เลือกฤดูกาลให้เหมาะสม
ี ลนด์มส
ประเทศนิวซแ
ี ภาพอากาศปานกลางไม่หนาวจัดและไม่ร ้อนมากนัก อย่างไรก็ตามพืน
้ ทีส
่ ว่ นใหญ่
ี ลนด์อยูต
ของประเทศนิวซแ
่ ด
ิ ชายฝั่ งทะเล จึงมีอากาศอบอุน
่ ฝนตกปานกลาง และแสงแดดจ ้า
ฤดูร ้อน (ตัง้ แต่ธน
ั วาคม-กุมภาพันธ์) จะเป็ นชว่ งทีอ
่ ากาศอบอุน
่ เหมาะแก่การท่องเทีย
่ วเป็ นอย่างมาก แต่
อากาศอาจหนาวเย็นลงในชว่ งกลางคืน ทีส
่ ําคัญค่าทีพ
่ ักแรมและกิจกรรมต่างๆ จะมีราคาสูงกว่าปกติ เพราะเป็ นฤดู
ท่องเทีย
่ ว
ั ้ ลง แต่ก็
ฤดูใบไม ้ร่วง (ตัง้ แต่มน
ี าคม-พฤษภาคม) จะพบว่าอากาศเริม
่ เย็นและมีชว่ งเวลากลางวันทีส
่ น
ี
ทดแทนด ้วยภาพบรรยากาศใบไม ้เปลีย
่ นสอน
ั งดงาม นอกจากนีท
้ างตอนใต ้ของเกาะใต ้อาจพบหิมะตกได ้ในชว่ ง
ปลายฤดู
ฤดูหนาว (ตัง้ แต่มถ
ิ น
ุ ายน-สงิ หาคม) จะเป็ นชว่ งทีอ
่ ากาศหนาวเย็นทีส
่ ด
ุ และมีฝนตกชุกมากอีกด ้วย ซงึ่ ชว่ ง
นีจ
้ ะเหมาะสําหรับการเล่นสกีและการเดินบนธารนํ้ าแข็งมากทีส
่ ด
ุ แต่เนือ
่ งจากพืน
้ ผิวถนนมักเป็ นนํ้ าแข็งและลืน
่ จึง
อาจพบว่าทางหลวงหลายสายโดยเฉพาะสายทีต
่ ด
ั ผ่านภูเขามักจะถูกปิ ด
ิ กับทุกสภาพอากาศ ตัง้ แต่หนาว
ฤดูใบไม ้ผลิ (ตัง้ แต่กน
ั ยายน-พฤศจิกายน) ถือเป็ นชว่ งทีเ่ รามีโอกาสเผชญ
และหนาวจัด (เป็ นนํ้ าแข็ง) ไปจนถึงอบอุน
่ และร ้อนเลย และความทีเ่ ป็ นชว่ งทีห
่ ม
ิ ะกําลังเริม
่ ละลาย จึงทําให ้นํ้ า
ภายในแม่นํ้าต่างๆ สวยใสและมีปริมาณมาก เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการเล่นกีฬาทางนํ้ า
่
จองรถเชา
ี ลนด์ให ้ทัว่ ถึงและสนุก ควรเลือกวิธก
ในการเทีย
่ วนิวซแ
ี ารขับรถเชา่ เพราะหากมีแผนเทีย
่ วนอกเมืองจะ
ี เวลามาก ทีส
ี ลนด์มภ
ค่อนข ้างลําบากและเสย
่ ําคัญด ้วยความทีน
่ วิ ซแ
ี ม
ู ป
ิ ระเทศและธรรมชาติอน
ั งดงามเป็ นทุนเดิม
หากขับรถด ้วยตนเองจะสามารถจอดชมทิวทัศน์ได ้ตามใจชอบ และยังสามารถแชร์คา่ ใชจ่้ ายกรณีเดินทางกันเป็ น
กลุม
่ ได ้ด ้วย
่ นัน
ิ ใจเลือกบริษ ัทและประเภทของรถเชา
การเชา่ รถ แนะนํ าให ้จองจากเมืองไทย เนือ
่ งจากการตัดสน
้
ี เวลาและบางครัง้ ยังไม่ได ้รถทีต
ค่อนข ้างมีตวั เลือกมาก ทําให ้เสย
่ ้องการ ปั จจุบน
ั สามารถเข ้าไปสํารวจราคาและ
ประเภทรถจากหลายๆ แห่งทางเว็บไซต์ แล ้วนํ ามาเปรียบเทียบกัน จากนัน
้ ก็วางแผนว่าจะเริม
่ ใชร้ ถจากเมืองไหน
ิ้ สุดทีเ่ มืองไหน เมือ
ถึงเมืองไหน และไปสน
่ ได ้บทสรุปทัง้ สองสว่ นนีแ
้ ล ้ว ก็เข ้าสูเ่ ว็บไซต์ของบริษัทรถเชา่ แล ้ว
ทําการจองรถผ่านเว็บเลย ซงึ่ จะมีการคํานวณราคาออกมาโดยอัตโนมัต ิ (ใชบั้ ตรเครดิตจ่ายค่าเชา่ รถ) ทัง้ นีเ้ วลา
ี
เชา่ รถจะมีการสอบถามถึงเรือ
่ งการทําประกันรถด ้วย ขอแนะนํ าให ้ทําประกันไว ้ เพราะเมือ
่ เกิดอุบต
ั เิ หตุขน
ึ้ ต ้องเสย
ี
ค่าใชจ่้ ายเยอะมาก ไม่คุ ้มกับค่าประกันทีต
่ ้องเสย

ตัวอย่างบริ ษทั รถเช่า
Hertz, Budget, Avis พวกนี้ ดีค่ะ เพราะว่าเป็ นสากลแล้วก็น่าจะมีเคาเตอร์ ที่สนามบินนะคะ (ไม่แน่ใจเพราะเราลงที่ CHC ค่ะ) โดยปกติแล้ว
ถ้าคืนต่างเมืองจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ค่ะ แต่บางเจ้าก็จะมีแถมตัว๋ เรื อข้ามฟากด้วยค่ะ แล้วบางที่กถ็ า้ ไปจาก CHC ไปที่โอ๊กแลนด์จะถูกกว่าด้วยค่ะ ลอง
เปรี ยบเทียบราคาดูแล้วของ Ace น่าจะถูกที่สุดส่ วนสามเจ้าดัง ๆ ข้างบนจะราคาสูงหน่อย
http://www.apexrentals.co.nz/

ความคิดเห็นบางท่ าน
ผมเลือกบริ ษทั ให้เช่ารถชื่อ Apex Car Rental ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ของคนนิวซี แลนด์ ไม่เลือกใช้รถจากบริ ษทั ชื่อดังที่เรารู้จกั อย่าง
Budget หรื อ Avis เพราะ ค่ าเช่ าถูกกว่ ามาก และ สามารถนํารถลงเรือโดยสารข้ ามฟากระหว่ างเกาะเหนือ-เกาะใต้ ได้ เลย โดยไม่ ต้องเปลีย่ นรถ ถ้า
ใช้รถจากบริ ษทั ต่างชาติ เราจะต้องคืนรถที่เกาะหนึ่ง ลงเรื อ แล้วไปเอารถคันใหม่เมื่อขึ้นฝั่งอีกเกาะ รถเช่าท้องถิ่นจะมีขอ้ จํากัด ที่ศูนย์ บริการมีน้อย
กว่ า เฉพาะในเมืองใหญ่ๆเท่านั้น แต่รถผมไม่มีปัญหา จึงไม่ตอ้ งติดต่อศูนย์บริ การเลยตลอด ๑๔ วัน
สําหรับผมแนะนํา Apex Car ครับ เพราะสํานักงานมีเกือบทุกเมือง รถสภาพใหม่ ราคารวมประกันรอบคันหลังคา+กระจกก็ไม่แพง
ครับ
ส่ วนเราตอนนี้จองของ Apex เอาไว้ รู้สึกว่าเจ้านี้ให้ child car seat ฟรี ค่ะ แต่ทุกบริ ษทั จะมีบริ การหมด บ้างก็ฟรี บ้างก็ให้เช่า ต้อง
ลองจองเองค่ะ แล้วถึงจะเห็นรายละเอียด
การบริ การและการทําเอกสารต่าง ๆ ของ Apex มืออาชีพและมาตรฐานค่ะ รวมทั้งให้แผนที่ต่างหากที่ Apex ทําขึ้นทั้งเกาะเหนือและ
เกาะใต้ ที่ไม่ได้มีแจกอยูใ่ น shelf ของ AA และ Jason ขับดีค่ะ ขับสบาย เครื่ องแรง ใหม่ สะอาดมาก

http://www.omegarentalcars.com/
http://www.jucy.co.nz/

ที่มีสัญลักษณ์เป็ นสี เขียวและมีแม่นางมารี ลีน มอนโร เป็ น Presenter ได้รับคําตอบว่าต้องเช่าอย่างน้อย 3 วันถึงจะเช่าได้
http://www.backpackercampervans.com/
ที่เช่าบริ ษทั นี้เพราะเดินผ่านบริ ษทั แล้วเห็น Honda Jazz เครื่ อง 1300 ปี 2002 สี ส้มจอดอยู่ รถดูดีท้ งั ภายนอกและภายใน น่ารัก

กะทัดรัด สี จ๊าบโดนใจ เลยเข้าไปถาม ราคาเดือนมีนาคมอยูท่ ี่ 39 NZ$ ค่าประกันวันละ 12 และต้องรู ดการ์ด Bond อีก 220 แต่ถา้ เป็ นบริ ษทั
อื่น Model ที่เทียบเท่าและเช่าระยะสั้นยังอยูท่ ี่ 48$ ไอ้เรื่ อง Bond นี่ บริ ษทั International จะมืออาชีพกว่า ไม่ตอ้ งมี bond โดยเฉพาะ
บริ ษทั Avis ไม่ตอ้ งให้หมายเลขบัตรเครดิตเลยด้วยซํ้า แต่วา่ Avis บริ ษทั ไม่ได้อยูถ่ นน Beach Road แต่อยูท่ ี่ถนน Nelson Street บริ ษทั
Backpacker นี้ ยงั ต้อง bond อยูเ่ ลย แต่บริ ษทั ไม่การันตีวา่ วันมารับรถจะได้ Honda Jazz หรื อเปล่า ขึ้นอยูก่ บั ว่าอีก 6 ชัว่ โมงของวันนี้ จะมี
คนมาเช่ารถคันนี้ออกไปหรื อเปล่า แต่กจ็ ะจัดรถในระดับเดียวกัน หรื อ upgrade
พอวันรุ่ งขึ้นมารับรถ เจ้าหน้าที่คนเดิมบอกว่า Honda Jazz มีคนเช่าออกไปแล้วเมื่อวาน เสี ยใจด้วยนะ แต่บริ ษทั ก็ได้จดั Toyota
Compact เครื่ อง 1300cc รถปี 1999 ขับมาแสนกว่ากิโลไว้ให้ รู ปร่ างสี่ เหลี่ยมเป็ นตู ้ คันใหญ่กว่า Honda Jazz เราเรี ยกว่า รถตูป้ ลา กระจก
ใสรอบด้าน พอขึ้นไปรองนัง่ ดูเท่านั้น ปรากฏว่าชอบ รู้สึกว่ากว้าง และสูง ทัศนวิสัยในการมองทาง มองถนนดี และประตูดา้ นหลังสามารถเปิ ด
แบบข้างบรรทุกกระเป๋ าสะดวก และเวลาไปนัง่ ข้าง Lake ก็ใช้รับประทานอาหารได้
http://www.acerentals.co.nz/

