo núi, chơi golf hay chơi 
thể thao.

Khi bạn tới New Zealand
Hành lý của bạn có thể được kiểm tra xem bạn có mang theo 
thuốc, ma túy hay các vật phẩm gây mất an toàn sinh học. 
Các chú chó hải quan có thể sẽ ngửi hành lý của bạn, và điều 
này hoàn toàn bình thường nên bạn không cần lo lắng. 
Những chú chó nghiệp vụ này đã được đào tạo bài bản và 
luôn được người huấn luyện đi cùng. Tuy nhiên, bạn không 
nên cưng nựng vuốt ve các chú chó này vì chúng đang làm 
việc.
Nếu bạn cần đổi tiền của bạn sang tiền đô New Zealand, bạn 
hãy đổi một ít ở sân bay thôi, vì khi bạn vào đến trung tâm 
thành phố, tỉ giá quy đổi sẽ tốt hơn.

Di chuyển
Nếu bạn đặt đưa đón sân bay với chúng tôi, khi bạn vừa đi qua cửa 
Hải quan, hãy rẽ trái. Dịch vụ đưa đón sân bay của chúng tôi sẽ đợi 
bạn ở khu vực chờ. Chúng tôi sẽ mang theo biển Worldwide với tên 
của bạn. Nếu bạn có miếng dán sticker của Worldwide, hãy đeo lên 
áo để chúng tôi dễ nhận ra bạn.
Nếu bạn không đặt dịch vụ đưa đón sân bay với chúng tôi, bạn có 
thể sử dụng dịch vụ taxi nằm ngay bên ngoài sảnh đến quốc tế. 
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ xe buýt sân bay chạy 24/7 từ 
sân bay vào trung tâm thành phố. Bến xe buýt nằm ngay bên ngoài 
sảnh đến quốc tế.
Nếu bạn bị lạc, hãy liên lạc với Nhân viên hỗ trợ ở sân bay. Họ sẽ 
giúp bạn liên lạc với một công ty đưa đón sân bay.
Nếu bạn không tìm thấy tài xế của chúng tôi, hoặc nếu chuyến bay 
của bạn bị hoãn hoặc bị thay đổi, hãy gọi cho số 0800 721000NZ 
hoặc số 64-212721010 nếu bạn gọi từ bên ngoài New Zealand. 
Nếu không có người nhấc máy, bạn hãy để lại cho chúng tôi tin nhắn 
qua Hộp thư thoại hoặc email cho địa chỉ 
bookings@premiertransfers.co.nz. 
Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, bạn sẽ phải trả tiền cho 
dịch vụ đưa đón sân bay lần hai. 

Hẹn sớm gặp 
bạn ở Trường 
Anh ngữ 
Worldwide!

Cách thức liên lạc khẩn cấp 
với Dịch vụ đưa đón sân bay 

(Premier Transfers):

0800 721 000
(số điện thoại nếu bạn ở 
New Zealand/miễn phí) 

hoặc
bookings@premiertransfers.co.nz

TIN

Cuộc sống quá ngắn ngủi mà thế giới lại quá rộng lớn - 
Hãy đến với trường Worldwide!
Địa chỉ: 80 đường Anzac, trung tâm thành phố Auckland, 
New Zealand, 1010 Điện thoại: (64-9) 302-5288 




