การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศไตหวัน

ฤดูหนาว : ชวงเดือน ธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิประมาณ 15-20 C อากาศเย็น ควรเตรียมเสื้อผาหนาๆ กันลมไว

ดีกวา แตไมมีหิมะตก

ฤดูใบไมผลิ : ชวงเดือน กุมภาพันธ - เมษายน อุณหภูมิประมาณ 15-25 C ตามปกติ ชาวไตหวันใชเทศกาลบงบอกฤดูกาล

ใหมที่จ ะมาเยือน เชนภายหลัง ชวงเทศกาลตรุษจีนก็เขาใกลฤดูใบไมผลิแลว อีกไมนานก็จะไดเห็นดอกไมบานสะพรั่ง สวยงาม

ฤดูรอน : ชวงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 22-34 C พอถึงชวงหลังเทศกาลบะจาง ฤดูรอนก็กําลังจะ
กาวเขามาทักทาย และจะเขาสูชวงที่รอนที่สุดอีกดวย ฤดูรอนของที่นี่ ไมแพเมืองไทยเลยครับ

ฤดูใบไมรวง : ชวงกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 19-25 C ถาถามวาชวงไหนเหมาะจะเดินทางไปทองเที่ยว
ที่สุด ตองยกให ชวงนี้ เพราะอากาศเย็นสบาย

** มีขอแนะนําวา ไมควรไปชวงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน เพราะเปนฤดูมรสุม แตก็ควรเช็คขาวกอนไปดวย
*** ที่ไตหวันมีแผนดินไหวเปนครั้ง คราว เทาที่ผมเคยไป ก็ดูพฤติกรรมคนไตห วันครับ ถาเคาเฉยๆ เราก็เฉยๆตา

เวลา :

เวลาทองถิ่น ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ภาษา :

ภาษาราชการคือ ภาษาจีนกลาง ภาษาพื้นเมืองเรียกวาภาษาฮกเกี้ยน สวนภาษาอังกฤษมีใชกนในมหาวิทยาลัย ั และขาราชการ
ระดับสูง ตามทองถนนทั่วไปและชาวบานทั่วไปคอนขางไมพูดภาษาอังกฤษ

เงินตรา :

ไตหวัน ใชสกุลเงิน NTD ยอมาจาก ่ New Taiwan Dollar ควรแลกเปนเงินไตหวันใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาสูไทเป เพราะ
รานคาสวนใหญจะไมรับเงินสกุลอื่นรวมทั้ง US Dollar (1 ดอลลารไตหวัน ประมาณ 1.2 บาท และ 1 US Dollar ประมาณ
31 NTD) (เช็ค ณ วันที่ 15 พ.ค. 56) ธนบัตรใบละ 2,000, 1,000, 500, 200, 100 เหรียญกษาปณ 50, 10, 5, 1 แต
ปกติธนบัตรใบละ 2,000 และ 200 จะพบไมมาก

บัตรเครดิต :

ใชไดตามโรงแรม ภัตตาคาร และหางสรรพสินคาในเมืองสําคัญๆ ยกเวน ตลาดพื้นเมือง ในกรณีที่ทานตองการ ซื้อสินคา ทาน
ควรจะอนุมัติวงเงินจากบัตรเครดิตธนาคารตนสังกัดเพื่อความสะดวกในการใชจาย

ระบบไฟฟา :

ไตหวันใชกระแสไฟฟา แบบ 110 V. 60 Hz (ไมเหมือนประเทศไทย) ปลั๊กเสียบ เปนแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะนั้นทานที่มี
เครื่องใชไฟฟา เชน กลองวิดีโอ โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเปาผม ควรมีปลั๊กแบบใชไดทั่วโลก

(Universal Adaptor) ติด

ตัวไปดวย เพื่อความสะดวกของทา นกรุณาเตรียม ฟลมถายรูป, เมมโมรี แบตเตอรรี่ ไปให เพียงพอจากประเทศไทย

การใชโ ทรศัพท :

โทรศัพททางไกลจากไตหวัน : รหัสโทรทางไกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ (รหัสประเทศไทย 66) + รหัส พื้นที่ (เลข 0
ขางหนาเอาออก) + เบอรโทรศัพท โทรศัพทถึงไตหวันจากตางประเทศ: รหัสโทรทางไกล+ 886 + รหัส พื้นที่ (เลข 0 ขางหนา
เอาออก)+ เบอรโทรศัพท สําหรับทานที่ตองการซื้อ SIM CARD ไตหวัน สามารถซื้อไดที่สนามบินโดยใชหนังสือเดินทาง
ประกอบการซื้อ SIM CARD นี้มีอายุ 6 เดือน

ระเบียบศุลกากร :

อนุญาตใหซื้อเหลาได 1 ลิตร บุห รี่ 1 แถว เขา-ออก ประเทศ

นํ้าดื่ม :

ไตหวันนํ้าประปาสามารถดื่มได

ยารักษา :
กรณียาสามัญประจําบา นหรือยารักษาประจําตัวสามารถพกไปดวยได และแนะนําไปใหพกไปดวยเพราะที่โนนแมจะมีรา นขาย
ยาทั่วไป แตก็ซื้อไดยากนอกจากคุยไมรูเรื่องแลว ยาบางอยางจําเปนตองมีใบรับรองแพทยจึงสามารถซื้อได

ระเบียบศุลกากร :

กระเปาเดินทาง : สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเปาขึ้นเครื่องไดไม เกิน 20 กิโลกรัม จํากัดทานละ 1 ใบ และในกรณีที่นํา

ติดตัว ขึ้นเครื่องได ไม เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ้าหนักเกิน สายการบินคิดเพิ่ม กิโลกรัมละ 505 บาท ของมีคากรุณานําติด ตัวไว

เสมอ เครื่อง Laptop, Notebook, Tablet ตองแสดงตอเจาพนักงานเอ็กซเรยหากตองการนําติดตัวขึ้นเครื่อง กรุณาจัดเก็บ
ไวในชองที่สามารถนํา ออกมาแสดงไดงายเพื่อความสะดวก

- ประเทศไตหวันอนุญาตใหนําเหลาเขาได 1 ลิตร และบุหรี่ 100มวนเขา ประเทศ

- ของมีคมทุกชนิด กรรไกร มีดพับ มีดปลอกผลไม คัตเตอร หรือสิ่งของที่มีลักษณะคลา ยมีด หรือ ปนไมวาจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ ควรใสในกระเปาใบใหญที่โหลดใตเครื่อง อยาใสไวในกระเปาใบเล็ก สําหรับถือขึ้นเครื่องเพราะอาจโดนยึดและไมคืน

อิินเตอรเน็ต :

เนื่องจากโรงแรมเกือบทุกแหงมี Wifi ไวคอยอํา นวยความสะดวก แลวแต เงื่อนไขและจุดบริการของโรงแรมซึ่ง สวนใหญใช
บริการฟรี แตตองใสพาสเวิรด

สินคานาซื้อในประเทศไต หวัน :

ขนมเคกสับปะรด ใบชา บัวหิมะ หยก เพชรตาแมว (แหล งกาเนิดอยูที่ไตหวัน) ขนมไทหยางปง ของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง
ตางๆ

รถไฟฟาไทเป :
เวลาปลอยรถเที่ยวแรก 06:00 น. / เวลาปลอยรถเที่ยวสุดทา ย 24:00 น. เด็กที่มีความสูงไมถึง 115 ซม. หรือผูที่มีความสูง
ถึง 115 ซม. แตยังไมถึง 6 ขวบ (จะตองแสดงหลักฐาน) ไม ตองชําระคาโดยสาร (ซึ่งจะตองเดินทางพร อมผูใหญ เทานั้น)
ขอควรระมัดระวัง เมื่อโดยสารรถไฟฟา :
ระบบการเดินรถไฟฟามีขอหามดัง นี้ หากฝาฝนจะถูกปรับ 1,500-7,500 NTD - หามสูบบุหรี่ (รวมถึงรับประทานอาหาร
เคี้ยวหมาก หรือ หมากฝรั่ง) - หามถมนํ้าลายหรือเสลด (รวมถึง นํ้าหมากและกาก) - หา มทิ้งเศษกระดาษ (รวมถึงกนบุหรี่
หมากฝรั่ง เปลือกผลไม กากผลไม เมล็ดนํ้า หรือเศษขยะอื่นๆ - หามดื่มหรือรับประทานอาหารในเขตหวงหาม

การใหทิป :
การใหทิปในตางประเทศ ถือเปนเรื่องสําคัญ และมารยาทของนักทองเที่ยวควรใหทิปสําหรับคนที่ใหบริการทาน อาทิ คนขับรถ
ไกดทองถิ่นที่คอยอํานวยความสะดวกใหแกทานในระหวางการเดินทาง

มาตรการจํากัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย – ขึ้นเครื่ องบิน :

ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตรสําหรับภาชนะ ที่เกิน 100

มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรยเพียงเล็กนอย ก็ไมสามรถมารถนําขึ้นเครื่องไดภาชนะทังหมดตองใสรวมไวใน
ถุงพลาสติก ซึ่ง เปด-ปดผนึกไดโดยถุงพลาสติกใสตองมีขนาดไมเกิน 1 ลิตร ผูโดยสารสามรถนําถุงพลาสติกใสขึ้นในหอง
โดยสารไดคนละ 1 ถุง เทานั้น และตองแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให เจาหนาที่ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจคน

ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (Duty free shop ) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ตองบรรจุใน

ถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยการเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงไดวาซื้อ ณ วันที่เดินทางและควรตรวจสอบ
ขอมูลจากรานคาปลอดอากรกอนซื้อสินคา อุปกรณของมีคม มีด คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ รม ใสไวในกระเปา ใบใหญ
โทรศัพทมือถือ, กลอง, กุญแจรถ, กุญแจบาน โปรดใสกระเปาถือขึ้ นเครื่อง

ผูโดยสารกรุณาเตรียมสั มภาระก อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและไต หวัน
1.

2.
3.

นําสัมภาระที่เปนของเหลวใสในกระเปา ใบใหญเพื่อ Load ขึ้นเครื่อง

ของเหลวที่อนุญาตใหถือขึ้นเครื่อง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารถ, ครีม หรืออื่นๆที่จําเปนระหวางการเดินทาง( ตอง
บรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาที่ตรวจ )

กรุณาถอดเสือคลุมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ใสถาดเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยกอนขึ้นเครื่อง

**หมายเหตุ กรณี ที่จําเปนต องนําของเหลวถื อขึ้นเครื่ อง

- กรุณานํา ของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบของเจาหนา ที่

- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (นํ้าหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)
- ถุง พลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือขึ้นเครื่องได 1 ทานตอ 1 ใบเทานั้น

ขอแนะนําสําหรับการทองเที่ยวประเทศไตหวัน
1.

2.
3.

ไมควรรับฝากสิ่งของไปยุโรปเด็ดขาดหรือตรวจสอบใหแนใจกอนวาไมเปนสิ่งของที่ผิดกฎหมาย

ขณะที่ทา นอยูที่บริเวณดานตรวจคนเขาเมือง - ดานศุลกากรและหรือ ตามพรมแดน กรุณางดถา ยภาพเพราะเปนขอ
หามตามกฎหมาย

เมื่อทา นออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นการนําของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ของเหลว เจลและสเปรย ทุกชนิด ตองบรรจุในหลอดหรือขวดที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับหลอดหรือ

ขวดที่ขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะมีของเหลวเพียงเล็กนอยก็ไมสามารถนําขึ้นเครื่องได หลอดหรือขวดทั้งหมดตอง

ใสรวมไวในถุงพลาสติกใสซึ่งเปด - ปดผนึกได ของเหลวที่ไดรับการยกเวน สามารถขึ้นเครื่องไดมากกวา 100

มิลลิลิตร ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารก รวมถึง ยาที่มีเอกสารกํา กับชัดเจน , สุรา, เครื่องสําอางค และนํ้า หอม
ที่ซื้อจากรา นคา ปลอดภาษี (Duty Free Shops) ที่สนามบิน ควรตรวจสอบขอมูลจากรา นคาใหแนใจกอนซื้อสินคา
เพราะอาจจะมีปญหาเวลาถือขึ้นเครื่องทางบริษัทไมไดรวมคาบริการยกกระเปาขึ้น-ลงในโรงแรม ซึ่งทา นจะตองดูแล
กระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

หมายเหตุ สํา คัญ!!
1. หามนําของเหลวทุกชนิดที่เกิน 100มิลลิลิตร ถือขึ้นเครื่อง ให Load ใสกระเปาเดินทางใบใหญเทานั้น

2. POWER BANK หรือ ที่ชารตแบตสํารอง หา ม!! โหลดใสในกระเปาเดินทางใบใหญ ใหถือขึ้นเครื่องเทานั้น
2.1 ความจุแบตฯ 20,000 mAh หรือนอยกวา นําขึ้นเครื่องได โดยไมมีการระบุจํานวน
2.2 ความจุ 20,000 - 32,000 mAh นําขึ้นเครื่องไดไมเกิน 2 กอน
2.3 ความจุ มากกวา 32,000 mAh ไมสามารถนําขึ้นเครื่องได

