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การเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศนิวซีแลนด์
การเดินทางไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์เป็ นโอกาสที่คุณจะได้คน้ พบทิวทัศน์ที่งดงามตระการตา ดังนั้น การเลือกวิธีการ
เดินทางภายในประเทศ ก็สาํ คัญไม่แพ้กบั การเลือกสถานที่ที่คุณอยากจะไป
การค้นหาข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้คุณเลือกวิธีการเดินทางที่เข้ากับสไตล์วนั พักผ่อนในใจคุณ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการ
เช่ารถพร้อมคนขับ หรื อเลือกเดินทางแบบแบ็คแพ็ค
ในการเลือกวิธีการเดินทาง อย่าลืมคํานึงถึงขนาดของประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความยาวถึง 1,600 กิโลเมตร การเลือกวิธีเดินทางไม่
ว่าจะเป็ นทางรถยนต์ รถไฟ เรื อหรื อเครื่ องบิน ก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ว่า คุณต้องการไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเร็ วแค่ไหน
คํานวนระยะทางและเวลาในการเดินทางทั้งทางบก ทางอากาศและทางนํ้า
http://www.newzealand.com/travel/getting-to-around-nz/travel-times-and-distances/travel-times-and-distanceshome.cfm
การขับรถเทีย่ วด้ วยตัวเอง
การเดินทางโดยจักรยาน มอเตอร์ไซค์และการขับรถเป็ นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ไปนิวซีแลนด์ ความ
อิสระในการที่จะตัดสิ นใจแบบกระทันหันตามความต้องการของคุณ หรื อตามข้อแนะนําของผูค้ นที่คุณพบเจอระหว่างการ
เดินทางนั้น เข้ากันได้ดีกบั ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่สบายๆ ของชาวนิวซีแลนด์
คุณจะพบว่าทิวทัศน์ขา้ งทางนั้นเปลี่ยนไปเกือบทุกโค้งที่คุณเลี้ยว ด้วยสภาพถนนที่ได้ถูกวางไว้ให้เป็ นไปตามสภาพธรรมชาติ
ของภูมิประเทศ ถนนไฮเวย์นอกตัวเมืองส่ วนใหญ่จะเป็ นถนนเลนเดียวสวนทางกัน โดยมีเลนไว้ให้แซงเป็ นระยะๆ เพื่อความ
ปลอดภัย เวลาในการขับรถมักจะนานกว่าที่คิดไว้ ดังนั้นควรเผือ่ เวลาในการเดินทางไว้ให้พอ เพื่อคุณจะได้ไม่ตอ้ งเร่ งรี บ และยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทางอย่างเต็มที่
สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่อิสระที่สุดนั้น คุณต้องไม่พลาดการท่องเที่ยวด้วยรถมอร์เตอร์โฮม หรื อหากต้องการที่จะอยูน่ าน
ขึ้นหรื อท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็ค การซื้อรถมือสองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมกัน
การขับรถท่ องเทีย่ วในนิวซีแลนด์
เส้นทางขับรถในนิวซีแลนด์มีมาตรฐานสู ง ถนนส่ วนใหญ่ราดยางอย่างดี ถนนทุกเส้นแม้แต่ในเขตชนบท มีป้ายบอกทาง
ที่ชดั เจน และที่สาํ คัญ ประเทศนิวซีแลนด์ขบั รถชิดซ้ายเหมือนบ้านเรา
พบเส้นทางขับรถท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ที่
เส้นทางขับรถ - ค้นหาเส้นทางขับรถที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของคุณ
http://www.newzealand.com/travel/getting-to-around-nz/driving-routes/driving-routes-home.cfm
เส้นทางขับรถแบบ Themed Highways – การขับรถตามเส้นทางแนะนําเหล่านี้จะทําให้การขับรถท่องเที่ยวง่ายขึ้น
http://production.newzealand.com/travel/getting-to-around-nz/driving-routes/themed-highways/themed-highways_home.cfm
ด้ านความปลอดภัย
แม้วา่ นิวซีแลนด์จะเป็ นประเทศที่มีความปลอดภัยสู ง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอาชญากรรมเลย ขอแนะนําให้ระมัดระวัง
เรื่ องความปลอดภัยของทั้งทรัพย์สินและบุคคล เช่นเดียวกันกับเมื่อท่องเที่ยวในประเทศของคุณเอง เช่น

อย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่า รวมทั้งพาสปอร์ต ไว้ในรถยนต์หรื อรถบ้านที่จอดทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
หลีกเลี่ยงสถานที่มืดและเปลี่ยว
ในนิวซีแลนด์ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจได้ กรณี ฉุกเฉินหมุนหรื อกดเบอร์ 111 ได้จากโทรศัพท์ทุกแห่ง
(หน่วยดับเพลิง ตํารวจ รถพยาบาล หน่วยกูภ้ ยั ) หรื อกด 7233 สําหรับส่ งข้อความขอความช่วยเหลือในเขตที่ไม่มีสญ
ั ญาณ
โทรศัพท์มือถือ
การขี่จักรยานและจักรยานยนตร์
ผูข้ บั ขี่ตอ้ งสวมหมวกกันน็อคตลอดเวลา
ต้องเปิ ดไฟหน้าและไฟท้ายในตอนกลางคืน
รถจักรยานยนตร์ตอ้ งเปิ ดไฟหน้าตลอดเวลา
ห้ามขี่จกั รยานบนมอร์เตอร์เวย์
ขับรถอย่ างปลอดภัย
การขับรถเที่ยวเองเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามของนิวซีแลนด์ ถนนส่ วนใหญ่ของนิวซีแลนด์
ผ่านสถานที่ที่มีทศั นียภาพสวยงามและมีปริ มาณรถไม่มาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ประเทศนิวซีแลนด์มีพ้นื ที่ไม่ใหญ่นกั แต่การขับรถระหว่างเมือง หรื อแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาจใช้เวลาพอสมควร แม้ระยะทางจะ
ไม่ไกลมาก แต่เส้นทางบางช่วงที่คดเคี้ยว ขึ้นเนิน หรื อถนนคู่ขนานที่แคบอาจทําให้การเดินทางช้าลงไปบ้าง
หากคุน้ เคยกับการขับรถในเมืองแล้วก็ไม่ควรประมาทเมื่อขับบนถนนนอกเมือง เพราะถึงแม้วา่ นิวซีแลนด์จะมีระบบมอร์เตอร์เวย์
ที่ดี แต่ดว้ ยสภาพอากาศ ภูมิประเทศบางพื้นที่ ขนาดของถนนคู่ขนานและสะพานต่างๆ นั้น อาจทําให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ
สิ่ งสําคัญ

ไม่ควรขับรถหากรู ้สึกเหนื่อยล้า โดยเฉพาะเพิ่งลงจากเครื่ องบิน

ข้ อควรปฎิบัตสิ ํ าหรับการขับรถอย่ างปลอดภัย
• ที่นิวซี แลนด์ ขับรถเลนซ้าย พวงมาลัยขวา (เหมือนประเทศไทย) และระยะทางบอกเป็ นหลักกิโลเมตร (KMS)
• จํากัดความเร็ ว (speed limit) ที่ 100 กม.ต่อชัว่ โมงบนถนนนอกเมือง และ 50 กม.ต่อชัว่ โมงในเขตเมือง ยกเว้นเขตเมือง
อ็อคแลนด์ว่งิ ได้ 80 กม.ต่อชัว่ โมง ควรพยายามจํากัดความเร็ ว บนเส้นทางและลดความเร็ วในสภาพอากาศที่อาจทําให้
คุณมองเห็นถนนไม่ชดั
• นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องใช้ใบขับขี่สากล นักท่องเที่ยวสามารถขับรถประเภทเดียวกันกับที่ขบ
ั อยูใ่ นประเทศของตน
เท่านั้น (เช่น ปกติในเมืองไทยเคยขับเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ในนิวซีแลนด์กต็ อ้ งขับรถแบบเดียวกัน ไม่สามารถ
ขับรถประเภทรับจ้างได้)
• ผูเ้ ช่ารถต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 21 ปี
• กฎหมายนิ วซีแลนด์บงั คับให้ท้ งั คนขับและผูโ้ ดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งนัง่ ข้างหน้าและข้างหลังตลอดเวลา ส่ วน
เด็กอายุต่าํ กว่า 4 ปี ต้องนัง่ ในคาร์ซีต
• ควรนอนหลับให้เพียงพอก่อนขับรถทางไกล และหากต้องหยุดพัก บนเส้นทางทุกเส้นมี Rest Area ไว้บริ การ
• กฎหมายนิ วซีแลนด์เข้มงวดในเรื่ องห้ามขับรถขณะมึนเมา ซึ่ งคุณต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด

ขับรถชิดซ้ายเสมอ และต้องให้ทางแก่รถทางขวามือก่อน
เมื่อถึงสัญญาณไฟแดงต้องหยุด ไม่มีการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
สัญญาณไฟสี เหลืองหมายถึงให้คุณหยุดรถ เว้นแต่วา่ จะอยูใ่ กล้กบั ทางแยกมากจนไม่สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย
เปิ ดไฟเลี้ยวทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยว และควรปฎิบตั ิตามเครื่ องหมายจราจร ป้ ายและลูกศรบนถนนอย่างเคร่ งครัด
หากต้องการเลี้ยวซ้าย ต้องจอดให้รถทางขวาไปก่อนเสมอ (ไม่มีเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเหมือนในประเทศไทย) เช่นเดียวกับการเข้า
วงเวียนต้องจอดให้รถในวงเวียนไปก่อน
บนไฮเวย์ส่วนใหญ่เป็ นถนนเลนเดียว ยกเว้นเส้นที่เข้าเมืองใหญ่ หากต้องการแซงบนไฮเวย์ ควรแน่ใจว่าในระยะ 100 ม. ข้างหน้า
ไม่มีรถสวนมา
ห้ามแซงบนถนนที่มีเส้นแบ่งเลนสี เหลืองคู่ทึบตรงกลาง เพราะแสดงว่าเป็ นเขตอัตรายห้ามแซง ชาวนิวซีแลนด์ถือกฏข้อนี้อย่าง
เคร่ งตรัด
สภาพถนนแตกต่างกันไปในแต่ละที่ คุณอาจพบถนนที่ไม่ได้ราดยาง (unsealed roads) บนเส้นที่แยกจากไฮเวย์ ซึ่งควรเพิม่ ความ
ระมัดระวังเป็ นพิเศษ ประกันรถอาจไม่คุม้ ครองถนนบางสาย คุณควรสอบถามบริ ษทั รถเช่าและทําเครื่ องหมายบนแผนที่วา่ มี
เส้นทางใดบ้าง
ถนนบางเส้นอาจมีอนั ตรายในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากหิ มะหรื อนํ้าแข็ง ซึ่งจะมีป้ายสัญญาณถนนลื่นแจ้งเตือน และควรขับให้ชา้ ลง
หลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันบนถนนที่มีน้ าํ แข็ง หากจะขับรถเข้ามิลฟอร์ด ซาวน์ คุณอาจต้องเช่าและหัดใส่ โซ่ที่ยางรถด้วย
เพราะถือว่าเป็ นเส้นทางที่ตอ้ งการความระมัดระวังสู ง
การขับรถขณะมึนเมานั้น ผิดกฎหมายนิวซีแลนด์ และมีโทษขั้นรุ นแรงสําหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื น
ข้ อมูลเพิม่ เติมจากผู้ขับขี่
เมืองใหญ่ ๆ ย่านกลางเมืองที่จอดรถหายาก ริ มถนนจะอนุญาตให้จอดได้ 5-10 นาที โดยให้สงั เกตป้ ายสี ฟ้า ๆ ริ มถนนไว้จะมี
เจ้าหน้าที่เดินดูตลอด ถ้าจอดเกินจะเจอใบสัง่ จะเข้มงวดในวันทํางาน
ที่นิวซีแลนด์ เมืองในชนบท หรื อเชตชานเมืองที่รถไม่พลุกพล่านมาก บริ เวณทาง 3 หรื อ 4 แยกจะไม่มีไฟแดง แต่ใช้เป็ นวงเวียน
แทน ให้หยุดรถก่อนเข้าวงเวียน ให้รถทางขวาไปก่อน
Speed limit 100-120 กม. ต่อชัว่ โมง บน Highway ในทางปฏิบตั ิไม่มี Limit เหยียบได้เต็มที่ แต่ควรเชื่อป้ ายคําเตือนต่าง ๆ เพราะ
ฝรั่งไม่ค่อยหลอก ถ้าในเมืองต้องเชื่อป้ ายบอกความเร็ วต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
สะพานในแถบชนบทจะเป็ นสะพานเลนเดียว หมายถึง ผลัดกันข้ามทีละเลน สังเกตจากป้ ายลูกศรก่อนถึงสะพานว่าเลนใดเป็ น
ทางเอก ทางเอกจะได้สิทธิ์ไปก่อน
ถ้าคุณขับรถเที่ยวเองอย่างเผลอบีบแตรบ่อยๆ เหมือนอยูใ่ นเมืองไทย การบีบแตรหมายถึงการ “ด่า” กันการบีบแตรสั้นๆ หลายๆ
หนเป็ นการเตือนในกรณี คบั ขันหรื อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ถนนหนทางที่นิวซีแลนด์ รถวิ่งเลนเดียวกันกับเมืองไทย ไม่ตอ้ งห่ วงกังวล เพราะเขาจํากัดความเร็ ว ที่ 100 ก.ม./ชัว่ โมงเท่านั้น แต่
ถ้าวิ่งในเมืองก็ตอ้ งลดลงเหลือแค่ 50-60 เท่านั้นค่ะ

ใบอนุญาตขับขี่สากล
คุณสามารถขับรถในนิวซีแลนด์ได้นานถึง 12 เดือนหากคุณมีใบอนุญาตขับขี่ที่เป็ นภาษาอังกฤษ หรื อมีใบขับขี่สากล แต่
ถ้าคุณจะอยูน่ ิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน คุณต้องทําใบขับขี่ของนิวซีแลนด์

ที่นิวซีแลนด์ผขู ้ บั ขี่ทุกคน ไม่วา่ จะสัญชาติอะไรก็ตาม ต้องพกใบขับขี่ติดตัวเสมอระหว่างขับรถ และคุณสามารถขับรถ
ประเภทเดียวกับที่ขบั อยูใ่ นประเทศของตัวเองเท่านั้น เช่น ปกติในเมืองไทยเคยขับเฉพาะรถยนตร์ส่วนบุคคล ในนิวซีแลนด์กต็ อ้ ง
ขับรถประเภทเดียวกัน ไม่สามารถขับรถประเภทรับจ้างได้ นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเช่ารถในนิวซีแลนด์ได้ ต้องมีอายุอย่างตํ่า 21 ปี
ที่สาํ คัญอย่าลืมต่ออายุใบขับขี่ และหากใบขับขี่ไม่ได้เป็ นภาษาอังกฤษ คุณต้องมีใบแปลหรื อใบขับขี่สากล ซึ่งสามารถขอ
ทําได้ที่หน่วยงานกรมการขนส่ งทางบกในจังหวัดที่คุณอยู่
คุณสามารถขอใบแปลใบขับขี่สากล ได้จากศูนย์แปลเอกสารที่ทางการนิวซีแลนด์รับรอง
กรมการขนส่ งที่ออกใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่สากลใช้แทนใบแปลได้)
หากคุณถูกตํารวจจับเพราะไม่มีใบขับขี่สากลหรื อใบแปลในระหว่างขับรถ คุณอาจโดนปรับในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
ขับขี่ระหว่าง 400-1,000 เหรี ยญนิวซีแลนด์ (ประมาณ 8,000-20,000 บาท)
ตํารวจยังสามารถสัง่ ห้ามไม่ให้ผขู ้ บั ขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง ขับรถจนกว่าจะมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง หากคุณยังฝื นขับรถอยู่
รถของคุณจะถูกยึดเป็ นเวลา 28 วันโดยคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย และบริ ษทั ประกันรถอาจไม่รับผิดชอบในกรณี ที่เกิด
อุบตั ิเหตุข้ ึน
Rental Cars
การขับรถเที่ยวเองเป็ นอีกวิธีหนึ่ง ที่คุณจะได้สมั ผัสกับประเทศนิวซีแลนด์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตารางการเดินทางได้
ระหว่างทาง และยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ที่อยูน่ อกเส้นทางท่องเที่ยวทัว่ ไป ถนนหนทางในนิวซีแลนด์มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูง ถนนสายหลักทุกเส้นลาดยางอย่างดี และมีป้ายบอกทางที่ชดั เจน หากออกนอกเมืองไปหน่อย จะพบว่าถนนค่อนข้าง
โล่งเลยทีเดียว
บริ ษทั รถเช่ามีให้เลือกมากมาย ทั้งที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง และบริ ษทั รถเช่าท้องถิ่น ซึ่งส่ วนใหญ่แล้วยิง่ เช่านานเท่าไหร่ ราคา
เช่าต่อวันจะยิง่ ถูกลง และหากคุณต้องการจะเช่ารถขาเดียวจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง ขอแนะนําว่าให้เช่ากับบริ ษทั ที่ใหญ่
หน่อยจะสะดวกกว่า
ตามกฎหมายแล้ว คุณสามารถขับรถในนิวซีแลนด์ได้นานถึง 12 เดือน ถ้าคุณมีใบอนุญาตขับขี่จากประเทศไทยและ
ใบขับขี่สากล (หมายเหตุ - ถ้าใบอนุญาตขับขี่สากลไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณต้องมีใบแปลที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งสามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากกรมขนส่ งทางบกนิวซีแลนด์ http://www.nzta.govt.nz/resources/ ได้ก่อนการเดินทาง)
http://www.nzta.govt.nz/index.html
ผูท้ ี่จะสามารถเช่ารถในนิวซีแลนด์ได้ ต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 21 ปี
Motorhome – ขับรถมอเตอร์ โฮม
การขับรถมอเตอร์โฮม (campervan) หรื อรถบ้านนั้นจะให้อิสระคุณในการเดินทางแต่ละวัน คุณสามารถท่องเที่ยวไปทัว่ ประเทศ
ค้นหาสถานที่ที่สวยงามเพื่อจอดรถ แล้วนัง่ ปิ คนิคกันได้
การจอดรถค้างแรมนั้นก็สะดวกด้วยการจองที่พกั ล่วงหน้าที่ฮอลิเดย์พาร์ค เพื่อชาร์จแบตเตอร์รี่และอุปกรณ์ไฟฟ้ าบนรถ สิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นห้องครัว ห้องซักผ้า และห้องนํ้าก็มีให้บริ การ และฮอลิเดย์พาร์คบางแห่งยังตั้งอยูร่ ิ ม
ทะเลสาบหรื อริ มชายหาดอีกด้วย หากต้องการไปจอดค้างแรมในที่สาธารณะในบางที่กย็ อ่ มทําได้ แต่คุณควรปรึ กษาศูนย์บริ การ
ข้อมูลท่องเที่ยวท้องถิ่นก่อนที่จะไปจอด

ราคาเช่ารถนั้นขึ้นอยูก่ บั ตามฤดูกาล และไม่มีขอ้ จํากัดของระยะทางที่สามารถวิ่งได้ในแต่ละวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นั้น ได้แก่ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุและเบี้ยประกันนํ้ามันสามารถเรี ยกคืนได้ตอนคืนรถ หากคุณเดินทางไปนิวซีแลนด์ในฤดูร้อนหรื อฤดูใบไม้ร่วง
แนะนําให้คุณจองรถมอเตอร์โฮมไปก่อนที่จะออกเดินทาง และผูเ้ ช่าจะต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 21 ปี
การเช่ ารถพร้ อมคนขับ
หากคุณต้องการปล่อยให้เรื่ องขับรถ เป็ นหน้าที่ของคนท้องถิ่นที่ชาํ นาญเส้นทางแล้วละก็ มีทางเลือกหลากหลายแบบ ที่จะให้คุณ
ได้เดินทางไปทัว่ ประเทศแบบสบายๆ และมีประสิ ทธิภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นรถบัสประจําทาง Intercity ที่วิ่งระหว่างเมืองต่างๆ รถโค้ชปรับอากาศ ไปจนถึงการเช่ารถพร้อมคนขับและรถแท็กซี่
นั้น คนขับรถท้องถิ่นผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าใจดีวา่ การเดินทางไม่ได้หมายถึงแค่การไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้น คุณจึงสามารถนัง่
ผ่อนคลายไปกับทิวทัศน์สองข้างทาง พร้อมนัง่ ฟังคําบรรยายจากคนขับรถไปด้วยอย่างสบายใจ
รถบัสและรถทัวร์ (Bus & Coach)
หากคุณมองหาการเดินทางที่ประหยัดกว่าการบินภายในประเทศแล้วละก็ ลองนัง่ รถบัสหรื อรถโค้ช ทั้งในเกาะเหนือและเกาะใต้
มีรถโค้ชที่วิ่งเป็ นประจําทุกวัน แถมยังมีรถบัสของอีกหลายบริ ษทั ที่วิ่งตามเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ให้คุณเลือก
ด้วยเครื อข่ายการให้บริ การรถ คุณสามารถ "Hop On Hop Off" หรื อ ขึ้นลง ณ จุดใดก็ได้ตามใจชอบ ไม่จาํ กัดระยะทาง แล้วยัง
สามารถท่องเที่ยว ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในนิวซีแลนด์ อย่างเช่นเมือง อ็อคแลนด์มีรถบัสที่วิ่งวนตามสถานที่ท่องเที่ยว
หลักๆ ซึ่งสามารถให้คุณท่องเที่ยวไปโดยจ่ายเพียงราคาเดียว
หากคุณเดินทางเป็ นหมู่คณะ บริ ษทั ที่ให้บริ การรถโค้ชแบบเหมาสามารถหยืดหยุน่ ได้ตามตารางการเดินทางของคุณ แถม
คนขับรถยังเป็ นไกด์ในตัวอีกด้วย ซึ่งสามารถช่วยอธิบายถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางท่องเที่ยวได้
สําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการความสะดวกของแพ็คเกจทัวร์ ก็มีบริ ษทั ที่ให้บริ การนําเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ทั้งใน
เกาะเหนือและเกาะใต้หรื อทั้งสองเกาะ โดยส่ วนใหญ่จะรวมทั้งอาหารและที่พกั ในราคาทัวร์แล้ว การเที่ยวแบบนี้คุณยังจะได้
เพื่อนใหม่ระหว่างการเดินทางอีกด้วย

