ที่พกั ราคาถูกและสบาย ที่นิวซี แลนด์
http://www.top10.co.nz/
http://www.aa-guides.co.nz/accom/about.shtml
พ ักทีไ่ หนดี
็ อินตามสถานทีพ
ตามปกตินักท่องเทีย
่ วสามารถทีจ
่ ะเดินเข ้าไปเชค
่ ักต่างๆ ได ้เลย หรือจะติดต่อสอบถามศูนย์บริการ
นักท่องเทีย
่ ว i-Site เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีช
่ ว่ ยดําเนินการให ้ก็ได ้ แต่ถ ้าเดินทางชว่ งฤดูทอ
่ งเทีย
่ ว ทีพ
่ ักต่างๆ จะหาได ้
ยาก ดังนัน
้ จึงควรสํารองทีพ
่ ักล่วงหน ้าด ้วย (ทางเว็บไซต์) ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้ได ้คุ ้มค่าคุ ้มราคามากทีส
่ ด
ุ ควรนํ าทีพ
่ ักที่
ิ
ี
ถูกใจมาเปรียบเทียบกันดูกอ
่ นตัดสนใจจอง โดยทีพ
่ ักในนิวซแลนด์จะมีหลากหลายรูปแบบดังนี้
•

ทีพ
่ ักหรูหราห้าดาว ทีพ
่ ักประเภทนีจ
้ ะเน ้นความสะดวกสบาย คล ้ายกับรีสอร์ตหรู ในบ ้านเรา แต่อต
ั ราค่า
พักแพงถึงแพงมาก สว่ นใหญ่นักท่องเทีย
่ วมักบอกผ่าน

•

่ นต ัวแบบชว
่ ยต ัวเอง จะเป็ นพวกโมเต็ลหรืออพาร์ตเมนต์ ซงึ่ เราสามารถทํากับข ้าวหรือซก
ั ผ ้าได ้
ทีพ
่ ักสว
เพราะมีอป
ุ กรณ์เหล่านีใ้ ห ้พร ้อม สว่ นราคาจะอยูป
่ านกลาง

•

่ หรือบ ้านสว่ นตัวทีจ
่ Home Stay, Farm Stay ฯลฯ ทําให ้ผู ้มา
ทีพ
่ ักแบ่งเชา
่ ัดเป็ นห ้องพักไว ้เป็ นสว่ นๆ เชน
ั ผัสบรรยากาศชวี ต
พักสามารถสม
ิ ความเป็ นอยูข
่ องผู ้คนในท ้องถิน
่ ได ้มากกว่าทีพ
่ ักจําพวกโมเต็ล สนนราคา
ก็ปานกลาง (50 $NZ-150 $NZ)

•

่ เดียวกับโรงแรมบ ้านเรา
โรงแรม จะพบได ้ตามเมืองใหญ่ๆ โดยจะมีสงิ่ อํานวยความสะดวกให ้ครบครันเชน
สว่ นค่าห ้องพักจะหลากหลาย (ปานกลางถึงแพงมาก)

•

ทีพ
่ ักสไตล์แบกเป้ หรือโฮสเทลนั่นเอง ถือเป็ นทีพ
่ ักยอดนิยมของผู ้มีงบจํากัด เพราะราคาถูกมาก แต่ต ้อง
ทําใจนิดหนึง่ เพราะของสว่ นใหญ่ต ้องแชร์กบ
ั ผู ้อืน
่ กระนัน
้ ก็ทําให ้เราได ้พบปะเพือ
่ นใหม่ๆ อยูเ่ สมอด ้วย

ประเภทของที่พกั สําหรับนักเรี ยน
หอพักนักเรี ยน / บ้านพักเยาวชน
ส่ วน ใหญ่ที่พกั ประเภทนี้จะตั้งอยูใ่ กล้กบั สถานที่เรี ยน ห้องพักจะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวหรื อคู่ มีหอ้ งรับประทานอาหารรวม ซึ่ งสามารถแจ้งประเภท
อาหารที่ตอ้ งการได้ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งสําหรับทํากิจกรรมร่ วมกันและมีบริ การเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้ ที่พกั แบบนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความ
ปลอดภัยของนักเรี ยน สําหรับบางสถาบัน จะจัดที่พกั สําหรับนักเรี ยน 6-8 คน โดยมีหอ้ งนอนและห้องครัวที่ให้นกั เรี ยนใช้ร่วมกัน ราคา ประมาณ
200 เหรี ยญ / สัปดาห์ สําหรับบางเมือง จะมีบา้ นพักเยาวชนที่หอ้ งพักจะมีเฟอร์ นิเจอร์ ห้องครัว ห้องรับแขก ราคาจะอยูท่ ี่ประมาณ 90-130 เหรี ยญ /
สัปดาห์ ไม่รวมค่านํ้า ค่าไฟและอื่นๆ
Homestay
นัก เรี ยนจะพักอยูก่ บั ครอบครัวชาวนิวซี แลนด์ในเขตชานเมือง โดยจะมีหอ้ งพักเป็ นของตัวเอง โฮสจะเตรี ยมอาหาร และ ให้คาํ แนะนําในเรื่ องต่างๆ
เช่นการใช้โทรศัพท์ การดูตารางรสบัส การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่ วย และเรื่ องอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการพักแบบนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง รวดเร็ ว ซึ่ งนักเรี ยนควรมีการปรับตัวในการใช้ชีวติ ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัวของโฮ ส ราคา ประมาณ 180
เหรี ยญ / สัปดาห์ รวมกับ ค่าจัดหาที่พกั ประมาณ 150 เหรี ยญ ซึ่ งจะจ่ายเพียงครั้งเดียว
บ้านเช่าหรื ออพาร์ ทเม้น
นัก เรี ยนสามารถหาบ้านเช่าหรื อห้องพักเอง หรื อแชร์กบั บุคคลอื่นที่นกั เรี ยนต้องการ ที่พกั แบบนี้มีต้ งั แต่ อพาร์ ทเม้นสองห้องนอนไปจนถึงบ้านที่มี
เนื้อที่กว้างขวาง ส่ วนใหญ่จะเป็ นประเภทที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ จะมีเพียงแค่เตาอบ เครื่ องซักผ้า ผ้าม่านและพรม แต่ไม่มีฮีทเตอร์ และนักเรี ยนจะต้อง
จ่ายค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งเอง นอกจากนี้ยงั ต้องมีการจ่ายค่ามัดจําบ้านล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่ งจะได้คืนเมื่อเลิกเช่าและสภาพที่พกั ไม่มี
ความเสี ยหายใดๆ

หากนักเรี ยนเกิดปัญหาหรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าบ้าน สามารถติดต่อ Tenancy Services ซึ่ งเป็ นหน่วยงานของ Ministry of Housing
ได้ที่ http://www.minhousing.govt.nz/tenancy-index
นัก เรี ยนสามารถหาบ้านเช่าได้จากบอร์ดประกาศของทางสถาบัน หรื อหนังสื อพิมพ์ที่มีรายชื่อของบ้านเช่าต่างๆ โดยเฉพาะของคืนวันพุธและวัน
เสาร์ การเช่าบ้านพักจะมีความอิสระและเป็ นส่ วนตัวมากกว่าที่พกั ประเภทอื่นๆ แต่นกั เรี ยนจะต้องมีการจัดการ ทั้งเรื่ องการทําอาหาร การทําความ
สะอาดและการจ่ายค่าเช่า ทั้งหมดเอง ราคา มีค่ามัดจําบ้านล่วงหน้า ค่าเช่าประมาณ 120 เหรี ยญ / ห้อง / สัปดาห์ (ในเมืองเล็กๆจะถูกกว่า) รวมทั้ง
ค่าอาหาร ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ
Christchurch พักคืนนี้ ที่พกั ชื่อ Stonehurst accomodation ได้รางวัลจากการท่องเที่ยวของนิ วซี แลนด์ดว้ ยนะ ห้องที่เราจองเป็ นแบบ
Superior studio มีที่ทาํ ครัว http://www.stonehurst.co.nz
Stonehurst Studio Units
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quality, comfortable beds
Fully equipped kitchenette with gas hobs, microwave, fridge
CD player
TV and DVD player
Writing desk
Dining area
Iron and board
Private bathroom with bathroom scales, heated towel rail and magnifying extension mirror
Hair dryer
Electric blankets
Telephone
AM/FM clock radio
In-room safe
Off-street parking
Bedroom Configurations:

•

King size bed or two singles. Some with extra single.
Sleep one, two or three:
01.06.09 - 31.08.09

01.09.09 - 31.04.10

$90.00 for two per night
Extra person $15.00

$110.00 for two per night
Extra person $20.00

