ถนน Beach Road เป็ นที่ต้ งั ของบริ ษทั รถเช่าหลาย ๆ บริ ษทั เช่น Apex, Omega, Jucy, Backpacker, Hire ace และ
Exploremore เป็ นต้น เรี ยงกันตลอดแนว

บริษัทแรกทีเ่ ข ้าไปเชา่ คือ บริษัท Apex เพราะเห็นหลาย ๆ คน recommended ไว ้ และ request เป็ น Ford
ี ดงทีเ่ ห็นคนอืน
Focus เท่านัน
้ ด ้วย ราคา 54NZ$ ปรากฏว่ารถไม่ม ี คันสแ
่ จองไว ้เรียบร ้อย กําลังจะมารับรถ

มีแต่รถ Toyota Corolla 1800cc ปี 2006 วิง่ มาประมาณ 60,000 กิโล วิธีการดูวา่ เป็ นรถปี อะไรนั้นให้ดูที่ป้ายสี่ เหลี่ยมที่ติดหน้า
รถด้านซ้าย จะคล้าย ๆ กับป้ ายขนส่ งทางบกที่ตอ้ งต่อทะเบียนเสี ยภาษีทุกปี ที่เราต้องติดไว้หน้ารถเช่าเดียวกัน แต่ของเราจะไม่มีขอ้ มูลแสดงว่าเป็ น
รถปี อะไร
ราคาเดือนมีนาคมจะยังคงเป็ นราคา Summer rate และเช่าระยะสั้นยิง่ แพงตกวันละ 70NZ$ ค่าประกันวันละ 15 NZ$ เช่าเสาร์
อาทิตย์ 2 วัน รวม 170NZ$ และตอนเอารถไปคืนต้องเติมนํ้ามันแบบไร้สารตะกัว่ ให้เต็มถังให้เหมือนกับตอนที่ไปรับรถออกมาจากบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั รถเช่าทุกบริ ษทั ใช้ระบบนี้หมด
เสาร์ อาทิตย์แรกไป Rotorua ประมาณ 100NZ$ เพราะหลงหลายรอบเลยค่ะ อีกทั้งเป็ นรถแบบ 1800cc

การบริ การและการทําเอกสารต่าง ๆ ของ Apex มืออาชีพและมาตรฐานค่ะ รวมทั้งให้แผนที่ต่างหากที่ Apex ทําขึ้นทั้งเกาะเหนือและ
เกาะใต้ ที่ไม่ได้มีแจกอยูใ่ น shelt ของ AA และ Jason ขับดีค่ะ ขับสบาย เครื่ องแรง ใหม่ สะอาดมาก ขับ ๆ อยูก่ จ็ ะเกิน 100 ทุกที ขับและแวะ
เที่ยว Agrodome มาจนถึง Rotorua และกลับโดยสวัสดิภาพ เช่ารถขับครั้งแรกก็กลัวเรื่ องกฎจราจร วงเวียน Rotorua เยอะมาก

การเช่ารถเสาร์ อาทิตย์ ครั้งที่ 2 บริ ษทั รถเช่าแตกต่างกันราวกับฟ้ ากับเหว เพราะครั้งนี้ใช้บริ การ local brand คือบริ ษทั Backpacker
ที่มีรถตูแ้ ละ Campervan ให้เช่าด้วย ที่เช่าบริ ษทั นี้เพราะเดินผ่านบริ ษทั แล้วเห็น Honda Jazz เครื่ อง 1300 ปี 2002 สี ส้มจอดอยู่ รถดูดีท้ งั
ภายนอกและภายใน น่ารักกะทัดรัด 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 ง
มี bond โดยเฉพาะบริ 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 จะมีคนมาเช่ารถคันนี้ ออกไปหรื อเปล่า แต่กจ็ ะจัดรถในระดับเดียวกัน หรื อ upgrade ให้ เราแม่ลกู ก็ OK และมัน
่ ใจว่าจะได้

Honda Jazz แสนจ๊าบแน่นอน

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 แต่วา่ เก่าไปนิด และมีเสี ยงกึก ๆ ที่ประตู เวลาขับจะอุปทานว่า
ประตูจะหลุดหรื อเปล่า และเครื่ อง 1300 เวลาขับก็จะอืด ๆ

บริ ษทั ที่ 3 คือ บริ ษทั Exploremore ไม่แน่ใจว่าเป็ นอะไรกับบริ ษทั www.AAtravel.co.nz หรื อเปล่า เพราะเอกสารเช่ารถมี
ส่ วนลดและโฆษณาของ AA ทั้งสิ้ น ดูเหมือนเป็ นบริ ษทั เล็ก ๆ แต่ดูดีกว่าทุกบริ ษทั ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ที่ใช้เคารน์เตอร์แบบลูกค้ายืนเท้าแขนคุย
ได้ มีหอ้ งรับแขกให้นงั่ คอย มีทีวจี อแบนเปิ ด music vedio ให้ดู มีเอกสารท่องเที่ยวให้ศึกษาและหยิบฟรี มากมาย และมีโรงจอดรถให้เลือกรถ
ด้วย เป็ นรถใหม่และเป็ นรถเล็กเครื่ อง 1300 และ 1500 ที่ รถใหญ่กเ็ ป็ นรถตูแ้ บบ Campervan กลุ่มลูกค้าที่มาเช่าก็วยั รุ่ น ๆ ทั้งนั้น

เจอ Toyota Vitz เครื่ อง 1300cc จอดอยูต่ ามรู ปข้างบน เทียบเท่า Toyota Yaris บ้านเรา ราคาวันละ 44NZ$ ค่าประกันวันละ
12 ดิฉน
ั ก็เลยลองเช่าสําหรับเสาร์อาทิตย์ 2 วัน เท่ากับ 112NZ$
ไม่ได้รถที่จองไว้อีกแล้วค่ะ แต่ได้ upgrade เป็ น Toyota Platz เครื่ อง 1500cc ราคา 48NZ$ ต่อวันแทนค่ะ ไม่ตอ้ งจ่ายเพิ่มนะคะ
ไม่รู้จะดีใจหรื อเสี ยใจ เพราอยากขับรถเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่แบบซี ดานมากกว่า แต่เจ้าของบริ ษทั เป็ นสาววัยรุ่ นผมทองหน้าตาดี รู้สึกดีใจที่ได้บริ การและ
upgrade รถคันนี้ และพูดจาดีมาก

ตอนรับรถ เขาจะแจกเอกสารเป็ นแฟ้ มปกพลาสติกอย่างดีเลยค่ะ มีแผนที่ เป็ นหนังสื อรวม Accommodations NZ ของ AA และ
ส่ วนลดต่าง ๆ มากมาย ที่สาํ คัญมีค่กู ารขับรถและกฏจราจรที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายแปล 4 ภาษา แต่ไม่มีภาษาไทยนะคะ ถูกใจมาก เช่าและขับมา 2
ครั้งยังไม่เคยมีเอกสารนี้เลยค่ะ ตอนนี้ดิฉนั ก็ใช้กใ็ ช้แฟ้ มนี้ของ Exploremore เป็ นคู่มือเลย

จาก Auckland 4 ชัว่ โมง และค่านํ้ามันเบ็ดเสร็ จรถคันนี้ และทริ ปนี้ 80 NZ$

ถามรถเช่าที่บริ ษทั Jucy Rentals ที่มีสัญลักษณ์เป็ นสี เขียวและมีแม่นางมารี ลีน มอนโร เป็ น Presenter ซึ่ งอยูท่ ี่ถนน Beach Road
เช่นเดียวกันมาด้วย อยูเ่ ลยบริ ษทั Apex มาหน่อย แต่ได้รับคําตอบว่าต้องเช่าอย่างน้อย 3 วันถึงจะเช่าได้

แนะนําให้เราอ่านเอกสารท่องเที่ยวของนิวซี แลนด์ที่เขาพิมพ์แจกฟรี ในนั้นพออ่านแล้วมีอะไรดี ๆ ซ่อนอยูม่ ากมาย เช่น ส่ วนลด และ
Event ต่าง ๆ ที่ตรงกับช่วงเวลาที่เราไปพอดี ซึ่ งข้อมูลพวกนี้ ไม่ได้ลงเวบค่ะ เอกสารส่ วนมากก็เป็ น 2 ค่ายค่ะ คือ AA travel กับ Jason เอามา
แยกเป็ นเกาะว่าจะไปเกาะเหนือหรื อเกาะใต้

เอกสารและแผนที่ของค่าย Jason เกาะเหนือ

แผนที่และเอกสารที่บริ ษทั รถเช่า Apex แจกให้ต่างหากจาก Shelt เอกสารฟรี ตอนไปรับรถค่ะ เอกสารใบเสร็ จเขาทําดีกว่าทุก ๆ
บริ ษทั ที่ดิฉนั เช่ามาเลยค่ะ มีซองกระดาษปกแข็งใส่ ให้เรี ยบร้อยด้วย ดูมาตรฐานมาก ๆ

แผนที่และเอกสาร AA เกาะใต้ค่ะ เขาแยกสี ไว้ให้ หยิบมาแล้วเอามาแยกดูเป็ นโซน ๆ

แผนที่และเอกสารเกาะใต้ของค่าย Jason ค่ะ

เอกสารการหาที่พกั ของทุกค่าย โดยเฉพาะค่ายของ AA จากรู ปของความเห็นที่ 36 เล่มหนามาก แล้ว update โรงแรมใหม่ ๆ เพิ่มปี
2009 ล่าสุ ดเลยค่ะ

เอกสารการหาบริ ษทั รถเช่าค่ะเยอะมากขอบอก และแต่ละบริ ษทั ชอบโฆษณาราคาถูก ๆ เอาไว้ นัน่ คือราคาสําหรับเช่าระยะยาวและรถเก่า
นะคะ แต่ถา้ เป็ นราคารถใหม่และระยะสั้นลองคลิกดูในเวบสิ คะจะเป็ นราคาหน้าเวบเลยค่ะ

การเช่ารถและรับรถของบริ ษทั Exploremore เขาจะแจกเอกสารเป็ นแฟ้ มปกพลาสติกแบบนี้เลยค่ะ ในแฟ้ มจะประกอบไปด้วยคู่มือกฎ
จราจร ใบแสดงรายงานตอนเกิดอุบตั ิเหตุ เบอร์และสถานที่ติดต่อเวลาเกิดเหตุขดั ข้อง แผนที่ เอกสารท่องเที่ยวและที่พกั ที่สาํ คัญส่ วนลดสําหรับ
กิจกรรม ตัว๋ และส่ วนลดที่พกั ของ AA ค่ะ

คู่มือการขับรถและกฎจราจรของ Explomore แปล 4 ภาษาเลยนะคะ

ตอนเอารถไปคืน ทางบริ ษทั Exploremore จะให้ทาํ แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งในเรื่ องรถและบริ การทุกครั้ง

