ฤดูกาลในนิวซีแลนด์
ฤดูร้อน
– ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
เป็ นช่วง Hi Season เพราะท้องฟ้ าจะแจ่มใส
ฤดูใบไม้ร่วง
– มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม
ช่วงนี้เป็ น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใครที่ชอบสี สันก็
แนะนําช่วงนี้ แต่แนะนําให้เดินทางคือช่วง ปลายมีนาคม ต้นเมษายน คิดว่าน่าจะกําลังพอดี เพราะเริ่ มเดือนเมษายนจะเริ่ มมีฝนตก
หรื อ หิ มะ หรื อลูกเห็บตก เหมือนที่เอไป เพราะไปช่วงปลายเมษายน ไปทั้งหมด 16 วัน เจอฝนตกไม่นอ้ ยกว่า 12 วันเห็นจะได้
และได้เจอ หิมะ ลูกเห็บ พายุฝนมืดครึ้ มตลอดเวลา แต่กย็ งั ประทับใจเพราะก็เป็ นประสบการณ์แบบที่เราไม่เคยเจอ ต้นไม้ที่เขาว่า
เปลี่ยนสี นี่มนั มีหลากสี มากแบบที่เราคาดไม่ถึงจริ ง ๆ
ฤดูหนาว
– มิถุนายน, กรกฎาคม, สิ งหาคม
หิ มะ ตกปกคลุม เหมาะสําหรับไปเล่นสกี
ฤดูใบไม้ผลิ
– กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน
ท้องฟ้ าแจ่มใส มีใบไม้สีอ่อนให้ได้ชม
ธันวาคม
เทศกาลสี สันแห่ งแสงไฟ ช่วงปลายเดือน งานฉลองรื่ นเริ งส่ งท้ายปลายปี ที่เมืองนิวพลีมัธ มีการประดับประดาด้วยไฟหลากสี
ภายในสวนและบริ เวณตัวเมือง
มกราคม
การแข่งขันเรื อใบประจําปี แห่ งเมืองโอ๊คแลนด์ช่วงปลายเดือนชมการแข่งขันเรื อใบที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งบริ เวณอ่าวไวเตมาทา
มีเรื อใบกว่า 600 ลํา เข้าร่ วมรายการ
กุมภาพันธ์
การแข่ งพายเรือชิงแชมป์ นานาชาติ
วันตรุ ษจีนชมการแข่งขันเรื อพายซึ่งประดับหัวเรื อด้วยมังกร งานนี้จดั ขึ้นที่เมือง
เวลลิงตัน
เทศกาลไวน์ มาร์ ลโบโลว์
วันเสาร์ที่สองของเดือนเที่ยวชมเทศกาลอาหารและไวน์บริ เวณไร่ องุ่นเมืองเบลนไฮม์
เทศกาลดอกไม้ และความรัก
สัปดาห์ที่สองของเดือนเที่ยวชมเทศกาลแห่ งดอกไม้ ช่วงวาเลนไทน์ตลอดสัปดาห์แห่ งความรัก
ที่เมืองไคร์ สเชิร์ช
งาน Kawhia Kai Festival
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ บนชายฝั่งทะเลตะวันตกของเกาะเหนือ คุณจะได้ชิมอาหารเมารี ท้ งั แบบ
ดั้งเดิมและสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นไส้กรอกตับปลาฉลาม นกป่ า (mutton bird) หอยเป๋ าฮื้อ และอาหารแบบฮังงิ (hangi)หรื อการหุง
อาหารด้วยความร้อนใต้ดิน นอกจากนี้ยงั มีการแสดงคอนเสิ ร์ตพื้นเมือง (kapa haka) โชว์การสักผิว (ta moko) การแสดงดนตรี
และงานศิลปะ การแกะสลักและการจักสานให้ชมอีกด้วย
งาน Harvest Hawke’s Bay
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ นับเป็ นหนึ่งในงานเทศกาลอาหารและไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งจัดเป็ นปี ที่ 12 แล้ว โดยไร่ ไวน์ 25 แห่งจะเปิ ดประตูตอ้ นรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปลองชิมไวน์ที่ได้รับรางวัลของแต่
ละที่ พร้อมชมการแสดงต่างๆ และงานนิทรรศการศิลปะอีกด้วย
Auckland’s Waiheke Island Wine Festival จะเป็ นวันแห่งการดื่มไวน์ การชิมอาหารรสเลิศ และการแสดงดนตรี ในแบบ
นิวซีแลนด์ โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ไร่ ไวน์จากเกาะไวฮิกิ 18 แห่งจะนําไวน์ต่างๆ ออกมาให้คอไวน์ได้ลองชิมกัน
งานประจําปี Wine Marlborough Festival ที่เขตมาร์ลเบอโร่ ทางตอนเหนือของเกาะใต้ ซึ่งปี นี้จดั ขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
เช่นเดียวกัน โดยมีการนําไวน์กว่า 200 ชนิดจาก 40 ไร่ มาให้นกั ท่องเที่ยวได้ลองชิม และพบปะพูดคุยกับผูผ้ ลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยง
ของนิวซีแลนด์ได้ในช่วงการอบรมวิธีการดื่มไวน์
มีนาคม
เทศกาลอาหารจากสั ตว์ ป่า ช่วงกลางเดือน แวะชิมอาหารซึ่งปรุ งรสจากสัตว์ป่านานาชนิด ได้แก่ สตูวเ์ นื้อพอสซัม่ อันเป็ นเมนูอนั
โอชะ จัดที่ เมืองโฮคิติกา

งาน Hokitika Wildfoods Festival ในวันที่ 10 มีนาคม ที่เมืองฮอกิติกาทางฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ ให้คุณได้สมั ผัสไลฟสไตล์ที่
แตกต่าง และอาหารของภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันตก นักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารป่ าแบบแปลกๆ อาทิ หนอน ไข่นกนางนวล
ปลาฉลาม mako เนื้อนกอีมู ปลา whitebait เนื้อนกกระจอกเทศ ปลาหมึกตัวใหญ่ๆ ปลาไหล และนกป่ า
เทศกาลโกลเด้ น เชียร์ ส ที่ไวราราพา ประเทศนิวซีแลนด์ ทุกเดือนมีนาคม ชายหนุ่มหญิงสาวจะมาร่ วมประชันฝี มือกันเพื่อชิง
แชมป์ สุ ดยอดช่างตัดขนแกะแห่งปี โดยงานนี้มีระยะเวลาสามวันและเริ่ มจัดอย่างเป็ นทางการในปี 1961 ได้รับความนิยมอย่างสูง
ถึงกับต้องให้ทหารเข้ามาดูแลฝูงชนให้อยูใ่ นความเรี ยบร้อย ทุกวันนี้ การแข่งขันถูกแยกย่อยออกเป็ นประเภทต่างๆ รวมถึงมีการ
แบ่งระดับตามความเชี่ยวชาญ โดยในแต่ละประเภทสามารถมีช่างตัดขนแกะเข้าร่ วมได้มากถึง 120 คน ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
เทศกาลโกลเด้น เชียร์ส เข้มข้นและจริ งจังมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากผูเ้ ข้าแข่งต่างทุ่มเทเวลาฝึ กฝนอย่างเต็มที่เพื่องานใหญ่ครั้งนี้ ช่าง
ตัดผมท่านใดอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปลองตัดขนแกะบ้าง ก็รีบไป จองโรงแรมในนิวซีแลนด์ กันไว้ได้เลย
Ellerslie Flower Show เทศกาลสวนและพืชพรรณต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานจัดสวนไม้ดอกและพันธุ์พืช Ellerslie Flower Show
ซึ่งเป็ นงานใหญ่ประจําปี ที่เมืองอ็อคแลนด์

เมษายน
เทศกาลหอยนางรมบลัฟฟ์ และอาหารทะเลจากเซาท์แลนด์ ช่วงปลายเดือน แวะชิมหอยนางรมอันเลื่องชื่อบลัฟฟ์ และอาหารทะเล
หลากชนิดจากแดนใต้ มีร้านอาหารต่างๆ เข้าร่ วมเทศกาลมากมาย งานนี้จดั ขึ้นที่เมืองบลัฟฟ์
วันที่ 21-22 เมษายน เป็ นงานเทศกาล Bluff Oyster and Southland Seafood ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชิมอาหารทะเลหลากหลาย
รวมทั้งไวน์ของเขต Southland ซึ่งพระเอกของงานนี้คือหอยนางรมจากเมือง Bluff หรื อ Bluff Oyster ในงานมีการแข่งขันการ
แกะและกินหอยนางรม การประกวดอาภรณ์แห่งศิลป์ และงานเต้นรํา Southern Seas Ball
เชฟและผูผ้ ลิตไวน์ที่มีชื่อเสี ยงจากนิวซีแลนด์และทัว่ โลก จะเปิ ดสอนการทําอาหารในงาน Savour New Zealand ระหว่าง
วันที่ 27-29 เมษายน ศกนี้ ที่เมืองไคร้สท์เชิร์ชในเกาะใต้ นอกจากนี้ยงั มีการอภิปรายจากแขกกิตติมศักดิ์เรื่ องบทบาทของ
นิวซีแลนด์ในการเป็ นผูน้ าํ ด้านอาหารและการเกษตรแบบยัง่ ยืน
พฤษภาคม
งานเทศกาลอาหารทะเลและหอย นางรมสดแห่ งเมืองบลัฟฟ์ (Bluff Oyster & Seafood Festival) ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ดาว
เด่นของงานย่อมหนีไม่พน้ หอยนางรมแห่ งเมืองบลัฟฟ์ ในเกาะใต้ถา้ หากคุณชอบรสชาติแบบธรรมชาติ หอยนางรมสดก็มีพร้อม
เทศกาลปี ใหม่ ของชาวเมารี หรือ “มาทาริก”ิ ในเกาะเหนือจะมีงานใหญ่ข้ ึนในวันที่ 31 พฤษภาคม-14 กรกฎาคม 2551
มิถุนายน
งานกาแฟหรรษาของนิวซีแลนด์ ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2551 คอกาแฟไม่ควรพลาด
งานเทศกาลฤดูหนาว (Queenstown Winter Festival) วันที่ 27 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2551 เป็ นเวลา 10 วัน แห่งความ
สนุกสนาน
กรกฏาคม
เทศกาลฤดูหนาวควีนส์ทาวน์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน การเฉลิมฉลองฤดูหนาวของเมืองควีนส์ทาวน์ ชมการเล่นสกียามคํ่าคืน
และงานแสดงดอกไม้ไฟอันยิง่ ใหญ่ตระการตา
สิ งหาคม
เทศกาลอาหาร “Whitianga Scallop Festival” ที่เกาะเหนือ ในเมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างวันที่ 27-31 สิ งหาคม 2551 มีซุม้ อาหาร
และไวน์กว่า 60 ซุม้ ในงานจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารสไตล์กีวีรวมทั้งหอยสแกลล็อปอันขึ้นชื่อของเกาะเหนือ

กันยายน
ตุลาคม
เทศกาลปราเทราท์ โรโตรัว
ช่วงต้นเดือนการเริ่ มต้นของฤดูกาลตกปลาชมการแข่งขันตกปลาเทราท์ประจําปี งานนี้เกิดขึ้นที่
เมืองโรโตรัว
เทศกาลดอกโรโดเดนดรอนดันเนดิน ช่วงปลายเดือน งานแสดงดอกโรโดเดนดรอนที่สวนพฤกษศาสตร์เมืองดันเนดิน ชมดอกไม้
นานาชนิดหลากสี สนั ที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
Dunedin Festival หรือ Otago Festival of the Arts ในเดือนตุลาคมหรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลแห่ งเมืองดะนีดิน ซึ่งรวม
เอาการแสดงดนตรี ละคร เต้นรํา และโอเปร่ าจากนักแสดงทั้งพื้นเมืองและนานาชาติมาไว้ดว้ ยกัน
งานแสดงศิลปะแห่ งเมืองเนลสั น ( Nelson Art Festival ) ที่จะรวบรวมเอานักประติมากรมาร่ วมแสดงผลงานแบบไม่จาํ กัดวัสดุที่
ใช้ และร่ วมแสดงวิธีการทํางานของพวกเขา
Kaikoura Seafest ซึ่งปี นี้อย่าลืมหาตัว๋ เข้างาน กันแต่เนิ่นๆ เนื่องจากบัตรปี ที่แล้วถูกจําหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ ว เมืองไคคูร่าซึ่ง
ตั้ง อยูท่ างตอนเหนือของเมืองไคร้ส์ทเชิร์ชนั้น มีชื่อเสี ยงด้านอาหารทะเลและคําว่าไคคูร่า ในภาษาเมารี แปลว่า “กินกุง้ ล็อบ
สเตอร์” และเทศกาลที่จะมีข้ ึนในเดือนตุลาคมนี้ จะนําเสนอทั้งอาหารทะเลและไวน์เลิศรส ที่จะทําให้นกั ชิมอย่างคุณได้มี
ความสุ ขไปกับอาหาร เพื่อนพ้องและช่วงเวลาที่คุณจะประทับใจไปอีกนาน
เทศกาลดอกโรโดเดนดรอนและสวนแห่ งเมืองทารานากิ ( Taranaki Rhododendron and Garden Festival )
พฤศจิกายน
ประชากรในเขต Martinborough ทางตอนใต้ของเกาะเหนือจะเพิ่มขึ้นเป็ นสิ บเท่าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพราะนักดื่มและ
นักชิมจากทัว่ โลกจะมุ่งหน้าสู่ เมือง Wairarapa เพื่อร่ วมฉลองการเปิ ดตัวไวน์ของฤดูกาลใหม่ในงาน Toast Martinborough ซึ่ง
เทศกาลนี้จะมีท้ งั อาหารรสเลิศ ที่สงั่ ตรงมาจากภัตตาคารชั้นนําแห่ งเมืองไวราราปา และเวลลิงตันพร้อมกับการแสดงสดที่น่าตื่น
ตาตื่นใจ
เทศกาลสวนพฤษชาติทเี่ มืองมาร์ ลเบอโร ( Hunters Garden Marlborough )
เทศกาล Bayleys Garden and Artfest ซึ่งจะมีท้ งั บรรดาสวนสาธารณะ และสวนส่ วนตัวมาร่ วมแสดงให้ทุกท่านได้ชื่นชม

