
 

 

การเตรียมตัวการเดินทางไปประเทศไตหวัน 
ฤดูหนาว :  ชวงเดือน ธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิประมาณ  15-20 C อากาศเย็น ควรเตรียมเส้ือผาหนาๆ กันลมไว
ดีกวา แตไมมีหิมะตก 

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

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

ฤดูใบไมรวง : ชวงกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 19-25 C ถาถามวาชวงไหนเหมาะจะเดินทางไปทองเที่ยว
ท่ีสุด ตองยกใหชวงน้ี เพราะอากาศเย็นสบาย 

 

** มีขอแนะนําวาไมควรไปชวงเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน เพราะเปนฤดูมรสุม แตก็ควรเช็คขาวกอนไปดวย 

*** ท่ีไตหวันมีแผนดินไหวเปนคร้ังคราว เทาที่ผมเคยไป ก็ดูพฤติกรรมคนไตหวันครับ ถาเคาเฉยๆ เราก็เฉยๆตา 

 

เวลา :  
เวลาทองถ่ิน ไตหวัน เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง   
 

ภาษา : 
ภาษาราชการคือ ภาษาจีนกลาง ภาษาพ้ืนเมืองเรียกวาภาษาฮกเก้ียน สวนภาษาอังกฤษมีใชกนในมหาวิทยาลัย  ั และขาราชการ
ระดับสูง ตามทองถนนทั่วไปและชาวบานทั่วไปคอนขางไมพูดภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 



 

 

เงินตรา : 
ไตหวัน ใชสกุลเงิน NTD ยอมาจาก  ่ New Taiwan Dollar ควรแลกเปนเงินไตหวันใหเรียบรอยกอนเดินทางเขาสูไทเป เพราะ
รานคาสวนใหญจะไมรับเงินสกุลอ่ืนรวมท้ัง US Dollar (1 ดอลลารไตหวัน ประมาณ 1.2 บาท และ 1 US Dollar ประมาณ 
31 NTD) (เช็ค ณ วันท่ี 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 ตลาดพ้ืนเมือง ในกรณีท่ีทานตองการ ซื้อสินคา ทาน
ควรจะอนุมัติวงเงินจากบัตรเครดิตธนาคารตนสังกัดเพ่ือความสะดวกในการใชจาย 
 

ระบบไฟฟ�า : 
ไตหวันใชกระแสไฟฟ�า แบบ 110 V. 60 Hz (ไมเหมือนประเทศไทย) ปล๊ักเสียบ เปนแบบ ขาแบน 2 ขา ฉะน้ันทานท่ีมี
เคร่ืองใชไฟฟ�า เชน กลองวิดีโอ โทรศัพทเคล่ือนที่ เคร่ืองเป�าผม ควรมีปลั๊กแบบใชไดทั่วโลก      (Universal Adaptor) ติด
ตัวไปดวย เพ่ือความสะดวกของทานกรุณาเตรียม ฟลมถายรูป, เมมโมรี แบตเตอรร่ี ไปใหเพียงพอจากประเทศไทย 

 



 

 

การใชโทรศัพท  : 
โทรศัพททางไกลจากไตหวัน : รหัสโทรทางไกล (002 หรือ 009) + รหัสประเทศ (รหัสประเทศไทย 66) + รหัส พ้ืนท่ี (เลข 0 
ขางหนาเอาออก) + เบอรโทรศัพท โทรศัพทถึงไตหวันจากตางประเทศ: รหัสโทรทางไกล+ 886 + รหัส พ้ืนท่ี (เลข 0 ขางหนา
เอาออก)+ เบอรโทรศัพท สําหรับทานท่ีตองการซื้อ SIM CARD ไตหวัน สามารถซ้ือไดท่ีสนามบินโดยใชหนังสือเดินทาง
ประกอบการซ้ือ SIM CARD น้ีมีอายุ 6 เดือน 

 

ระเบียบศุลกากร : 
อนุญาตใหซ้ือเหลาได 1 ลิตร บุหร่ี 1 แถว เขา-ออก ประเทศ 

 

น้ําด่ืม : 
ไตหวันน้ําประปาสามารถด่ืมได 
 

ยารักษา :  
กรณียาสามัญประจําบานหรือยารักษาประจําตัวสามารถพกไปดวยได และแนะนําไปใหพกไปดวยเพราะท่ีโนนแมจะมีรานขาย
ยาทั่วไป แตก็ซ้ือไดยากนอกจากคุยไมรูเร่ืองแลว ยาบางอยางจําเปนตองมีใบรับรองแพทยจึงสามารถซื้อได 

 

ระเบียบศุลกากร : 
กระเป�าเดินทาง : สายการบินอนุญาตใหโหลดกระเป�าข้ึนเคร่ืองไดไม เกิน 20 กิโลกรัม จํากัดทานละ 1 ใบ และในกรณท่ีีนํา
ติดตัว ขึ้นเคร่ืองได ไม เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักเกิน สายการบินคิดเพ่ิม กิโลกรัมละ 505 บาท ของมีคากรุณานําติด ตัวไว
เสมอ เคร่ือง Laptop, Notebook, Tablet ตองแสดงตอเจาพนักงานเอ็กซเรยหากตองการนําติดตัวขึ้นเคร่ือง กรุณาจัดเก็บ
ไวในชองที่สามารถนําออกมาแสดงไดงายเพ่ือความสะดวก 
- ประเทศไตหวันอนุญาตใหนําเหลาเขาได 1 ลิตร และบุหร่ี 100มวนเขาประเทศ 
- ของมีคมทุกชนิด กรรไกร มีดพับ มีดปลอกผลไม คัตเตอร หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายมีด หรือ ปนไมวาจะมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ ควรใสในกระเป�าใบใหญท่ีโหลดใตเคร่ือง อยาใสไวในกระเป�าใบเล็ก สําหรับถือข้ึนเคร่ืองเพราะอาจโดนยึดและไมคืน 
 

 

 



 

 

อิินเตอรเน็ต : 
เน่ืองจากโรงแรมเกือบทุกแหงมี Wifi ไวคอยอํานวยความสะดวก แลวแต เงื่อนไขและจุดบริการของโรงแรมซ่ึง สวนใหญใช
บริการฟรี แตตองใสพาสเวิรด 
 

สินคานาซ้ือในประเทศไตหวัน : 
ขนมเคกสับปะรด ใบชา บัวหิมะ หยก เพชรตาแมว (แหลงกาเนิดอยูท่ีไตหวัน) ขนมไทหยางปง ของท่ีระลึก และสินคาพื้นเมือง
ตางๆ 

 
รถไฟฟ�าไทเป : 
เวลาปลอยรถเที่ยวแรก 06:00 น. / เวลาปลอยรถเที่ยวสุดทาย 24:00 น. เด็กท่ีมีความสูงไมถึง 115 ซม. หรือผูท่ีมีความสูง
ถึง 115 ซม. แตยังไมถึง 6 ขวบ (จะตองแสดงหลักฐาน) ไม ตองชําระคาโดยสาร (ซึ่งจะตองเดินทางพรอมผูใหญ เทาน้ัน) 

ขอควรระมัดระวังเม่ือโดยสารรถไฟฟ�า : 

ระบบการเดินรถไฟฟ�ามีขอหามดังน้ี หากฝ�าฝนจะถูกปรับ 1,500-7,500 NTD - หามสูบบุหร่ี (รวมถึงรับประทานอาหาร 
เค้ียวหมาก หรือ หมากฝร่ัง) - หามถมน้ําลายหรือเสลด (รวมถึงน้ําหมากและกาก) - หามท้ิงเศษกระดาษ (รวมถึงกนบุหร่ี 
หมากฝร่ัง เปลือกผลไม กากผลไม เมล็ดน้ํา หรือเศษขยะอ่ืนๆ - หามด่ืมหรือรับประทานอาหารในเขตหวงหาม 

 

การใหทิป : 
การใหทิปในตางประเทศ ถือเปนเร่ืองสําคัญ และมารยาทของนักทองเที่ยวควรใหทิปสําหรับคนท่ีใหบริการทาน อาทิ คนขับรถ 
ไกดทองถ่ินท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหแกทานในระหวางการเดินทาง 
 

 



 

 

มาตรการจํากัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย – ขึ้นเคร่ืองบิน : 
ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตรสําหรับภาชนะ ที่เกิน 100 
มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรยเพียงเล็กนอย ก็ไมสามรถมารถนําขึ้นเคร่ืองไดภาชนะทังหมดตองใสรวมไวใน
ถุงพลาสติก ซ่ึงเปด-ปดผนึกไดโดยถุงพลาสติกใสตองมีขนาดไมเกิน 1 ลิตร ผูโดยสารสามรถนําถุงพลาสติกใสขึ้นในหอง
โดยสารไดคนละ 1 ถุง เทาน้ัน และตองแยกออกจากสัมภาระติดตัวอ่ืนๆ เพื่อใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ เม่ือถึงจุดตรวจคน 
ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซ้ือจากรานคาปลอดอากร (Duty free shop ) ท่ีสนามบินหรือบนเคร่ืองบิน ตองบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยการเปดปากถุงและมีหลักฐานแสดงไดวาซื้อ ณ วันท่ีเดินทางและควรตรวจสอบ
ขอมูลจากรานคาปลอดอากรกอนซื้อสินคา อุปกรณของมีคม มีด คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ รม ใสไวในกระเป�าใบใหญ 
โทรศัพทมือถือ, กลอง, กุญแจรถ, กุญแจบาน โปรดใสกระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 

 

ผูโดยสารกรุณาเตรียมสัมภาระกอนเดินทางออกจากสนามบินท้ังไทยและไตหวัน 
1.       นําสัมภาระท่ีเปนของเหลวใสในกระเป�าใบใหญเพ่ือ Load ขึ้นเคร่ือง 
2.       ของเหลวท่ีอนุญาตใหถือขึ้นเคร่ือง ไดแก ยา, นมสําหรับเด็กทารถ, ครีม หรืออ่ืนๆที่จําเปนระหวางการเดินทาง( ตอง 

บรรจุถุงพลาสติก เตรียมไวใหเจาหนาท่ีตรวจ ) 
3.       กรุณาถอดเสือคลุมและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ใสถาดเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความปลอดภัยกอนขึ้นเคร่ือง 
 

**หมายเหตุ กรณีท่ีจําเปนตองนําของเหลวถือข้ึนเคร่ือง        
- กรุณานําของเหลวบรรจุใสถุงพลาสติกใสสามารถเปด-ปดถุงได ขนาด 20x20เซนติดเมตร เพื่อความสะดวกในการ  
ตรวจสอบของเจาหนาท่ี             
- ของเหลวแตละชนิดมีขนาดไมเกิน 100ml. หรือนอยกวา (น้ําหนักรวมไมเกิน 1 ลิตร)     
- ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวสามารถถือข้ึนเคร่ืองได 1 ทานตอ 1 ใบเทาน้ัน 

 

ขอแนะนําสําหรับการทองเท่ียวประเทศไตหวัน 
1.       ไมควรรับฝากส่ิงของไปยุโรปเด็ดขาดหรือตรวจสอบใหแนใจกอนวาไมเปนส่ิงของที่ผิดกฎหมาย 
2.       ขณะท่ีทานอยูที่บริเวณดานตรวจคนเขาเมือง - ดานศุลกากรและหรือ ตามพรมแดน กรุณางดถายภาพเพราะเปนขอ 

หามตามกฎหมาย 
3.       เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา 

ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ินการนําของเหลวติดตัวขึ้นเครื่องบิน  
ของเหลว เจลและสเปรย ทุกชนิด ตองบรรจุในหลอดหรือขวดท่ีมีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับหลอดหรือ
ขวดท่ีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร แมจะมีของเหลวเพียงเล็กนอยก็ไมสามารถนําขึ้นเคร่ืองได หลอดหรือขวดทั้งหมดตอง



 

 

ใสรวมไวในถุงพลาสติกใสซ่ึงเปด - ปดผนึกได ของเหลวที่ไดรับการยกเวน สามารถขึ้นเคร่ืองไดมากกวา 100 
มิลลิลิตร ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารก รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน , สุรา, เคร่ืองสําอางค และน้ําหอม 
ท่ีซื้อจากรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shops) ท่ีสนามบิน ควรตรวจสอบขอมูลจากรานคาใหแนใจกอนซ้ือสินคา 
เพราะอาจจะมีปญหาเวลาถือข้ึนเคร่ืองทางบริษัทไมไดรวมคาบริการยกกระเป�าขึ้น-ลงในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแล
กระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

 
หมายเหตุสําคัญ!! 
1. หามนําของเหลวทุกชนิดท่ีเกิน 100มิลลิลิตร ถือข้ึนเคร่ือง ให Load ใสกระเป�าเดินทางใบใหญเทาน้ัน 
2. POWER BANK หรือ ที่ชารตแบตสํารอง หาม!! โหลดใสในกระเป�าเดินทางใบใหญ ใหถือข้ึนเคร่ืองเทาน้ัน 

2.1  ความจุแบตฯ 20,000 mAh หรือนอยกวา นําขึ้นเคร่ืองได โดยไมมีการระบุจํานวน 
2.2  ความจุ 20,000 - 32,000 mAh นําขึ้นเคร่ืองไดไมเกิน 2 กอน 
2.3  ความจุ มากกวา 32,000 mAh ไมสามารถนําขึ้นเคร่ืองได 

 


