นักทองเที่ยวควรตองรูขอมูลทั่วไปของสถานที่ตางๆ ที่ไดไป ที่นิวซีแลนดก็เชนเดียวกันเราควรทราบขอมูลทั่วไปเชนกันไมงั้นพอไปถึงคงตองงง
มากถึงมากที่สุดแนนอน โดยขอมูลตางๆ ทางทีมงานไดรวบรวมไวพอสังเขปเพื่อใหผูที่สนใจไดศึกษา กอนไปประเทศนิวซีแลนด ดั้งนี้

เวลาทําการโดยทัว
่ ไป
•
•
•
•

ธนาคาร จันทร-ศุกร 09.30-16.30 น. ( เสาร-อาทิตย ปดทําการ )
ธุรกิจและหางรานตาง ๆ จันทร-พุธ 09.00-17.30 น. พฤหัสบดีหรือศุกรเปดทําการ 09.00-21.00 น. เสาร 09.00-12.30 น. (วันอาทิตยหยุด)
รานอาหาร อาทิตย-พฤหัสบดี 11.30/12.00-15.00 น. และ 18.00-21.00 น. ศุกร-เสารเปดบริการ 18.00-23.00 น.
ซุปเปอรมารเก็ต เปด 09.00-21.00 น. หรือ 24 ชั่วโมงทุกวัน

คาธรรมเนียมการบริการ ( Tip and Service Charge )

สําหรับประเทศนิวซีแลนดนั้น เราสามารถใหทิปสําหรับการบริการที่ถูกใจไดไมวาจะเปนพนักงานเสริฟ หรือเด็กยกกระเปาตามโรงแรม แตไมใช
เปนการบังคับใหเหมือนบางประเทศ และรานอาหารก็ไมมีการเพิ่มคาธรรมเนียมการบริการพิเศษลงในบิลอาหาร สบายใจไดเลยอยางนอยเราก็จาย
คาอาหารแบบสมน้าํ สมเนือ
้ ไมตอ
 งกังวลวา รานอาหารจะบวกคาบริการ

หมายเลขโทรศัพททส
่ี า
ํ คัญในประเทศนิวซีแลนด
•
•
•
•

เบอรโทร
เบอรโทร
เบอรโทร
เบอรโทร

111 เหตุฉุกเฉิน ( โทรฟรี 24 ชั่วโมง )
018 สอบถามหมายเลขโทรศัพท (นิวซีแลนด)
0172 สอบถามหมายเลขโทรศัพท ( ตางประเทศ )
(09) 377 3886

โทรศัพทในประเทศนิวซีแลนด

สําหรับคนที่ไปเที่ยวนิวซีแลนดและวอยากจะโทรกลับประเทศไทยวิธีที่ประหยัดที่สุดคือ การใชโทรศัพทสาธารณะของนิวซีแลน โดยปกติจะมีอยู
2 แบบ คือ แบบใชบัตร และแบบหยอดเหรียญ บัตรโทรศัพทสามารถหาซื้อไดตาม รานคาทั่วไป ที่ทําการไปรษณียปมน้ํามั้น ฯลฯ หากตองการใชตู
โทรศัพทที่หยอดเหรียญ จะตองใชเหรียญ 20 เซ็นตหยอดเพื่อใชบริการ สําหรับคนที่ตองการโทรกลับประเทศไทย ตองกดหมายเลขดังนี้ " 00+66+
รหัสเมือง+ หมายเลขที่ตองการ " นอกจากนี้ถาสังเกตดีๆ รานอาหาร โรงแรม หรือสถานที่ทองเที่ยว จะมีบริการฟรีดวย หมายความวาสามารถโทรติดตอ
สถานที่ตาง ๆ โดยไมเสียคาบริการ เหมือนโทรภายในประเทศไมเสียเงิน

น้ําประปาของประเทศนิวซีแลนด

น้ําประปาของประเทศนิวซีแลนดมีความสะอาดมาก คุณภาพพอๆ กับน้ําดื่มบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปเลยทีเดียว มั่นใจไดเลยวาสะอาดแนนอน
สามารถดื่มไดทันที หากตองการประหยัดคาใชจายควรพกขวดน้ําเปลาไปดวย เพื่อกรอกน้ําไวดื่มกอนออกเดินทาง

การแลกเงินและตู ATM

ควรพกเงิน US$ เพื่อใชในการแลกเปลี่บยเงินตรา ซึ่งจะมีศูนยบริการอยูตามเมืองตาง ๆ และภายในสนามบิน นอกจากนี้ธนาคารก็สามารถแลกได
เชนเดียวกัน สําหรับตู ATM นั้น จะมีไวใหบริการทั่วทุกมุมเมือง และสวนใหญจะรองรับบัตร ATM และบัตร Visa89

นารูกอนเที่ยวนิวซีแลนด

นิวซีแลนด เปนดินแดนแหงเมฆยาวสีขาว สวยงามสมความหมาย หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ดินแดนไกลโพนทะเลที่ชนยุโรปอพยพมาอยู นักทองเที่ยว
ทัว่ ไปคือเกาะเหนือกับเกาะใต และเกาะเล็กๆ อีกจํานวนหนึง่ ดินแดนทีม
่ ค
ี าํ กลาววา ประชากรแกะมากกวาคน และมีความสวยงามของทุง หญา ภูเขา เมฆ
ทองฟา ธรรมชาติทั้งหลายทั้งมวลที่สวยงามรวมอยูดวยกัน

เมืองหลวง

กรุงเวลลิงตัน

ภาษา ใชภาษาอังกฤษและภาษาเมารี
เงินตรา (สิงหาคม 2009) 23.00-23.80 บาทตอ NZD ธนบัตรใบละ 5, 10, 20, 50 และ 100 NZD

เวลา

เร็วกวาไทย 5 ชั่วโมง เดือนตุลาคม-มีนาคม เร็วกวาไทย 6 ชั่วโมง เนื่องจากมี Daylight Savings Time

ไฟฟา กระแสไฟฟา 230/240 โวลต ในโรงแรมและทีพ
่ ก
ั สวนใหญจะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต ไวใหบริการ หรืออาจนําอุปกรณแปลงไฟและ
ตัวแปลงจาก 2 หัวเปน 3 หัวติดตัวไปดวย จะใชปลั๊กไฟแบบ สามขา ใหดูรายละเอียดเวลาไปซื้อจากเมืองไทยจะถูกกวาเปนเทาตัว

อากาศ

มี 4 ฤดู คือ ฤดูรอ
 น (ธันวาคม-กุมภาพันธ) อบอุนเหมาะที่จะการเลนกีฬาทางน้ํา ฤดูใบไมรวง (มีนาคม-พฤษภาคม) กิจกรรมกลางแจง ฤดู
หนาว (มิถุนายน-สิงหาคม) เลนสกีและหิมะ และ ฤดูใบไมผลิ (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศดีเยี่ยมและนาเที่ยวที่สุด

ระเบียบ ตองปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบศุลกากรอยางเครงครัด กรอกสิง่ ทีน่ าํ ติดตัวไปตองสําแดงตามจริง

ลงจากเครื่องบินที่เมือง Auckland กวาจะผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ตองแจกแจงรายละเอียดทางศุลกากร การกรอกเอกสารตองอานอยางละเอียด
และที่สําคัญตองเปนความจริง ถาถูกสุมตรวจมาเจอที่ผิดไป จะถูกปรับถึง 200 NZ$ เชน ซื้อบุหรี่ ยาสูบ หรือซิการ บุหรี่ 200 มวน ยาสูบ 250 กรัม ซิการ
50 มวน หรือทุกสิ่งตองมีไมเกิน 250 กรัม ตองกรอกรายละเอียดวา ทุกสิ่งที่รวมกัน หรือถาซื้อเครื่องดื่มของดิวตี้ฟรี ประเภทแอลกอฮอล เหลา ไวน ขวด
ขนาด 750 มิลลิกรัม ก็ตองสําแดงใหชัดเจน

พึ่งระวัง

สินคาพืชผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ ที่ทําจากสัตวทุกชนิดหามนําเขาประเทศนิวซีแลนด พืชพันธุอาหาร ถั่วทอด ของขบเคี้ยว ถามีติดมา
ควรกรอกรายละเอียดใหถูกชองแลวนําไปสําแดงกับเจาหนาที่ ถาเปนประเภทยาแกไอทําจากพืช ชะเอมเทศ หรือกํากิกเพียง ถาพกไปดวย ก็ตองนํา
แสดง เพราะเปนผลิตภัณฑที่ทําจากพืช ตอง เช็กสภาพอากาศกอนเดินทางเพื่อรูวาจะตองเตรียมตัวจัดกระเปาอยางไร
อุปกรณที่ตองนําไปใช หมวก ถุงมือ ผาพันคอ ถุงเทา ลองจอน สําหรับหนาหนาว ควรเตรียม เสื้อผากันหนาว ลองจอน โอเวอรโคท ถุงมือ ถุงเทา หมวก
แวนตากันแดด รม หมวก ครีมกันแดด สําหรับหนารอน แตถาจะไปชวงหนาหนาว หากขึ้นภูเขาหิมะ ก็ตองปองกันผิว ไมแตกตางกับหนารอน

ช็อปปงรานคา

เปดทําการ 09.00-17.30 น. วันจันทรถึงวันพฤหัสบดี วันศุกรเปดถึง 21.30 น. เมืองใหญเปดทําการวันเสาร 09.30-17.30 น.

บัตรเครดิต ใชไดตามรานคาทัว่ ไป รับบัตรเครดิตทุกประเภท
โทรศัพท รหัสโทรศัพท +64 โทรกลับเมืองไทยควรใชการดโฟน
ฉุกเฉินติดตอ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โทรศัพท (644) 476-8616-20 โทรสาร (644) 476-3677, (644) 476-8610 กรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศ โทรศัพท 0-2575-1046-51 กฎหมายสูบบุหรี่ไดเฉพาะในหองพักที่โรงแรม จัดไวใหหรือสูบขางนอกในบริเวณที่ไดรับการจด
ทะเบียน

ควรเลือกที่พักแบบไหนดี

อาจจะเปนปญหาของใครหลายคนเพราะไมรูวาเมื่อไปนิวซีแลนดและจะไปพักที่ไหนดี แลวที่พักมีกี่แบบ สําหรับนักทองเที่ยวที่ไปกับทัวรอาจจะ
ไมคอยประสบปญหานี้เทาไรนัก แตนักทองเที่ยวที่ไปเองอาจจะประสบปญหามากมายเลยทีเดียว ซึ่งที่พักของนิวซีแลนดแบงออก เปน 6 ประเภท ดังนี้

1. ที่พักหรูหราระดับ 5 ดาว (Exclusive)
เปนที่พักสําหรับนักทองเที่ยวเงินหนา เพราะเปนที่พักที่เนนความสะดวกสบาย หรูหรา คลายรีสอรทในบานเรา และไมตองหวงถึงอัตราคาที่พัก
เพราะแพงเอาเรื่องเหมือนกัน โดยราคา เริ่มตนที่ประมาณ 400$NZ - 500$NZ

2. ที่พักแบบชวยเหลือตัวเอง

( Self Contained & Service )

เปนที่พักที่เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวดวยตัวเอง สามารถทํากับขาวหรือซักผาได มีหองครัวและอุปกรณทําครัว ที่พักประเภทนี้ไดแก โม
เต็ล หรือ อพารทเมนต สวนราคาก็พอรับได อยูที่ประมาณ 50$NZ - 150$NZ

3. ที่พักแบบแบงเชา

( Guest & Hosted )

โดยที่พักแบบนี้จะเปนบานสวนตัวแบงใหเชา เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสบรรยากาศชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่น เชนการพัก
แรมกับชาวบาน ( Homestay ) คางแรมในฟารม ( Farmstay ) และที่พักที่บริการพรอมอาหารเชา ( Bed & Breakfast ) โดยที่พักแบบนี้ ราคาจะอยู
ประมาณ (50$NZ - 150$NZ)

4. โรงแรม

( Hotels )

บอกไดเลยวาเปนที่พักยอดอิต เพราะทั้งนักทองเที่ยวมาดวยตัวเอง หรือ มากับทัวร จะมาพักกันที่นี่ สามารถพบไดตามเมือง หองพักที่มีความ
สะดวกสบายครบถวนโดยราคานัน
้ จะหลากหลายมาก ตามคุณภาพ เริม
่ ตนตัง้ แต 50$NZ

5. ที่พักริมทาง

( Holiday Parks )

เปนที่พักที่พบไดตามแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติสําคัญ ๆ เชน ชายหาด หรือตามปาเขา และเนื่องจากเปนที่พักที่อยูตามธรรมชาติจึงเปนที่นิยม
มาก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดกางเตนท และพื้นที่สําหรับรถบาน (
Campervan ) สวนเรื่องราคานั้น ไมแพงเลยเริ่มตนที่ประมาณ (
20$NZ-150$NZ )

6. ที่พักสไตลแบกเป

( Backpackers )

เปนที่พักยอดนิยมสําหรับชมรมคนแบกเป มีใหเลือกทั้งแบบหองพักรวมและหองพักแยก สวนใหญจะเปนหองน้ําแบบใชรวมกัน มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน แตเปนของสวนกลางตองแบงกันใชกับผูอื่น โดยทั่วไปมักรูจักในชื่อ " โฮสเท็ล ( Hostel ) " ซึ่งมีสาขาอยูทั่วโลก เปนที่นิยมมากในหมู
นักศึกษาเพราะราคานั้นถูกมาก อยูที่ประมาณ ( 15$NZ - 40$NZ )

ควรเทีย
่ วนิวซีแลนดในชวงไหนดี
หลายคนคงชั่งใจอยูวาจะไปเที่ยวนิวซีแลนในชวงไหนดี บางคนบอกฤดูหนาวสิหิมะเยอะดี บางคนบอกฤดูใบไมผลิสิ ดอกไมสวยดี แตประเทศ
นิวซีแลนดไมไดมีแคหิมะกับดอกไมเทานั้น ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางที่นาสนใจ รอใหทานไปเยี่ยมชม

เนื่องจากประเทศนิวซีแลนดอยูในซีกโลกใต ดังนั้นยิ่งเดินทางลงใตมากเทาไรอากาศก็ยิ่งหนาวขึ้น โดยตอนเหนือสุดของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ย
15 องศาเซลเซียส และตอนใตสุดของประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ดั้งนั้นแตละทองที่ของประเทศนิวซีแลนดจึงมีอุณหภมูแตกตางกัน
ออกไป ( สามารถเช็คสภาพอากาศไดทเ่ี ว็บไซต www.metsevice.co.nz ) ดังนั้นการทองเที่ยวในนิวซีแลนดควรวางแผนการทองเที่ยวใหดีเพราะอาจ
ไมเปนดังที่หวังไวก็ได รายละเอียดสภาพอากาศคราว ๆ มีดังนี้

ฤดูรอน (Summer)
ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ
เห็นชื่อเปนฤดูรอนแตอากาศไมรอนเหมือนประเทศไทยนะ อากาศอบอุน เหมาะแกการทองเที่ยวเปนอยางมาก ฤดูรอนของนิวซีแลนดมีชวงเวลา
กลางวันทีย
่ าวนานและอากาศชวงเวลากลางคืนอาจหนาวเย็น แนะนําเลยวาควรเตรียมเสือ
้ กันหนาวไปดวย ( บางครั้งหิมะอาจจะตกในชวงฤดูนี้ดวยซ้ํา )
และเนื่องจากเปนฤดูการทองเที่ยว ควรเตรียมใจไวเลยวาคาที่พักแรมและกิจกรรมตาง ๆ จึงมีราคาสูงกวาปกติ แตถึงจะแพงยังไงนักทองเที่ยวก็นิยมไป
เที่ยวอยูดี ดั้งนั้นถาคิดจะไปเที่ยวฤดูนี้ควรจองที่พักไวลวงหนาไมงั้นไมมีที่พักแนนอน

ฤดุใบไมรวง (Autumn)

มีนาคม ถึง พฤษภาคม
หลายคนคงคิดชวงฤดูใบไมรวงไปเที่ยวจะมีอะไรใหดู แตไมไดเปนอยางที่ทุกคนคิด ไปเที่ยวในฤดูนี้จะไดเห็นใบไมเปลี่ยนสีบอกไดเลยวางดงาม
มาก นอกจากนี้ทางตอนใตของเกาะใตอาจพบหิมะตกไดในชวงปลายฤดู ฤดูนี้ไมใชฤดูทองเที่ยวทําใหการหาที่พักจึงหาไดไมยากนัก แตใชวาจะไมมี
ใครไปเที่ยวในชวงนี้เลย ยังไงก็ควรตรวจสอบที่พักไวกอนก็ดีนะ

ฤดูหนาว ( Winter )

มิถุนายน ถึง สิงหาคม
เปนชวงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดแตก็ยังมีฝนตกชุกมากอีกดวย ใครไปเที่ยวในชวงนี้ ก็ระวังเปยกดวยละ และบริเวณยอดเขาจึงปกคลุมไปดวยหิมะ
เหมาะสําหรับการเลนสกีและการเดินบนธารน้ําแข็งมากที่สุด และเนื่องจากพื้นผิวถนนอาจเปนน้ําแข็งทําใหถนนลื่นมาก นอกจากนี้ทางหลวงหลายสาย
มักจะถูกปดเนื่องจากหิมะปกคลุมหนาเกินไปนั้นเอง ( โดยเฉพาะสายทีต
่ ด
ั ผานภูเขา ) และก็อีกเชนกันการไปเที่ยวก็ควรหาที่พักไวกอน และควรวาง
แผนการทองเทีย
่ วใหดี

ฤดูใบไมผลิ ( Spring )

กันยายน ถึง พฤศจิกายน
เปนชวงที่มีโอกาสเผชิญกับทุกสภาพอากาศตั้งแตหนาวและหนาวจัด ( เปนน้ําแข็ง ) ไปจนถึงอุณหภูมิอากาศอบอุนจนถึงรอนเลย เหมือนอารมณ
คนเลย ขึ้น ๆ ลง ๆ ชวงนี้ตนไมจะเริ่มแตกหนอผลิดอกงดงามทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังเปนชวงที่หิมะกําลังเริ่มละลาย จึงทําใหน้ําภายในแมน้ําตาง ๆ ดู
สวยงามไปหมด แคนก
ึ ภาพก็อดใจไมไหวแลวอยากไปเทีย
่ วมากมาย ชวงเวลานีล
้ ะ เหมาะเปนอยางยิง่ สําหรับการเลนกีฬาทางน้าํ และทําใจเลยอีกเชนกัน
วาที่พักรวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ก็จะมีราคาสูงขึ้นอีกเชนกัน สํารองเงินที่จะไปเที่ยวเพิ่มขึ้นดวยละ เดี๋ยวจะไมมีของฝากกลับมาฝากคนที่บาน

