ก่อนออกเดินทางให้ตรวจสอบว่าถนนเปิดให้ใช้เดิน
ทางได้หรือไม่ ทีเ่ ว็บไซท์ www.nzta.govt.nz/p2c หรือ
โทรไปที่ 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)

ภาษาไทย

การเดินทางระหว่าง
PICTON กับ CHRISTCHURCH

ระหว่าง Picton กับ Christchurch มีเส้นทางหลัก 2 สาย
ทางหลวงสาย 1
แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ได้เกิดขึน
้ ทีเ่ มือง
Kaikōura เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หลัง
จากงานฟืน
้ คืนสภาพถนนซึง่ ใช้เวลานาน 18 เดือน
ทางหลวงสาย 1 (SH1) ได้เริม
่ เปิดให้ใช้เดินทางได้
ตลอด 24 ชัว
่ โมงอีกครัง้ เมือ
่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
การก่อสร้างยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ
่ งตลอดปี พ.ศ.
2561 และ 2562 ดังนัน
้ ในบางพืน
้ ทีจ
่ งึ ยังจะมีพน
ื้ ผิว
ถนนทีย
่ งั ไม่ได้ลาดยาง การปิดช่องทางเดินรถ การลด
ความเร็ว และการควบคุมการหยุด/ปล่อยรถอยูบ
่ า้ ง คาด
ว่าจะมีงานการซ่อมแซมถนนตลอดระยะทางแต่อาจจะมี
มากอยูแ
่ ค่ทางด้านเหนือและใต้ของเมือง Kaikōura ซึง่
เป็นพืน
้ ทีท
่ ไ
ี่ ด้รบ
ั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวมากทีส
่ ด
ุ
หากทางหลวง SH1 มีการปิดเส้นทางเดินรถโดยไม่
แจ้งล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหนือหรือด้านใต้
ท่านยังสามารถเดินทางไปยังเมือง Kaikōura ได้ด้วย
“เส้นทางเผื่อเลือก” (โปรดดูข้างล่าง) โดยการไปเข้า
ทางหลวงอินแลนด์โรด (Inland Road สาย 70) ทาง
ทิศเหนือของเมือง Culverden ไปเพียงเล็กน้อย เส้น
ทางสายนี้จะใช้เวลาเดินทางนานกว่าการเดินทางด้วย
เส้นทางสายเลียบชายฝั่งทะเลเล็กน้อย
ระยะเวลาเดินทางตามทางหลวงสายหลัก SH1 ระหว่าง
Picton กับ Christchurch คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5
ชั่วโมงครึ่ง
เส้นทางเผื่อเลือก (ทางหลวงสายหลักหมายเลข
63, 6, 65 และ 7 ที่ผ่านไหล่เขา LEWIS PASS)
ถึงแม้วา่ เส้นทางบนเทือกเขาสูงจะมีความงดงามมาก แต่
บางส่วนก็มค
ี วามแคบและคดเคีย
้ วไปมาซึง่ ต้องขับด้วย
ความเร็วจ�ำกัด ในฤดูหนาว ถนนทีผ
่ า่ นไหล่เขา Lewis
Pass อาจมีการปิดหรือการจ�ำกัดเส้นทางชัว่ คราว ขอ
ให้ทา่ นตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนออกเดินทาง
ระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง Picton กับ
Christchurch โดยผ่านเส้นทางเผื่อเลือก คาดว่าจะใช้
เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงครึ่ง
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สามารถหาข้อมูลการเดินทาง
ที่ทันเหตุการณ์ที่สุดได้ที่ไหน?
ดูได้จากเว็บไซท์ www.nzta.govt.nz/p2c หรือ
โทรไปที่ 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)
กรุณาตรวจสอบสภาพถนนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อน
ที่ท่านจะออกเดินทางและในระหว่างที่ท่านก�ำลังเดิน
ทาง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในหลายประเด็น
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวยหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่
ถึงอาจมีผลต่อการเปิดใช้เส้นทางทั้งสองสายได้
อย่าไว้ใจรายละเอียดการปิดถนนหรือระยะเวลาการ
เดินทางที่เที่ยงตรงจากเครื่องน�ำทางจีพีเอสของท่าน
หรือจากแผนที่ของ Google Maps

วิธีการขับรถอย่างปลอดภัย
กรุณาใช้ความอดทนและขับอย่างสุภาพและมีน�้ำใจ
ตลอดถึงให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรและตามค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท้องถนน
ให้ขับรถทางด้านซ้ายของถนน และหลบเข้าไหล่ทาง
(หากปลอดภัย) เพื่อให้ยานพาหนะอื่นขับผ่านไปเมื่อ
ท่านเห็นว่ามีรถติดยาวอยู่ข้างหลังท่าน
หยุดพักอย่างสม�่ำเสมอ และเตรียมน�้ำ อาหาร และ
สิ่งของที่จ�ำเป็นอื่นๆ ไว้ในรถด้วย
ขอให้ท่านเดินทางอย่างเพลิดเพลินและความ
ปลอดภัย!
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการขับขี่บนท้องถนนของเรา
ตรวจสอบ วิธีการขับรถในนิวซีแลนด์ ได้ที่
www.nzta.govt.nz/resources/driving-in-nz
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MOTUEKA

Check www.nzta.govt.nz/p2c
or call 0800 4 HIGHWAYS
(0800 44 44 49) before you travel
to check roads are open and get
estimated travel times.
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There are two main routes available for travel
between Picton and Christchurch:

6

BLENHEIM

63

6

Check www.nzta.govt.nz/p2c or
call 0800 4 HIGHWAYS (0800 44 44 49)
before you travel to check roads are open.
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PASS

1

CHRISTCHURCH

STATE HIGHWAY 1
A 7.8 magnitude earthquake hit Kaikōura in
November 2016. After 18 months of recovery
work, State Highway 1 (SH1) re-opened 24/7 in
April 2018. Construction is ongoing throughout
2018 and 2019 so expect unsealed surfaces, lane
closures, reduced speeds and stop/go controls in
some areas. Expect roadworks along the entire
route but they are more likely to be concentrated
just north and south of Kaikōura - the most
earthquake damaged area.
If SH1 is unexpectedly closed from either the
north or the south, you can still access Kaikōura
from the ‘alternate route’ (see below) by joining
the Inland Road (Route 70) just north of
Culverden (see map). This route takes a little
longer than the coastal route.
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The NZ Transport Agency has endeavoured to ensure this
content is accurate. However, details may change over time.

Estimated journey time on SH1 between Picton
and Christchurch: Minimum 5½ hours
ALTERNATE ROUTE (STATE HIGHWAYS
63, 6,65,7 VIA LEWIS PASS)
Although very picturesque, this alpine route has
some narrow and winding sections with reduced
speed limits. Over winter the Lewis Pass may be
temporarily closed or have some restrictions.
Check for updates before you travel.
Estimated journey time between Picton
and Christchurch via the alternate route:
Minimum 6½ hours
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Check www.nzta.govt.nz/p2c
or call 0800 4 HIGHWAYS
(0800 44 44 49) before you
travel to check roads are open
and get estimated travel times.
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