แนะนําทีพ่ กั นิวซีแลนด์

Blackpackers

หอพักเยาวชนหรือบ้ านพักสํ าหรับนักแบกเป้

ที่พกั ราคาย่อมเยาสําหรับนักแบกเป้ (Backpacker) เป็ นที่นิยมกันมากขึ้นทุกวัน ซึ่งที่พกั เหล่านี้สะดวกสบาย สะอาด และ
ราคาประหยัด ห้องพักมีให้เลือกหลายแบบแล้วแต่สถานที่ บางที่เป็ นแบบหอพัก บางที่มีท้ งั แบบหอรวม หรื อห้องเดี่ยว โดยส่ วน
ใหญ่แล้วห้องนํ้ากับห้องครัวจะใช้รวมกัน ส่ วนห้องอาหารและห้องนัง่ เล่นนั้นเป็ นที่ ๆ เหมาะสําหรับผูท้ ี่ชอบแสวงหาสิ่ งแปลก
ใหม่ ท่านจะได้รู้จกั กับเพื่อนใหม่ๆ
บ้ านพักเยาวชน YHA เป็ นที่พกั ราคาประหยัด ย่อมาจาก Youth Hostels Association เป็ นที่พกั ที่มีอยู่ 57 ประเทศ เหมาะ
กับเยาวชนและผูท้ ี่ตอ้ งการที่พกั ราคาประหยัดและบริ การถูกใจ ส่ วนใหญ่มกั ตั้งอยูใ่ นชุมชนเมือง ท่านสามารถหาที่พกั ของ YHA
และจองได้ง่ายๆ สบายๆ ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าจอง สําหรับผูเ้ ป็ นสมาชิกของ YHA International (ค่าสมาชิก 1 ปี ประมาณ
40 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์) จะได้รับสิ ทธิพิเศษต่างๆ อาทิ ส่ วนลดที่พกั ค่าโดยสารและอื่นๆ สนใจตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชัน่
หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ในเว็บไซต์ http://www.yha.co.nz/ หรื อสมัครที่ประเทศไทย
http://www.tyha.org/tyha/web/home.php

BBH- World Traveller Accommodation NZ เว็บไซต์ http://www.bbh.co.nz/default.aspx สามารถซื้อบัตรได้ใน
ราคา 45 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์ + ค่าส่ ง 5 นิ วซีแลนด์ดอลล่าร์ ซึ่งจะได้บตั รโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 20 นิวซีแลนด์ดอลล่าร์มี
เครื อข่ายที่พกั มากกว่า YHA ตัวอย่าง www.frienz.com ที่เมือง Christchurch
Bed & Breakfast
ทีพ่ กั พร้ อมอาหารเช้ า
ท่านจะได้สมั ผัสและพบกับชาวนิวซีแลนด์อย่างแท้จริ ง โดยการพักที่เกสต์ เฮ้ าส์ ในราคาปานกลาง. ชาวนิวซีแลนด์จะใช้
ห้องพักจํานวนไม่กี่หอ้ งซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นอาคารเก่าที่บูรณะใหม่ให้ทนั สมัยและอํานวยความสะดวกมากยิง่ ขึ้นมาให้บริ การ
โดยรวมอาหารเช้าด้วยเสมอ. บางแห่ งจะอยูใ่ กล้กบั สถานที่ท่องเที่ยวหรื อแหล่งกิจกรรม แต่ในบางแห่ งก็จะอยูใ่ นที่เงียบสงบและ
สวยงามเพื่อที่ท่านจะได้ผอ่ นคลายและรู ้สึกเหมือนอยูบ่ า้ นท่านเอง.

Homestays บ้ านพักแบ่ งเช่ า

โฮมสเตย์เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้ท่านได้รู้จกั กับชาวนิวซีแลนด์ทอ้ งถิ่น. ท่านจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
ได้ทานอาหารพื้นบ้านของแต่ละครอบครัวและเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์.
สําหรับครอบครัวนั้นก็จะถือว่าคุณเป็ นแขกพิเศษ. อาจจะมีนกั ท่องเที่ยวท่านอื่นมาพักอาศัยในโฮมสเตย์พร้อม ๆ กับท่าน
หรื อท่านอาจจะเป็ นแขกเพียงท่านเดียวที่จะได้รับการต้อนรับอย่างดีสาํ หรับครอบครัวนี้.

Farmstays บ้ านพักชนบท

ที่พกั แบบนี้มีให้เลือกทั้งแบบพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เลยหรื อพักในบ้านพักต่างหาก ซึ่งมีให้คุณเลือกกว่า 80
แห่งทัว่ ประเทศ ได้สมั ผัสชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวนิวซีแลนด์จริ งๆ โดยสามารถร่ วมทํากิจกรรมในฟาร์มกับเจ้าของฟาร์มได้ ไม่
ว่าจะเป็ นการรี ดนมวัว การตัดขนแกะ เก็บผลไม้ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว ที่พกั แบบนี้ ส่ วนใหญ่อยูไ่ ม่ไกลจากกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
เช่น การตกปลา เล่นสกี และขี่มา้ . ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการปรุ งอาหารที่บา้ นและอาจจะมีโอกาสได้เข้าร่ วมกับกิจกรรมใน
ฟาร์มซึ่งขึ้นอยูก่ บั การทําการเกษตรและฤดูที่ท่านเดินทางไปถึง. ท่านจะได้รับประสบการณ์การรี ดนม, การตัดขนแกะหรื อการ
เก็บเกี่ยวกีวฟี รุ ตหรื อผลไม้, พืชผักอื่นๆ
มีกิจกรรม โชว์ A & P (Agricultural and Pastoral). ซึ่งเป็ นไฮไลท์ประจําปี ของนิวซีแลนด์. นอกจากนั้นแล้วเดือน
มิถุนายนของแต่ละปี จะมีงานเกษตรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก ณ Mystery Creek ใกล้กบั เมืองฮิลมิลตัน. สนใจดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ http://www.truenz.co.nz/farmstays หรื อ Farmstay ใน http://www.newzealand.com

Holiday Park บ้ านพักริมทาง

คือที่พกั แบบจอด Campervan แต่บางที่กม็ ีหอ้ งพักธรรมดาให้เช่าด้วย << ถูกต้องค่ะ มีหอ้ งแบบ SCU และ Motel ให้พกั
ด้วย ที่จอดรถสามารถจอดที่หน้าห้องได้เลย เราชอบมาก

Lodges

ซึ่งจะคล้ายๆบ้านหลังเล็กๆเลยค่ะ น่ารักมากๆ เกือบทุกที่จะมีครัวและอุปกรณ์ครัวให้เราได้ทาํ กับข้าวกินเอง มีอุปกรณ์
ล้างให้ดว้ ยแหละ แต่วา่ บ้านกิฟแทบไม่ได้ทาํ เลย ใช้แต่มีดเค้าปอกผลไม้ กะพวกจานชาม smile smile

Motels หรือ Apartment ทีพ่ กั ส่ วนตัวแบบช่ วยตัวเอง

Motel จะมีท้ งั ห้องเดียว และ แบบสองห้องนอนโดยมีครัวและห้องนัง่ เล่นรวม ราคาเป็ นแบบต่อหลังคือราคารวมสอง
ห้อง Motel ที่เราพักทุกแห่ งมีหอ้ งครัวให้ค่ะพร้อมอุปกรณ์ สามารถทําอาหารได้ค่ะ หุ งข้าวได้ค่ะแต่เป็ นหม้อธรรมดาไม่ไช่หม้อ
ไฟฟ้ านะคะ ของเราcook กันเต็มที่เลย ผัดผักยังได้เลย ตอนเราไปไม่ได้จองล่วงหน้า ขับรถเลือกเอาเลยมีให้เลือกเยอะค่ะ ขอเค้าดู
ห้องก่อนได้คะ่ ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ตอ้ งเช่า Motel ไม่มีอาหารเช้าค่ะ แต่ถา้ เป็ น Bed & Breakfast ราคารวมอาหารเช้าแล้วค่ะ อาหาร
เช้าเป็ นกาแฟ ขนมปัง หรื อ ซีเรี ยลต่างๆ แต่ไม่มีไข่นะค่ะ เป็ นเหมือนกันหมดค่ะ ถ้าจะเอาไข่ดว้ ยต้องจ่ายเพิ่มค่ะ

Serviced Apartments

Holiday Homesบ้ านพักตากอากาศ

บ้านที่สองใกล้กบั ทะเล, แม่น้ าํ , ป่ า หรื อทะเลสาบที่มนั่ คงในประเทศนิวซีแลนด์น้ นั ที่เกาะเหนือภาษาท้องถิ่นที่เรี ยก
สถานตากอากาศนี้วา่ “bach” ส่ วนที่เกะใต้น้ นั เรี ยกกันว่า “crib”.
การเช่าบ้านพักนั้นเป็ นวิธีที่ท่านจะได้สมั ผัสกับชีวิตชาวกีวี, จะไม่มีบา้ นที่เหมือนกัน 2 หลัง ท่านจะได้รับความ
สะดวกสบายและถ้าเมื่อเทียบกับการพักโรงแรมหรื อโมเต็ลแล้ว ท่านจะพบว่าการพักบ้านแบบนี้ทาํ ให้ชีวติ มีความสุ ขและสนุก
มากกว่า.
บ้านพักตากอากาศนี้ มีต้ งั แต่กระท่อมเล็ก ๆ ใกล้กบั ทะเล จนถึงบ้านพักหรู ในป่ าบนภูเขา ซึ่งเจ้าของบางคนสร้างด้วย
ตัวเองและบางคนก็ให้สถาปนิกออกแบบพระราชวังมาช่วยสร้าง.

ณ กระท่อมกลางไร่ องุ่นในโอตาโก ไปยัง บ้านริ มทะเลในทางตอนเหนืออันแสนไกล, บ้านพักตากอากาศก็ยงั คงมี
สถานที่สวยงามที่สุดของนิวซีแลนด์ที่ตอ้ งคอยดูแลเพื่อให้สถานที่น้ นั อํานวยความสะดวกสบายแก่ท่าน.

Hotels โรงแรม

โรงแรมในนิวซีแลนด์มีหลายแบบ, หลายขนาดและหลายลักษณะ. ท่านสามารถพบกับเครื อข่ายโรงแรมนานาชาติ เช่น
โรงแรมเวสต์ติน, โรงแรมแอคคอร์, โรงแรมฮิลตัน, โรงแรมไฮแอท ฯลฯ
ท่านจะได้พบกับโรงแรมเล็ก ๆ ที่มีเอกลักษณ์อนั น่าจดจําและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยเครื อข่ายระบบการ
คมนาคมของประเทศ.
โรงแรมระดับนานาชาติมีสาขาอยูท่ วั่ ในเมืองใหญ่ ๆ รวมไปถึงโอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ชและเวลลิงตัน โรงแรมระดับ
นานาชาติกย็ งั มีสาขาในเมืองที่เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวอย่าง โรโทรัวและควีนส์ทาวน์ดว้ ย

Boutique Accommodation

หากท่านต้องการหาที่พกั ที่แตกต่างมีสภาพแวดล้อมที่หรู หรา ในระหว่างการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์. เป็ นที่พกั ที่มีเสน่ห์
พิเศษในตัวเอง. มีหอ้ งพักจํานวนน้อยเพื่อท่านจะได้มีความเป็ นส่ วนตัว. ระหว่างที่ท่านพักอยูจ่ ะได้รับบริ การชั้นเยีย่ ม อาหารชั้น
เยีย่ มจํานวนมากและไวน์ช้ นั ดี รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมและท่องเที่ยวเพื่อความเป็ นส่ วนตัวของท่าน

Exclusive ทีพ่ กั หรู ระดับ 5 ดาว

ท่านจะได้พบมุมมองที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นของนิวซีแลนด์. ท่านจะได้รับการดูแลอย่างพิเศษชนิดตัวต่อตัว.
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ดีที่สุดพร้อมอาหารที่หายาก, และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสูงสุ ด.
รวมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ท่าน เช่น บาหลีสปา, สนามกอล์ฟส่ วนตัว, ตกปลา, พายเรื อ, ยิงนกพิราบ, ผจญภัยในป่ า ฯลฯ
เกือบทุกสิ่ งที่ใจปรารถนา
ด้วยความเป็ นส่ วนตัวของท่านนั้น ทางสถานประกอบการนี้จะให้การต้อนรับท่านได้อย่างดีและเลิศหรู .
ตัวอย่ าง
http://www.top10.co.nz/
http://www.aatravel.co.nz/accom/about.shtml
Auckland Backpackers
YHA Auckland International

5 Turner St., Auckland

NZ$19 - $112

YHA Auckland City

Cnr City Rd & Liverpool St, Auckland

NZ$19 - $90

Ibis Rotorua

3. ที่ Te Anau
ชื่อโรงแรม : Edgewater XL
ที่ต้ งั : หน้าทะเลสาป
ค่าที่พกั : 80$ (พัก 2 คน)
ประเภท : motel เป็ น 2 ห้อง คือ ห้องนอน 1 ห้อง และ ห้องนัง่ เล่น มีครัวเต็มรู ปแบบ อีก 1 ห้อง
เตียง : Queen size 2 เตียง ใน้หอ้ งนอน และ sofa bed อีก 2 อันในห้องนัง่ เล่น
ซึ่งถ้าจะพักกันจริ งๆ อยูไ่ ด้ 6 คน สบายๆ
Sky TV, ตูเ้ ย็น, กานํ้าร้อน , เตารี ด , ที่รองรี ด, ที่ปิ้งขนมปัง , เตาไฟฟ้ า 4 หัว, เตาอบ, ไมโครเวฟ, ผ้าห่มไฟฟ้ า, เป็ นที่เดียวใน
บรรดาที่เราไปพักที่มีโต๊ะกินข้าวเป็ นเรื่ องเป็ นราว (4 เก้าอี้)
เป็ นโรงแรมเล็กๆที่อยูด่ า้ นหน้าทะเลสาปเลย
เรากะจะเข้าไป inspect ห้องดูเฉยๆ เพราะดูดา้ นหน้ามันไม่ค่อยโดดเด่นนัก
ผูจ้ ดั การ (หญิงสาวอายุไม่มาก) อัธยาศัยดีมากๆ เปิ ดห้องให้เราดู
และลดราคาให้เรา 5 เหรี ยญ (เหลือ 80 จาก 85)
เห็นห้องกว้างขวางดี และ ค่อนข้างเหนื่อยจากการขับรถ
(ขับรถประมาณ 3 ชม. จาก Queenstown)
ก็เลยตกลงพักที่นี่
ทางเลือก : ที่นี่มี motel hotel และ holiday park เยอะแยะ แต่ละที่กด็ ูดี น่าพัก
แต่ที่นี่กน็ บั ว่าใช้ได้ และ สบายดีทีเดียว
http://www.edgewaterxlmotel.co.nz/motels.htm

Edgewater XL motel, Te Anau
ั ้ ล่าง (ซายสุ
้
เราพักชน
ดในรูป)
ดูลก
ั ษณะจากภายนอกแล ้วโบราณๆหน่อย
แต่ก็เป็ นหนึง่ ในทีพ
่ ักทีเ่ ราพักกันอย่างอบอุน
่ สบายดีทเี ดียว

