
ดะนีดินเป็นหน่ึงในเมืองขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองที่สวยงามอยู่ทางชายฝ่ังตะวันออกของ 
เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ดะนีดินเป็นศ่นย์รวมความร้่ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติพรัง่พร้อมด้วยความ 
อุดมสมบ่รณ์ของธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ ดะนีดินได้รับการขนานนามวูาเป็นเอดินเบิร์กของเกาะใต้  
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีชุมชนที่อบอูุนและเป็นกันเอง ดะนีดินมอบวิถีชีวิตที่นูาสนใจ

ยินดีต้อนรับสู่ ดะนีดิน
ประเทศนิวซีแลนด์

ชีวิตที่ดี

ทูองเท่ียว ธุรกิจ การศึกษา การอยู่ 
อาศัยและ
ทำางาน

1 ชัว่โมง 
45 นาที

ไป ออสเตรเลีย

1 ชัว่โมง 10 นาที

1 ชัว่โมง 25 นาที

1 ชัว่โมง 45 นาที

55 นาที

1 ชัว่โมง

1 ชัว่โมง

เวลลิงตัน

ไครสต์เชิร์ช
ควีนส์ทาวน์

ดะนีดิน
โอมารู

คาสตลิน
เกาะสจ๊วต

อินเวอร์คาร์กิล
เท อานู

มิลฟอร์ค ซาวน์ด

เมาท์ คุก

เนลสัน

โอ๊คแลนด์ ฮามิลตัน

เทารางงา

ประชากร
เมืองดะนีดิน มีประชากรราว 
130,700 คน ในชูวงเปิดภาค
เรียน หน่ึงในห้าของประชากร
เป็นนักเรียนนักศึกษา ดะนีดิน
เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมีความ
สัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีแข็งแกรูงกับ
ชุมชนชาวจีนและเมืองเอดินเบิร์กซ่ึงเป็น
เมืองพ่ีเมืองน้องของเมืองดะนีดิน
(ตัวเลขประมาณการประชากรสูวน
ท้องถิ่นจากสถิตินิวซีแลนด์, มิถุนายน 
2561)

บ้านและที่อยููอาศัย
ราคากลางของบ้านทัว่ๆ ไป
อยู่ในราว $414,000
(สถาบันอสังหาริมทรัพย์ของนิวซีแลนด์ 
– สิงหาคม 2561)

สภาพอากาศ
ดะนีดิน มีส่ีฤด่กาลท่ีแตกตูางกัน  
แตูละฤด่มีความสวยงามของตัว
เอง ฤด่ร้อนชูางอบอุูนและมีชีวิตชีวา ในชูวง
ฤด่หนาว อากาศสดช่ืน ท้องฟ้าแจูมใส
ชูวงอุณหภ่มิ
ฤด่ใบไม้ผลิ 12° – 17° C

ฤด่ร้อน 20° - 25° C
ฤด่ใบไม้รูวง 13° - 17° C
ฤด่หนาว 4° - 13° C
ปริมาณน้ำาฝนรายปีเฉลี่ย: 812 มม
จำานวนชัว่โมงแสงแดดตูอปี: 1,585

ทูองไปรอบเมือง

เวลาเฉลี่ยในการเดินทางโดยรถยนต์
บนถนนสายหลักจากชานเมืองมูุงหน้า
สู่ตัวเมืองในชูวงเวลาเรูงดูวน ใช้เวลา
น้อยกวูา 15 นาที เวลาเฉลี่ย
ในการสัญจรระหวูางมอสเกล
และดะนีดินใช้เวลาน้อยกวูา 
22 นาที

ชีวิตที่ดี
87% ของชาวเมืองดะนีดินประเมิน
คุณภาพชีวิตของตนเองวูา “ดี” “ดีมาก” 
หรือ “ดีเย่ียม” 
คูาเฉล่ียของหกเมืองใหญูในนิวซีแลนด์ท่ี
มีคุณภาพชีวิตเทูากัน มีคูาเฉล่ียท่ี 84%

น้อยกวูา
15 นาที
เวลาเฉลี่ยในการเดินทาง

เป็นเมืองเล็ก ๆ แตูมีความคิดที่ไมู
เล็ก ดะนีดิน เต็มไปด้วยคนที่มีการ
ศึกษาดีเยี่ยม มีความร้่ดี การเดิน
ทางสะดวก ผ้่คนมีวัฒนธรรม ด่แล
สิ่งแวดล้อมและเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่
น่ีมีการเชื่อมตูอกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอยูางแท้จริง ผ้่คนที่น่ีใสู
ใจจริงๆ 
คิม เฟรเซอร์ และ สตีฟ 
แมคเคบ



ผมย้ายมาดะนีดินเพื่อหนีจากชีวิตที่แขูงขันยูุงเหยิงของเมืองใหญู เพื่อจะได้มีชีวิตที่สมดุล ผมอยู่ที่น่ีมา 3 ปี
แล้ว และรักทุกนาทีที่อยู่ที่น่ี วิถีชีวิตที่น่ีเยี่ยมมาก มีอะไรให้ทำามากมาย และสถานที่สวยๆ ให้สำารวจ ผมเริ่ม
ธุรกิจที่น่ีไมูนานหลังจากมาถึง และชุมชนให้การต้อนรับและสนับสนุนผมเป็นอยูางดี

ทอม สวีนี | ผู้อำานวยการ | Crew Consulting

เมืองแหูงการศึกษา
สิ่งอำานวยความสะดวกและความพรัง่พร้อมทางการศึกษาของ
เมือง ดะนีดิน สามารถเสนอทางเลือกคุณภาพส่งทางการศึกษา
ในทุกระดับทัว่ทัง้เขตเมืองดะนีดินมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะ
เมืองศ่นย์กลางของความร้่ชัน้นำาด้านการศึกษา

สิ่งอานวยความสะดวกระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับ
เตรียมมัธยม สามารถสามารถเข้าถึงได้งูายและมีหลักส่ตรการ
เรียนที่ครบถ้วนครอบคลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเมือง ดะนีดิน มีช่ือเสียงใน
ด้านการศึกษา มานับตัง้แตูปีพ. ศ. 2414 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของเมืองดะนีดินมีความหลากหลายในด้านแนวคิด แตูมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับเดียวกันทัง้ 12 โรงเรียนในเขตดะนีดิน

สถาบันการศึกษาชัน้นำาระดับโลกของเมืองดะนีดิน เชูน 
มหาวิทยาลัยโอทาโก และโอทาโก โพลีเทคนิค เปิดสอนนักศึกษา
กวูา 30,000 คนตูอปี มีผลงานการวิจัยระดับโลก และมีการผลิต
บัณฑิตอยูางสมูำาเสมอ

การพัฒนาธุรกิจ
ดะนีดิน ได้รับการยอมรับวูาเป็นแหลูงบูมเพาะ
ความเป็นเลิศทางการค้าและการวิจัย อีกทัง้ยัง
ได้รับการยกยูองวูาเป็นหน่ึงในเมืองชัน้นำาของประเทศ
นิวซีแลนด์ที่มีโอกาสในการสร้างธุรกิจ

ดะนีดินเป็นผ้่นาทางด้านนวัตกรรมและได้รับการยกยูองวูาเป็น
หน่ึงในเมืองที่นูาอยู่และเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรทางธุรกิจของ
นิวซีแลนด์

ดะนีดิน เป็นเมืองศ่นย์กลางทางการค้าที่มีมูุงเน้นการพ้ฒนา
ระดับโลก มีจุดแข็งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ การออกแบบ 
การทูองเที่ยวและเทคโนโลยีตลอดจนด้านอาหารและด้านการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ดะนีดินเป็นเมืองผ้่นำาด้านเทคโนโลยี (GigCity) แหูงแรกใน
นิวซีแลนด์ โดยมีการเชื่อมตูอสาธารณะฟรีที่รวดเร็วที่สุดในซีก
โลกใต้ 

 

ค้นหาข้อม่ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดะนีดิน เป็นสถานที่ที่เยี่ยมยอดในการทูองเที่ยว ทำางาน อยู่อาศัย ศึกษา
และทำาธุรกิจที่น่ี 
www.DunedinNZ.com

ทูองไปใน ดะนีดิน
ดะนีดินเหมาะสำาหรับผ้่ที่ชื่นชอบชีวิตกลางแจ้งและ
ชีวิตในเมือง ทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามเป็น
บรรยากาศที่สมบ่รณ์แบบ   เป็นโลกของกิจกรรม
สันทนาการในดะนีดินและพื้นที่โดยรอบ  เที่ยวชม
ธรรมชาติและเดินปูา  กอล์ฟ  เลูนเซิร์ฟ  ลูองเรือ  
ตกปลาแซลมอน ขี่ม้าและป่ันจักรยานเสือภ่เขา 
สัมผัสกับเส้นทางรถไฟโบราณที่ได้รับรางวัล  เป็นการ
เดินทางในภ่มิประเทศอันมหัศจรรย์ของภ่มิภาคที่
ได้รับการบุกเบิกในอดีต มอบความสุขให้ทัง้เด็กและ
ผ้่ใหญู 
ด้วยศ่นย์กลางเมืองอันคึกคักของเมืองดะนีดิน   
มีศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำาคูา มีงาน
เทศกาลตลอดทัง้ปี มีนิทรรศการที่หลากหลายรวมทัง้
การแขูงขันกีฬาที่สร้างความคึกคักให้กับเมือง การ
ทูองเที่ยวไปในเมืองดะนีดิน คุณจะได้รับความสุขที่
ซูอนอยู่ภายในเมืองอันแสนพิเศษ

 

ดะนีดิน เป็นเมืองหลวงของสัตว์ปูาในประเทศนิวซีแลนด์ ใน
คาบสมุทรโอทาโก ซึ่งอยู่หูางเพียงไมูนานจากตัวเมือง ได้รับการ
ยอมรับ โดยเซอร์ เดวิด เบลลามี วูา เป็น “ตัวอยูางที่ดีที่สุดของ
การทูองเที่ยวเชิงนิเวศของโลก”

คาบสมุทรโอทาโกได้รับการตัง้ชื่อวูาเป็นหน่ึงในสิบอันดับแรกของ
โลกโดยหนังสือ โลนลี่ แพลนเนท

เป็นเมืองอันนูารื่นรมย์ เป็นเมืองมรดกแหูงสถาปัตยกรรมที่
สืบทอดกันมาอยูางยาวนานในอดีต  เมืองดะนีดินที่เคยเป็นเหมือง
ทองคำาได้ผสานตัวเองเข้ากับนวัตกรรมอันทันสมัย   
คอนเดอร์ นาสท์ ทราเวลเลอร์ ได้ขนานนามสถานีรถไฟเมือง  
ดะนีดิน วูาเป็น ‘สถานีรถไฟที่งดงามที่สุดแหูงหน่ึงในโลก’

องค์การย่เนสโก ได้บันทึกวูาเมืองดะนีดิน มีชื่อเสียงทางด้าน
ศิลปะ โรงละครและวัฒนธรรมชุมชน มีพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยมที่เลูาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอนาคตของ
เมือง

ดะนีดิน เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นรถไฟเพื่อการทูองชมทิวทัศน์ที่
งดงามทางธรรมชาติทางใต้ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสำารวจ 
มุมที่งดงามของเกาะใต้สามารถเข้าถึงชายหาดอันเงียบสงบ  
ปูาฝนอันเขียวชอูุม ทะเลสาบที่เกูาแกูรวมทัง้ทิวทัศน์ของภ่เขาที่
สวยงาม

มหาวิทยาลัยโอทาโก 
มีชื่ออยู่ใน เดอะ
เทเลกราฟ วูาเป็น 
“มหาวิทยาลัยที่สวย
ที่สุดในโลก”

ดะนีดิน เป็นสถานที่
เดียวในโลกที่อบอูุนพอที่
จะชม ออโรรูา ออสทรา
ลิส ในชุดกางเกงยีนส์
และเสื้อยืด

ในปี 2561 CNN Travel 
จัดให้ดะนีดินเป็นเมืองที่
ถ่กประเมินคูาตำ่าเกินไป
ที่สุดในนิวซีแลนด์

ดะนีดินได้รับรางวัลใน
ตำาแหนูงเมืองที่สวยที่สุด
ของนิวซีแลนด์ในงาน Keep 
New Zealand Beautiful 
Awards ปี 2561  

ถนนบอลด์วินในดะ
นีดิน เป็นถนนที่ลาด
ชันที่สุดในโลก


