ของฝาก

รู้ ก่อนไปนิวซีแลนด์

ขนแกะ เป็ นขนแกะที่มีคุณภาพสู ง มีท้ งั เป็ นตัวเพื่อทําพรม ขนแกะคลุมที่นงั่ คลุมเบาะรถยนต์ ราคาโดยทัว่ ไปจะ
ใกล้เคียงกัน
เสื้อขนสั ตว์ เสื้ อไหมพรม เสื้ อขนสัตว์ (Wool) แม้แต่ชุดชั้นในที่ทาํ จากขนสัตว์ (Thermal) สําหรับเสื้ อไหมพรมถักยีห่ อ้
Coogi จะสวยงามสี สดใสมาก แต่ราคาก็สูงมากเช่นกัน
ลาโนลิน เป็ นไขมันซึ่งแกะผลิตขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นกับตัวเองในเวลาขนแกะถูกตัดจนเกรี ยน มีคุณสมบัติให้ความ
ชุ่มชื่นแก่ผวิ จึงนํามาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ มีท้งั ครี ม โลชัน่ และสบู่
อุปกรณ์ แคมปิ้ ง ล้วนเป็ นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี ทั้งทําในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและยุโรป แต่ราคาค่อนข้างสูง หากเทียบ
กับของสิ งคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง แต่คุณภาพจะดีกว่า
เครื่องหนัง กระเป๋ าหนัง รองเท้าหนัง คุณภาพดีซ่ ึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากวัว หนังลูกแกะ หนังปลาไหล ศิลปหัตถกรรม
ไม้ แกะสลัก หินห้ อยคอ (Tiki ตามความเชื่อแล้ว เชื่อว่าหินนี้จะช่วยรักษาสุ ขภาพและเป็ นสัญลักษณ์ของเมารี )
เปลือกหอยเปาอา (Paua) เปลือกหอยชนิดนี้เป็ นสี ฟ้าใส นิยมนํามาทําเป็ นเครื่ องประดับสุ ภาพสตรี ทั้งต่างหู แหวน
สร้อยคอ ข้อมือ พวงกุญแจ และที่หอ้ ยโทรศัพท์มือถือ
ผลไม้ กีวีฟรุ ต แอปเปิ้ ล และองุ่นดํา
ทอฟฟี่ และช็อกโกแลต ทอฟฟี่ รสกีวีฟรุ ต หรื อช็อกโกแลต แคดบิวรี่ เป็ นช็อกโกแลตที่ทาํ จากนมที่นิวซีแลนด์คุณภาพจึง
ทัดเทียมกับสวิสเซอร์แลนด์
นํา้ ผึง้ และนมผึง้
*** ข้ อควรระวัง ***
ถ้าเดินทางจากออสเตรเลียเพือ่ ไปต่อที่นิวซีแลนด์ ไม่ควรซื้อนํ้าผึ้งหรื อผลิตภัณฑ์จากนํ้าผึ้งไปเด็ดขาดเพราะนิวซีแลนด์
และออสเตรเลียเองมีขอ้ ห้ามนําเข้าพืช ผัก ผลไม้ และอาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าประเทศโดยเด็ดขาด
ข้ อห้ าม
ข้อมูลด้านศุลกากร – ห้ามนําสิ่ งของต่อไปนี้เข้าประเทศ
1. ปื นพกและอาวุธทุกชนิด
2. ยาที่ เสพแล้วเกิ ดอาการติ ดได้และยาบางประเภท เช่ น ยาขับปั สสาวะ ยากล่อมประสาท ยากระตุน้ ยานอนหลับ
ยาระงับประสาท ยาบํารุ งแก้โรคหัวใจ ยกเว้นบรรจุในขวดยาเฉพาะประเภทนั้นๆ และมีใบรับรองแพทย์กาํ กับมาด้วย
3. ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ที่ไม่ได้ผา่ นกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากงาช้าง กระดองเต่า
ตะพาบนํ้า
4. อาหารสด อาหารแห้ง พืช ผักและผลไม้ทุกชนิด

ภาษาแนะนํา
ภาษาไทย

ภาษาเมารี

คําอ่ าน

สวัสดี

Kia ora

เคียว โอรา

ยินดีตอ้ นรับ

Haere mai

ฮาย เร มาย

ขอต้อนรับคุณด้วยไมตรี จิต

เตนา คอเอ

Tena Koe

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรี จิต

เตนา คออู ตออู

Tena koutou

สวัสดีทุกคน

คีอา ออรา ตาตออู

Kia ora tatou

จนกว่าจะพบกันใหม่

คา คีเต อานอ

Ka Kite ano

ลาก่อน

Haere ra

ฮาย เร รา

เยีย่ มเยือน

Karanga

คารันก้า

เด็ก

tamariki

ทา มา ริ คิ

ฉัน

Au

อัว

เธอ

A koe

อาโค

รัก

Aroha

อา โร ฮา

ฉันรักคุณ

Kei te aroha au i a koe

เคอี เท อาโรฮา อัว อี อา โค

ห้องนํ้า

Wharepaku

วะ เร ปา คุ

การเต้นรําก่อนทําศึก

Haka

ฮากา

พิธีตอ้ นรับแบบพื้นเมือง

Powhiri

โปฟี รี

ท้าทาย

Taki

ทาคิ

สวดมนต์

Karakia

คาราเคียว

ร้องเพลง

Waiata

วาอี อา ทา

ของขวัญ

Koha

โคฮา

ทะเล

มออานา

Moana

ภูเขา

ปูเค

Puke

ทะเลสาบ

รอตอ

Roto

ถํ้า
นํ้า

ตอมอ

Tomo

วาอี

Wai

อ่าว

ฟางา

Whanga

ถํ้าทะเล
รู ปสลักทําด้วยหิ นสี เขียว
สัญลักษณ์แห่งความโชคดี

ไวตาโม

Waitomo

เฮ อิ ติ กิ / ติกิ

Heitigi

อาหารแนะนํา
ประเทศนิ วซีแลนด์ข้ ึนชื่อเรื่ องอาหารและไวน์ ไม่ว่าจะเป็ นอาหารทะเลอย่างหอยนางรม หอยแมลงภู่ กุง้ ลอบสเตอร์
เนื้ อแกะ ผัก ผลไม้และไวน์จากภูมิภาคต่างๆ โดยภูมิภาคที่ข้ ึนชื่อเรื่ องไวน์ได้แก่ Auckland, Hawke’s Bay, Gisborne, Wairarapa,
Marlborough, Nelson, Canterbury และ Central Otago
ส่ วนร้านอาหารอร่ อยๆ หรื อคาเฟ่ มีให้แวะชิมอยูท่ วั่ ประเทศ หรื อสําหรับใครที่อยากแวะไร่ ไวน์แล้วกินอาหารนิวซีแลนด์
ท่ามกลางไร่ องุ่นก็ ได้เหมือนกัน ถือเป็ นเสน่ห์ของการมาเที่ยวนิ วซี แลนด์จริ งๆ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของภาคการเกษตรและ
ประมงทําให้เนื้ อสัตว์ต่างๆ อาทิ เนื้ อวัว เนื้ อแกะ เนื้ อกวาง นกกระจอกเทศ อาหารทะเล มีรสชาติยอดเยี่ยมติดอันดับโลก
นอกจากนี้ แล้วรสชาติของช็อกโกแลต หรื อไอศกรี มที่นิวซี แลนด์ก็ไม่แพ้ใครเช่นกัน ดังนั้นถ้ามาเที่ยวที่นี่ตอ้ งลองลิ้มรสดู
กุ้งมังกร (Crayfish)
อาหาร จานเด็ดที่ชาวนิ วซี แลนด์เขาเรี ยกว่าเครย์ฟิชนั้น ถือเป็ นกุง้ มังกร
ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นคนละพันธุ์กบั เครย์ฟิชในบางประเทศ โดยเขาจะนําเอากุง้ มังกรที่
มีอายุระหว่าง 5-10 ปี มาทําเป็ นอาหาร ส่ วนรสชาติก็บอกได้คาํ เดียวว่าอร่ อยเป็ น
ที่สุด (เนื้อจะออกหวานๆ)
ไวน์ ทมี่ าร์ ลโบโรว์ (Marlborough)
ถ้าพูด ถึงเรื่ องไวน์ ต้องนึ กถึงหุ บเขาไวราว (Wairau Valley) ในเขตมาร์ล
โบโรว์ เพราะเป็ นแหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงมากที่สุดของที่นี่ ซึ่ ง
ปั จจุบนั นี้ มีผปู ้ ระกอบการกิ จการไร่ ไวน์เกือบ 50 แห่ ง โดยมีไร่ ไวน์มอนทาน่ า
(ผูผ้ ลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของนิ วซี แลนด์) เป็ นเจ้าแรกที่ริเริ่ มนําองุ่นพันธุ์ดีมาปลูก
ในท้องที่แห่งนี้เมื่อช่วง ทศวรรษที่ 1970
หอยแมลงภู่เปลือกเขียว (Greenshell Mussel)
นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่ องกุง้ มังกรแล้ว นิ วซี แลนด์ยงั ขึ้นชื่อเรื่ องหอยแมลงภู่
ด้วย ถึงขนาดมีเมืองแห่ งหอยแมลงภู่เลยทีเดียว (เมืองแฮฟล็อก - Havelock) ซึ่ ง
เมนูอาหารที่นกั ทานนิยมสั่งกันมีอยูส่ องอย่าง ได้แก่ หอยย่าง (Fresh Flats) และ
หอยนึ่ ง (Fresh Steamers) ทั้งนี้ หอยแมลงภู่ยา่ งจะถูกเสิ ร์ฟโดยแกะฝาออกเหลือ
เพียงฝาเดียว เราจึงสามารถนําไปย่างแล้วใส่ เครื่ องปรุ งแบบต่างๆ ได้ ส่ วนหอยแมลงภู่น่ ึ งเขาจะนําไปนึ่ งทั้งตัวเลยครับ ก่อนจะยก
เสิ ร์ฟมาเป็ นหม้อ เพื่อให้นกั ชิมลิ้มรสทั้งนํ้าและเนื้อไปพร้อมๆ กัน
กีวรี สเยีย่ ม (Kiwi)
ก่อน หน้านี้กีวีไม่เป็ นที่รู้จกั ของชาวโลกเท่าไหร่ แต่เมื่อพบว่าการเก็บกีวีไว้
ในตูเ้ ย็นหรื อห้องเย็น สามารถที่จะรักษาคุณภาพกีวีได้นานถึง 6 เดือน จึงทําให้กีวี
เป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลายมาก ยิ่งในปี ค.ศ. 1998 ได้มีการค้นพบกีวีสีทอง (Zespri
Gold Kiwi) ซึ่ งมีเนื้ อสี เหลืองและรสชาติหวานฉํ่ากว่าเดิมมาทดแทนพันธุ์สีเขียว
(Hayward Green Kiwi) ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ ยวด้วยแล้ว ยิง่ ทําให้กีวีกลายเป็ นที่นิยมยิง่ ขึ้น

พัฟโลวา (pavlova)
Pavlova เป็ นขนมเมอแรงก์ Meringue ของชาวฝรั่งเศส ชิ้นโตแบบฟูนุ่ม ที่ขา้ ง
นอกกรอบซึ่งได้จากการตีไข่ขาวกับนํ้าตาลนัน่ เอง ข้างในละลายในปากนุ่มนวลชวนฝัน
ทานกับผลไม้รสเปรี้ ยวและวิปครี ม แต่กลายมาเป็ นขนมประจําชาติของชาวนิวซีแลนด์
เทศกาลสํ าคัญ
เทศกาลโกลเด้ น เชียร์ ส ทุกเดือนมีนาคม ชายหนุ่มหญิงสาวจะมาร่ วมประชันฝี มือกันเพื่อชิงแชมป์ สุ ดยอดช่างตัดขนแกะ
แห่งปี โดยงานนี้มีระยะเวลาสามวันและเริ่ มจัดอย่างเป็ นทางการในปี 1961 ได้รับความนิยมอย่างสูงถึงกับต้องให้ทหารเข้ามาดูแล
ฝูงชนให้อยูใ่ นความเรี ยบร้อย ทุกวันนี้ การแข่งขันถูกแยกย่อยออกเป็ นประเภทต่างๆ รวมถึงมีการแบ่งระดับตามความเชี่ยวชาญ
โดยในแต่ละประเภทสามารถมีช่างตัดขนแกะเข้าร่ วมได้มากถึง 120 คน ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เทศกาลโกลเด้น เชียร์ส เข้มข้น
และจริ งจังมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากผูเ้ ข้าแข่งต่างทุ่มเทเวลาฝึ กฝนอย่างเต็มที่เพื่องานใหญ่ครั้งนี้
งานเทศกาลอาหารและไวน์ ทวั่ ประเทศ ช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นช่วงเวลาของการจัดงาน
เทศกาลอาหารและไวน์ทวั่ ประเทศ นับเป็ นโอกาสดีสาํ หรับบรรดานักชิมที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารเลิศรสของภูมิภาคต่างๆ ใน
นิวซีแลนด์
เทศกาลฤดูใบไม้ ผลิ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิทวั่ ประเทศจึงร่ วมกันจัดเทศกาลสวนและพืชพรรณต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานจัด
สวนไม้ดอกและพันธุ์พืช Ellerslie Flower Show ซึ่งเป็ นงานใหญ่ประจําปี ที่เมืองอ็อคแลนด์
โอทาโก้ (Otago Festival of the Arts) ในเดือนตุลาคมหรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลแห่ งเมืองดะนีดิน ( Dunedin
Festival) ซึ่งรวม เอาการแสดงดนตรี ละคร เต้นรํา และโอเปร่ าจากนักแสดงทั้งพื้นเมืองและนานาชาติมาไว้ดว้ ยกัน
การคมนาคม
ผูท้ ี่เดิ นทางมาท่องเที่ยวหรื อย้ายเข้ามาอยู่ในนิ วซี แลนด์ จะมีทางเลือกหลากหลายในการเดินทาง เพราะเส้นทางใน
นิวซีแลนด์หาได้ง่าย ทั้งในเมือง หรื อบริ เวณอื่นๆ คนทัว่ ไปจึงสามารถใช้บริ การขนส่ งได้ตามที่ตนเองต้องการ
การขนส่ งภายใน
ชาวนิวซีแลนด์สามารถใช้บริ การรถบัสที่มีหลายสาย และประหยัดในการเดินทางทัว่ ตัวเมือง การใช้รถบัสสาธารณะจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการขับรถ ทั้งค่าที่จอดรถ ค่านํ้ามัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถ ค่าโดยสารรถบัส จะเริ่ มตั้งแต่ 2 เหรี ยญ
และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง อย่างไรก็ตามคุณสามารถซื้ อบัตรโดยสาร และค่าโดยสารจะลดสําหรับนักเรี ยนและผูส้ ู งอายุ ตามเมือง
ใหญ่ๆ จะมีรถบัสบริ การฟรี ตามเส้นทางที่กาํ หนดไว้ในตัวเมือง
แท็กซี่จะมีความสะดวกมากกว่ารถบัส จึงทําให้มีราคาที่สูงกว่า แต่ก็มีบริ การ 24ชัว่ โมง และสามารถรับ ส่ งได้ที่ใดก็ได้
ตามที่ตอ้ งการ ซึ่งรถบัสจะไปในเส้นทางที่กาํ หนดและเป็ นตารางเวลา รายชื่อบริ ษทั แท็กซี่ จอยูใ่ นสมุดโทรศัพท์ทอ้ งถิ่น และคุณ
สามารถเรี ยกแท็กซี่คนั ที่ว่างหรื อไปที่จุดจอดของแท็กซี่ ค่าแท็กซี่ จะขึ้นอยูก่ บั ระยะทาง ส่ วนใหญ่เริ่ มต้นที่ 2 เหรี ยญ และเพิ่ม
กิโลเมตรละ 2 เหรี ยญ
โอ้คแลนด์และเวลลิงตัน จะมีบริ การรถไฟ ซึ่งคิดค่าโดยสารเหมือนรถบัส คือคิดตามระยะทาง หากไกลก็จะยิง่ แพง ราคา
เริ่ มตั้งแต่ 2 เหรี ยญขึ้นไป

การเดินทางระหว่ างประเทศ
เรื อ รถไฟ และรถโค้ช
ค่าโดยสารเรื อเฟอร์ รี่สาํ หรับข้ามช่องแคบ Cook จะขึ้นอยู่กบั เวลาที่คุณเลือกเดินทางในช่วงปี และมียานพาหนะที่ตอ้ ง
ขนส่ งด้วยหรื อไม่ ค่าโดยสารเดินทางเที่ยวเดียวสําหรับผูใ้ หญ่ ที่ไม่มียานพาหนะอื่น จากเวลลิงตันไปพิคตัน คือ 52 เหรี ยญ
นิวซีแลนด์
ระบบรถไฟจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิ วซี แลนด์ และเป็ นการเดินทางที่ประหยัด ขณะที่รถโค้ชก็ให้บริ การเกือบ
ทุกเส้นทางทั้งเกาะเหนือและใต้ ซึ่งคุณสามารถซื้ อตัว๋ เดินทางได้ หากคุณต้องการเดินทางทัว่ ประเทศ คุณควรใช้ TravelPass ที่จะ
ช่วยประหยัดได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถเดินทางได้ไม่จาํ กัดในช่วงเวลา 12 เดือน ซึ่งรวมถึงการเดินทางโดยเรื อเฟอร์รี่ดว้ ย
การเดินทางทางอากาศ
ตามเมืองใหญ่ๆ ในนิ วซี แลนด์จะมีเที่ยวบินลงทุกวัน และเมืองเล็กบางเมืองก็มีสนามบินภายในประเทศ ค่าโดยสารจะ
ต่างกันตามช่วงเวลาของปี จุดหมายและสายการบินที่คุณเลือก ผูใ้ หญ่ 1 คน เดินทางเที่ยวเดียว จากโอ้คแลนด์ไปไครซ์เชิร์ส จะ
เสี ยค่าโดยสารประมาณ 150 – 260 เหรี ยญ อย่างไรก็ตาม บางสายการบิน เช่น Air New Zealand จะมีราคาพิเศษสําหรับการ
เดินทางภายในประเทศ
รถยนต์ ส่วนบุคคล
รถใหม่และรถมือสองในนิวซีแลนด์ จะมีขายผ่านทั้งบุคคลและตัวแทนขายรถ ถ้าคุณซื้ อกับตัวแทนขายรถ คุณจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าในด้านการประกันภัยและการคุม้ ครองสิ ทธิผบู ้ ริ โภค การซื้อจากบุคคลก็จะเสี่ ยงกว่า
ราคาของรถยนต์จะมีหลากหลาย คุณสามารถซื้ อรถ BMW 530I ได้ในราคาประมาณ 120,000 เหรี ยญนิ วซี แลนด์ และรถ
มือสองรุ่ น 1997 BMW 316I ได้ในราคาประมาณ 14,000 เหรี ยญนิวซีแลนด์ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อรถญี่ปุ่นที่นาํ เข้ามาได้ใน
ราคาประมาณ 7,000 เหรี ยญนิวซีแลนด์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รถทุกคันจะต้องผ่านการทดสอบโดย LTSA ซึ่ งต้องทดสอบทุก 12 เดือนสําหรับ
รถใหม่ และทุก 6 เดือนสําหรับรถประเภทอื่น และมีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งประมาณ 30 เหรี ยญ ต้องต่อทะเบียนรถยนต์ทุกๆ 12
เดือน ค่าใช้จ่ายประมาณ 210 เหรี ยญ ส่ วนค่านํ้ามันประมาณ 1.80 เหรี ยญ / ลิตร ไม่บงั คับสําหรับการทําประกันรถ แต่ก็เป็ นสิ่ งที่
คุณควรทํา มีบริ ษทั ประกันมากมายให้คุณเลือกตามราคาที่คุณต้องการ ค่าใช้จ่ายสําหรับการประกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน
เช่น มูลค่าของรถ อายุการใช้งานที่ผา่ นมา และประวัติการประกันภัย
การขี่จักรยาน
นิวซีแลนด์เหมาะสําหรับการขี่จกั รยาน หลายๆเมืองจะมีเลนสําหรับขี่จกั รยานโดยเฉพาะ และคุณจะต้องสวมหมวกกัน
น็อกด้วย ราคาประมาณ 40 เหรี ยญ การซื้ อรถใหม่จะได้มีการรับรองคุณภาพด้วย ตัวแทนขายและผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับรถที่คุณต้องการ งบประมาณจะอยูท่ ี่ 600 เหรี ยญ สําหรับรถคุณภาพดี และรถมือสองจะราคาอยูป่ ระมาณ 200 เหรี ยญ
การโบกรถ
การโบกรถในนิวซีแลนด์ค่อนข้างทําได้ง่าย คนที่นี่เป็ นมิตรและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แต่ผทู ้ ี่ขบั รถเองก็ตอ้ งระวังคนที่
โบกรถ เพราะบางทีอาจมีพวกที่ไม่ประสงค์ดีปะปนมาอยูด่ ว้ ย บางพื้นที่ก็ยากสําหรับการโบกรถ เช่นบริ เวณ Blenheim ที่อยู่
ตอนบนของเกาะใต้ มีผคู ้ นกล่าวถึงเขียนที่กาํ แพงว่า ต้องรอ 5 ชัว่ โมงกว่าจะมีคนรับขึ้นรถ ก็ไม่รู้ว่าทําไม แต่ก็อาจจะเป็ นเพราะ
คนที่โบกรถเป็ นโจรและปล้นคนขับรถก็ได้

