Rotorua Museum
Private Bag 3029
Government Gardens, Rotorua
Ph: +64 7 350 1814 Fax: +64 7 349 2819
Email: rotoruamuseum@rdc.govt.nz
www.rotoruamuseum.co.nz

สถานทีเ่ ริม่ ต้นการบอกเล่าเรือ่ งราวอันยิง่ ใหญ่ในอดีต
ค้นพบวัฒนธรรมหลากหลายของโรโตรัว ภูมปิ ระเทศแบบทีม่ ภี เู ขาไฟ โคลนเดือด น้ าพุรอ้ น และบุคคลสาคัญในอดีต
ต่างอยู่ในพิพธิ ภัณฑ์ท่ี “พลาดชมไม่ได้” แห่งนี้ ตัง้ อยู่ในอาคาร บาธเฮ้าส์ ทีม่ ชี ่อื เสียง โดยทีผ่ เู้ ข้าเยีย่ มชมสามารถเข้าดูได้ตงั ้ แต่ชนั ้ ใต้ดนิ
ไปจนถึงชัน้ บนหลังคาซึง่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั สวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบ

การจัดแสดงนวัตกรรม การแสดงศิลปะ งานด้านการภาพยนต์ มีมคั คุเทศก์นาชม และอีกมากมาย เป็นการนาเอา
ประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคนี้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ หนึ่ง

ภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับโรโตรัว
ดิง่ ลงใต้พน้ื พิภพลึก 13 กม. เพื่อค้นพบกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และทีเ่ กิดจากจินตนาการต่อภูมปิ ระเทศแบบทีม่ ภี ูเขาไฟ
โคลนเดือด น้ าพุรอ้ น ของโรโตรัว เยีย่ มชมชัน้ หินมหึมาสีขาวและสีชมพู พบกับบรรพบุรษุ อะราว่า ทีย่ งิ่ ใหญ่
และหาประสบการณ์กบั การประทุอนั น่าตื่นเต้นของเม้าท์ทาราเวร่า ผูช้ มจะรูส้ กึ เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ดว้ ยภาพทีส่ ร้างด้วย
คอมพิวเตอร์และเสียงรอบทิศทาง เลือกได้ 8 ภาษาและเปิดฉายทุก 20 นาที

งาพูมานาว่า โอ เต อะราว่า - หรือเสียงเต้นแห่งหัวใจของชาวพืน้ เมืองเผ่า เต อะราว่า

การรักษาโรค – เรื่องราวของ บาธเฮ้าส์ ของโรโตรัว
เปิ ดให้บริการตัง้ แต่ ค.ศ. 1908 ซึง่ บาธเฮ้าส์ ทีม่ ชี ่อื เสียงในปจั จุบนั ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเป็ น
“สปาแห่งยิง่ ใหญ่ของทะเลใต้” ท่านสามารถเรียนรูว้ ธิ กี ารรักษาวิธปี ระหลาดมากมายทีน่ กั ท่องเทีย่ วจากทุกมุมโลกแวะเวียนกันมาหา
ประสบการณ์ใน บาธ์เฮ้าส์ ซึง่ เป็ นอาคารทีน่ ่ารักมากทีส่ ุดและถูกถ่ายรูปไว้มากทีส่ ดุ ของนิวซีแลนด์ ตังแต่
่ การอาบโคลนในชัน้ ใต้ถุนไป
จนถึง “การดูววิ ทิวทัศน์บนชัน้ หลังคา

พิพธิ ภัณฑ์โรโตรัวมีการจัดแสดงนิทรรศการร่วมสมัยและการจัดงานทีห่ ลากหลาย ตัง้ แต่การบรรยายสรุปและการบรรยายอย่างเป็ น
ทางการ
ไปจนถึงการจัดนิทรรศการของเด็กๆ และนิทรรศการของศิลปิ นและนักถ่ายรูปในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงธันวาคม ค.ศ.
เชิญแวะเยีย่ มเว็บไซท์ท่ี www.rotoruamuseum.co.nz เพื่อรับทราบรายละเอียดเกีย่ วกับกิจกรรมทีจ่ ดั อยู่ในปจั จุบนั

สถานทีเ่ ล่าขานเรือ
่ งราวทีย
่ งิ่ ใหญ่

CF Summers. Cupid. Rotorua Museum
Te Whare Taonga o Te Arawa.

การแสดงนิทรรศการและการจัดงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง

Pūkaki. Courtesy of the Pūkaki Trust.
David Hamilton Photography

การใช้แสงสีอนั อลังการ การออกแบบทีแ่ สดงถึงนวัตกรรม และเทคนิคการจัดฉากพิเศษ ทาให้หอ้ งแสดงนิทรรศการแห่งใหม่น้สี ามารถ
ย้อนประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลากหลายของ อะราว่า ซึง่ เป็ นผูม้ าตัง้ ถิน่ ฐานชุดแรกของโรโตรัว เริม่ ต้นตัง้ แต่การเดินทางออกจากภูมลิ าเนาเดิม ใน
ฮาไวอิคี มาสู่ความเป็ นพลเมืองชาวโรโตรัวในทุกวันนี้ นิทรรศการมีการผสมผสานเอาเรื่องราวอันยิง่ ใหญ่ของภูมภิ าคนี้เข้าด้วยกัน ได้แก่
การย้ายถิน่ ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคของ เต อะราว่า การประทุแบบล้างผลาญของภูเขาไฟ เม้าท์ทาราเวร่า เรื่องราวความรักทีเ่ ป็ นนิยาย
ปรัมปราของ ฮิเนมัว และ ตูตาเนไค มหากาพย์การเฉลิมฉลองของกองร้อย บี ของกองพันเมารีท่ี 28
และอื่นๆ อีกมากมาย

The Object of the Portrait. Rotorua Museum
Te Whare Taonga o Te Arawa

นิทรรศการเรือ่ งราวในปจั จุบนั

Rotorua Museum. Fullframe Photography.

พิพธิ ภัณฑ์โรโตรัว

Rotorua Museum
Private Bag 3029
Government Gardens, Rotorua
Ph: +64 7 350 1814 Fax: +64 7 349 2819
Email: rotoruamuseum@rdc.govt.nz
www.rotoruamuseum.co.nz

ใช้ได้ถึง 30 กันยายน ค.ศ. 2017

ผู้ใหญ่ :
ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปี ขน้ึ ไป) :
เด็ก (5 - 15):
ครอบครัวขนาดใหญ่ (ผูใ้ หญ่ 2 คน และเด็กไม่เกิน 3 คน) :
ครอบครัวขนาดเล็ก (ผูใ้ หญ่ 1 คน และเด็กไม่เกิน 3 คน) :

$20.00
$18.00
$8.00
$45.00
$28.00

เวลาเปิ ดทาการ
เปิ ดบริ การทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดคริ สต์มาส)
ฤดูรอ้ น (ตุลาคม-มีนาคม) : 09.00 – 18.00 น.
(พิพธิ ภัณฑ์ปิดเวลา 17.00 น. เพื่อจัดกิจกรรมส่วนตัวเป็ นบางครัง้ คราวในช่วงฤดูรอ้ น)
ฤดูหนาว (เมษายน-กันยายน) : 09.00 – 17.00 น.

Rangitakaroro. David Hamilton Photography.
Courtesy of Auckland Museum.

อัตราค่าเข้าชม

ค่าเข้าในบริเวณจัดนิทรรศการถาวรและชัวคราวทั
่
ง้ หมด

ชมภาพยนต์เรื่องราวเกีย่ วกับโรโตรัวและประสบการณ์ของกองพันเมารี

ลานชมวิวทิวทัศน์

การเยีย่ มชมโดยมีมคั คุเทศก์นาตามตารางเวลา

Mount Tarawera in eruption June 10 1886.
Rotorua Museum Te Whare Taonga o Te Arawa

อัตราค่าเข้าชม (ราคาปลีก)

เวลาฉายภาพยนต์

มัคคุเทศก์นาชมสถานที่

ร้านขายของที่ระลึกและร้านกาแฟบาธเฮ้าส์
ร้านขายของทีร่ ะลึกของพิพธิ ภัณฑ์โรโตรัวมีสนิ ค้าคุณภาพสูงหลากหลายทีเ่ ป็ นศิลปะ หัตถกรรม และเครื่องประดับของนิวซีแลนด์
จากศิลปิ นชาวนิวซีแลนด์ชนั ้ นาจานวนหนึ่ง และยังมีหนังสือดีๆ ไว้บริการทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ ศิลปะ
และหนังสือเด็ก
ร้านกาแฟ บาธเฮ้าส์คาเฟ่ เป็นร้านทีม่ ใี บอนุญาตประกอบการแบบร้านอาหารครบถ้วนและขายกาแฟ ขนมเค็ก และมัฟฟิ่ น และ
มีแซนวิส เคร็ปส์ ปานินิ และอาหารว่าง สดและหลากหลาย

สถานทีเ่ ล่าขานเรือ
่ งราวทีย
่ งิ่ ใหญ่

Waka. David Hamilton Photography. Rotorua
Museum Te Whare Taonga o Te Arawa

ตารางการนาชม
นักท่องเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์สามารถเข้าร่วมกลุ่มทัวร์เยีย่ มชมโดยมีมคั คุเทศก์นาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย กลุ่มทัวร์เยีย่ มชมเหล่านี้จดั ทุก
วันในเวลาต้นชัวโมงเริ
่
ม่ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. ในฤดูรอ้ น และระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ในฤดูหนาว
กลุ่มทัวร์เยีย่ มชมนี้สามารถจัดขึน้ ในเวลาอื่นตามการร้องขอ

Tracey Robinson Photographer. Rotorua
Museum Te Whare Taonga o Te Arawa

ภาพยนต์เรือ่ งราวเกี่ยวกับโรโตรัว
ฉายทุก 20 นาที เริม่ เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป
มี 8 ภาษาให้เลือก : อังกฤษ เมารี สเปน เยอรมนี ฝรังเศส
่ ญี่ปนุ่ จีนกลาง และเกาหลี
ภาพยนต์เรือ่ งราวเกี่ยวกับกองพันเมารี
ฉายทุก 30 นาที เริม่ เวลา 9.30 น. เป็ นต้นไป

