ทีพ่ กั
Blackpackers แบกเป้ (หอพักเยาวชน) Hostel
ถือเป็ นที่พกั ยอดนิยมของผูม้ ีงบจํากัด เพราะราคาถูกมาก แต่ตอ้ งทําใจนิดหนึ่ง เพราะของส่ วนใหญ่ตอ้ งแชร์กบั ผูอ้ ื่น
กระนั้นก็ทาํ ให้เราได้พบปะเพื่อนใหม่ๆ อยูเ่ สมอด้วย
ถ้าเดินทางแบบประหยัด มีสถานที่มากมายให้เลือกพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย ที่นิวซีแลนด์น้ ีมีหอพักเยาวชนที่มี
ชื่อเสี ยงว่าสะอาดและสบาย คุม้ ค่าแก่ราคา
บางแห่ งจะเป็ นเจ้าของดําเนินกิจการเอง โดยแบ่งบางส่ วนของบ้านเป็ นที่พกั . ห้องพักก็มีหลายรู ปแบบ แล้วแต่คุณ
ต้องการมีท้ งั ห้องพักเดี่ยว, ห้องพักคู่, หรื อห้องนอนรวม โดยบางแห่งก็แบ่งชาย-หญิง. แต่ส่วนใหญ่แล้วห้องนํ้าและห้องครัวจะ
เป็ นห้องรวม.
ทีพ่ กั พร้ อมอาหารเช้ า

1. โฮมสเตย์ หรือ พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ (Homestay)
ครอบครัวมักจะเตรี ยมอาหารเช้าและเย็นให้ และอาหารสามมื้อในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นักเรี ยนที่พกั กับครอบครัวมี
โอกาสฝึ กภาษาอังกฤษได้เต็มที่ และมีโอกาสได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรม และปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้เร็ ว ค่าใช้จ่ายประมาณสัปดาห์
ละ 180-240 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์
เป็ นการพักอาศัยอยูก่ บั ครอบครัวเจ้าของบ้าน โดยที่ทางเจ้าของบ้านจะจัดห้องนอนส่ วนตัวไว้ให้ ส่ วนห้องนํ้าหรื อ
บริ เวณอื่นๆโดยปกติตอ้ งใช้ร่วมกับครอบครัว รับประทานอาหารกับครอบครัว
วัตถุประสงค์ของการอยูท่ ี่พกั แบบนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรม การกินอยู่ รวมทั้งฝึ กภาษาและความอดทนที่จะอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น ราคาที่พกั $150-220 /สัปดาห์
ข้อดี ได้เรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็ นอยูข่ องครอบครัวนิวซีแลนด์
ข้อเสี ย มีโอกาสได้พบและสังสรรค์กบั เพื่อนวัยเดียวกันน้อย ยกเว้นเจ้าของบ้านมีลูกในวัยเดียวกับนักเรี ยน
2. หอพักนักเรียน (Halls of Residence)
โดยปกติหอพักนักเรี ยนจะตั้งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา มีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยวและรวม ทางหอพักจัดหา
อาหารให้ท้ งั 3 มื้อในวันหยุด ส่ วนวันธรรมดานักเรี ยนจะซื้อหาอาหารกลางวันเอง นักเรี ยนที่พกั หอพักจะมีโอกาสได้รู้จกั
เพื่อนต่างชาติมากขึ้น ราคาย่อมเยาว์ และมีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ค่าใช้จ่ายประมาณสัปดาห์ละ 185-240 ดอลล่าร์
นิวซีแลนด์
โรงเรี ยนมัธยม มหาวิทยาลัยและสถาบันโพลีเทคนิคหลายแห่ง มีหอพักประจําให้นกั เรี ยนต่างชาติ มีท้ งั ห้องพักเดี่ยวและ
ห้องพักรวม ส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกัน มีอาหารให้ครบ 3 มื้อซึ่งนักเรี ยนจะรับประทานที่โรงอาหาร หอพักนักเรี ยนนี้มกั ปิ ด
ในช่วงวันปิ ดภาคเรี ยน ราคาที่พกั $190-230
ข้อดี สะดวกและเหมาะสําหรับนักเรี ยนที่เพิ่งเข้าใหม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายจิปาถะให้กงั วล
ข้อเสี ย บางครั้งแพง และขาดความเป็ นส่วนตัว
3. บ้ านพักหรือหอพักเอกชน
นักเรี ยน นักศึกษาที่อายุมากกว่า 18 ปี สามารถเลือกอยูห่ อพักหรื อบ้านพักของเอกชนได้ โดยอาจเลือกอยูก่ บั เพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน

ราคาค่าบ้านพักหรื อหอพักขึ้นอยูก่ บั เมืองและย่าน ประมาณ $70-120 (แชร์กนั อยู)่ โดยนักเรี ยนต้องชําระค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่า
โทรศัพท์ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง
ข้อดี ได้พบปะและแลกเปลี่ยนทัศนคติกบั เพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ราคาค่อนข้างถูก
ข้อเสี ย ขาดความเป็ นส่ วนตัว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมทั้งต้องหาอาหารทานเอง
เราเคยไปพักทั้งแบบ Motel และ Bed&Breakfast แบบ Motel จะมีท้ งั ห้องเดียว และ แบบสองห้องนอนโดยมีครัวและห้องนัง่ เล่น
รวม ราคาเป็ นแบบต่อหลังคือราคารวมสองห้อง Motel ที่เราพักทุกแห่งมีหอ้ งครัวให้ค่ะพร้อมอุปกรณ์ สามารถทําอาหารได้ค่ะ
หุงข้าวได้ค่ะแต่เป็ นหม้อธรรมดาไม่ไช่หม้อไฟฟ้ านะคะ ของเราcook กันเต็มที่เลย ผัดผักยังได้เลย ตอนเราไปไม่ได้จองล่วงหน้า
ขับรถเลือกเอาเลยมีให้เลือกเยอะค่ะ ขอเค้าดูหอ้ งก่อนได้ค่ะ ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ตอ้ งเช่า Motel ไม่มีอาหารเช้าค่ะ แต่ถา้ เป็ น Bed &
Breakfast ราคารวมอาหารเช้าแล้วค่ะ อาหารเช้าเป็ นกาแฟ ขนมปัง หรื อ ซีเรี ยลต่างๆ แต่ไม่มีไข่นะค่ะ เป็ นเหมือนกันหมดค่ะ ถ้า
จะเอาไข่ดว้ ยต้องจ่ายเพิม่ ค่ะ สงสัยเพิม่ เติมถามอีกได้ค่ะ คําถามที่ไม่ได้ตอบคือไม่ทราบค่ะ
1. Motel มีหอ้ งนอน ห้องนํ้า และครัวในตัวค่ะ ที่จอดรถนี่แล้วแต่ที่ค่ะ
2. Self-Contained Unit กับ Motel มีครัวทั้งคู่ แต่ SCU บางแห่ งจะไม่มีผา้ ปูที่นอน+ผ้าห่ ม ต้องจ่ายค่าเช่าต่างหาก อันนี้วา่ ตามคูม่ ือ
นะคะ แต่ที่เราเจอมา ไม่วา่ จะเป็ น SCU หรื อ Motel เขาก็จดั ทุกอย่างให้ครบหมดเลย คงบวกเงินไปเรี ยบร้อยแล้ว
3. เครื่ องครัวมาตรฐานคือเตาไฟฟ้ าแบบ 4 หัว (รวมกะทะ หม้อขนาดต่างๆ จานชามช้อนส้อมครบครัน) และกาต้มนํ้าร้อน ส่ วน
ไมโครเวฟมีเป็ นบางที่ เตาอบนี่ยงั ไม่เคยเจอนะ
4. Cabin เป็ นห้องที่มีแต่ที่นอนค่ะ จะเป็ นที่นอนสองชั้น ถ้าไปหลายๆ คนพัก Cabin รวมกันจะถูกมาก
5. S/C เดาว่าอาจจะเป็ น Self-contained Unit อ่านเจอจากเอกสารอะไรเหรอคะ
6. น่าจะเป็ น Chalets คือ ชาเล่ต์ บ้านพักตากอากาศอ่ะ
7. holiday park คือที่พกั แบบจอด Campervan แต่บางที่กม็ ีหอ้ งพักธรรมดาให้เช่าด้วย << ถูกต้องค่ะ มีหอ้ งแบบ SCU และ Motel
ให้พกั ด้วย ที่จอดรถสามารถจอดที่หน้าห้องได้เลย เราชอบมาก
8. ไม่เคยไปพักค่ะ แต่ถา้ เดาก็คือเป็ นห้องพักรวม และห้องนํ้ารวมนะคะ ห้องนํ้านี่ถือเป็ นฟังก์ชนั่ พิเศษ ไม่ค่อยรวมอยูใ่ นห้อง
หรอกค่ะ ถ้าต้องการห้องพักแบบมีหอ้ งนํ้าในตัว ต้องระบุไปเลยว่าเป็ น Ensuite (E/S) ด้วยนะคะ
9. Power Site ก็คือที่จอดรถสําหรับรถบ้าน (Camper Van) เพราะรถพวกนี้จะมีไฟไม่เพียงพอจะทําความร้อนขณะเรานอนตอน
กลางคืน ต้องไปต่อไฟจาก Power Site ค่ะ
10. ให้จอง SCU หรื อ Motels โดยระบุจาํ นวนคนไปค่ะ เขาจะมีหอ้ งขนาดใหญ่ให้ เราเคยไปพักห้องที่นอนได้ 4 คนทีเดียว (แต่
ไปแค่ 2 คนเลยต้องหารสอง ^^")
11. จํานวนคนเพิ่มต้องจ่ายเพิม่ ค่ะ เขาดูที่จาํ นวนคนเป็ นหลัก
12. ใช้หม้อธรรมดาก็หุงได้คะ่ หุ งแบบไม่เช็ดนํ้า ใช้ได้เหมือนกัน (แต่ตอ้ งกะเวลาดีๆ นิดนึง)
13. ที่พกั ที่รวมอาหารเช้า มีแค่ B&B และ Hotel เท่านั้นค่ะ นอกนั้นไม่รวม
14. ไปกี่คนก็พกั YHA ได้ ถ้าไม่แคร์เรื่ องห้องนํ้ารวมและห้องครัวรวม แล้วแต่ชอบนะ อย่างเรา รับไม่ได้กบั ห้องครัวที่มีคนเดิน
ไปเดินมาแทบจะชนกันตาย เสี ยงอึงอลชุลมุนไปหมด เราชอบทํากับข้าวไป กินไป ดูทีวีไป จึงพักแบบ Motel ตลอด

