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แวะคุยกันก่อน

สองประโยคยอดฮิต เมื่อมีใครรู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ 

ไต้หวัน

“ไต้หวันมีอะไรให้เที่ยวบ้าง”

“อย่างนั้นก็พูดภาษาจีนเก่งแล้วละสิ”

ประโยคแรกยังพอมีเรื่องให้คุยต่อ (ได้ยาว) แต่ 

ถ้าประโยคสองแล้วละก็...ฉันจะยิ้มอาย ๆ  ก่อนตอบ 

เสียงเบา

“พดูไมไ่ดค้ะ่ เอาตวัรอดไดน้ดิหนอ่ยเรือ่งของกนิ 

อย่างเดียว”

ฉันตกหลุมรักกับหนุ่มไต้หวันสมัยไปเรียนต่อ  

ไม่รู้พรหมลิขิตเล่นตลกอะไรถึงให้เราสองคนข้ามน้ำ 

ข้ามทะเลไปเจอกันที่อีกซีกโลก แต่งงานกันมาได้ 

ครบ 9 ป ี ไมแ่ปลกทีค่นรอบตวัจะทกึทกัเอาวา่ทกัษะ 

ภาษาจีนของฉันนั้นต้องเลิศล้ำ แต่ตรงกันข้ามเลยค่ะ 

ภาษาจนีของฉนัเขา้ขัน้โคมา่เอามาก ๆ ทกุวนันีไ้ปไหน 

มาไหนก็พึ่งความถนัดด้านสัญญาณมือซะมากกว่า  

จะมกีเ็รือ่งเบสกิ  ๆอยา่งเรือ่งของกนิหรอืชอ็ปปิง้นีแ่หละ 

ที่พอจะพูดกับเขาได้บ้าง

สาเหตุที่ เป็นแบบนี้ เพราะคนรอบตัวของฉัน 

ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี พอ 

เป็นแบบนี้แล้วแรงกระตุ้นให้เรียนรู้ภาษาจีนก็เลยต่ำ 

อีกอย่างพอตั้งท่าจะเรียนแบบจริง  ๆ  จัง  ๆ  ก็มีอันต้อง 

ย้ายตามคุณพ่อบ้านไปอยู่ประเทศสิงคโปร์แทน เลย 
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พับโครงการเรียนรู้เก็บเข้ากระเป๋าถาวร แต่อย่าอ้างโน่นอ้างนี่เลยค่ะ จริง ๆ แล้ว 

ประเด็นมันมาจากความขี้เกียจส่วนตัวล้วน ๆ เฮ้อออออ...

คราวนี้กลับไปที่ประโยคแรกอีกท ี “ไต้หวันมีอะไรให้เที่ยวบ้าง”

ส่วนใหญ่คำตอบของฉันจะอยู่ในรูปประโยคคำถามซะมากกว่า

“บอกมาดีกว่าว่าชอบเที่ยวแบบไหน จะได้เลือกให้ถูก”

ที่ตอบแบบนั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์จะกวนอารมณ์ใครเลยนะคะ แต่ไต้หวัน 

มีที่ให้เที่ยว มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายมากกว่าจะให้ตอบสั้น  ๆ  โดยการขานชื่อ 

สถานที่แค่ 2 - 3 แห่ง ลองนึกดูนะคะ ถ้ามีคนมาถามว่าเมืองไทยมีอะไรให้เที่ยว  

เราจะตอบอย่างไร...ตัวเลือกคำตอบเป็นสิบ  ๆ  เข้ามาอยู่ในคลังสมองกันแล้ว 

ใช่ไหมคะ 

ถ้าตอบว่า “ตึกไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือตลาดกลางคืนซ่ือหลิน” 

กเ็หมอืนแนะนำชาวตา่งชาตทิีม่าเมอืงไทยใหไ้ปวดัพระแกว้ ตลาดนำ้ดำเนนิสะดวก  

หรือไม่ก็สวนจตุจักร ซึ่งถามว่าผิดไหม ก็ไม่ผิด แต่มันดูธรรมดาผิวเผินจนเกินไป

ส่วนตัวถ้าจะให้นิยามถึงความเป็น  “ไต้หวัน”  

จะนึกถึงภาษิตโบราณบทที่เปรียบเปรยถึง  “ผ้าขี้ริ้ว 

ห่อทอง” 

ครัง้แรกทีม่าเยีย่มเยยีนไตห้วนั ความรูส้กึแรก 

– ไม่ประทับใจ! ออกจากสนามบินมาได้ไม่เท่าไร 

ก็เจอตึกรามบ้านช่องสีเทา  ๆ  ทึม  ๆ แถมมีคราบ 

ตะไคร่เกาะอีกต่างหาก มองไปทางไหนก็ตึก ตึก 

ตึก แล้วก็ตึก นี่ยังไม่นับสายไฟและป้ายโฆษณา 

ที่ห้อยกันรุงรังไปหมดอีก

แตพ่อไดเ้ขา้ไปในตวัอาคาร รา้นอาหาร หรอื 

ที่พักแล้วก็ต้องอ้าปากค้าง ทำไมช่างแตกต่าง 

จากรูปลักษณ์ภายนอกขนาดนี้ ยิ่งพอได้เข้าไป 

ในตัวเมืองไทเปแล้วยิ่งประทับใจ สถาปัตยกรรม 

และการตกแต่งร้านรวงของเขาสวยและนำสมัย 

มาก  ๆ ถ้าสังเกตดี ๆ  จะเห็นว่าคนไต้หวันให้ความ 

สำคญักบังานดไีซนแ์ละศลิปะ แมแ้ตต่ามทอ้งถนน 
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มุมเล็กมุมน้อยก็จะเห็นชิ้นงานเก๋  ๆ  ตกแต่งเอาไว้ 

บ่อย  ๆ ถ้าใครชอบอะไรกุ๊กกิ๊กแล้วละก็ รับรอง 

ชมกันเพลินค่ะ

	เรื่องผ้าขี้ริ้วห่อทองนี้ไม่ได้เป็นแต่รูปลักษณ์ 

ภายนอกของไต้หวัน ยังส่งผลมาถึงวัฒนธรรม 

และลักษณะของคนในชาติ คนไต้หวันส่วนใหญ่ 

จะดูเรียบ ไม่ฟุ่มเฟือย แต่งตัวกันไม่หวือหวา 

หรือแฟชั่นจ๋ามาก จะหาประเภทแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ค่อยมี ทั้งที่จริง ๆ 

แล้วคนที่นี่ส่วนใหญ่รายได้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ 

ไต้หวันมีเงินคงคลังสำรองมากติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกก็เป็นได้

	นิสัยของคนไต้หวันก็คล้าย  ๆ  กัน แวบแรกที่เจอ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้สึกว่า 

เป็นมิตรมากเท่าไหร่ ไม่ได้ยิ้มแย้ม กระตือรือร้นกับแขกบ้านแขกเมือง ไม่ได้เป็น 

Land of Smiles แบบสยามเมืองยิ้มบ้านเรา ออกจะเป็นแนวสุภาพ สุขุมเสีย 

มากกว่า แต่เอาเข้าจริงหลาย ๆ เหตุการณ์ทั้งที่ประสบเองและได้ยินคนเล่าต่อมา 

ก็มีเรื่องราวน่าประทับใจเกี่ยวกับน้ำจิตน้ำใจของคนที่นี่ไม่น้อย ยิ่งพอคุ้นเคยกัน  

ก็จะยิ่งได้เห็นความโอบอ้อมอาร ี ความน่ารักมากขึ้นไปอีก ถึงแม้ภาพลักษณ์ของ 

ไต้หวันจะดูโมเดิร์นไฮเทคและเป็นสังคมเมืองจ๋า แต่คนที่นี่ส่วนใหญ่ยังเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่ เกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกัน

ถ้ามีโอกาสลองมาเที่ยวที่นี่ดูสักครั้งนะคะ จะได้รู้ว่าทำไมไต้หวันถึงเป็น 
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จดุหมายใหมท่ีน่กัเดนิทางหลาย  ๆชาตชิอบแวะเวยีนมาเยีย่มกนั 

เชื่อแน่ว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเขากลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ได้ 

เป็นเพราะภูมิประเทศท่ีสวยท่ีสุด อาหารท่ีอร่อยท่ีสุด หรือแหล่ง 

ช็อปปิ้งที่เจ๋งที่สุด หากแต่เป็นเสน่ห์ของเกาะเล็ก  ๆ  แห่งนี้ ที่ 

รวมความเป็นเมืองสมัยใหม่ที่เร่งด่วนเข้ากับศิลปวัฒนธรรม  

และการใช้ชีวิตที่เนิบนาบเอาไว้ได้อย่างลงตัวไม่เหมือนใคร 

อ้อ! แล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาษานะคะ ฉันเอง 

ภาษาจีนแทบไม่กระดิกหู ยังเอาตัวรอดได้ไม่ยากเลย ถ้ารัก 

จะเที่ยวแล้วละก ็ ลุยเลยค่ะ!!!
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Pa rT  i

GeT  r e a dy

	 ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเอง สามารถให้ 

คนอื่นยื่นเอกสารแทนได ้

	 ขั้นตอนการทำวีซ่าใช้เวลา 2 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
	 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีหนังสือ 

เดินทางเล่มเก่า ให้เอาไปด้วย)

	 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

	 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 

1 ชุด (สำเนา + ตัวจริง)

	 หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบจดทะเบียนการค้า  

หากเป็นเจ้าของกิจการ

วีซ่าไต้หวัน
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	 หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝาก 

ถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา + ตัวจริง)

	 กรณีเป็นนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษาและ 

หลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง

	 กรณีเป็นเด็กท่ีเดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน 

และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย

	 แบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวัน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมเซ็นช่ือ 1 ชุด กรอกรายละเอียด 

ได้ทางเว็บไซต์ https://visawebapp.boca.gov.tw/ 

BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp

	 ถ้ามีตั๋วเครื่องบิน ให้แนบสำเนาตั๋วไปด้วย

	 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาทสำหรบั Single Entry และ 

3,000 บาทสำหรับ Multiple Entries

สถานที่ขอวีซ่าไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

195 เอ็มไพร์ทาวเวอร ์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการแผนกวีซ่า 9.00 - 12.00 น.

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที ่ www.roc-taiwan.org/th

* สำหรับผู้ที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา อังกฤษ วีซ่าเชงเก้น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ที่ยัง 

ไม่หมดอายุ ไม่ต้องย่ืนเร่ืองขอวีซ่าเข้าไต้หวันใหม่ สามารถไปกรอกแบบฟอร์ม 

ออนไลน์ได้ที่ https://oa1.immigration.gov.tw/nia_southeast และ 

นำหลักฐานไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เลย – 

การขอแบบนี ้ อนุญาตให้อยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วันค่ะ
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ตัวอย่างแบบฟอร์มวีซ่าไต้หวัน
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เว็บไซต์สายการบินต่าง ๆ 
การบินไทย: www.thaiair.com

 EVA Air: www.evaair.com

 China Airlines: www.china-airlines.com

 Air Asia: www.airasia.com 

 V Air: www.flyvair.com

สายการบิน
	 สายการบินจากเมืองไทยมีเที่ยวบินตรงสู่ไต้หวันอยู่หลายสายการบิน  

สายการบนิทีค่นนยิมใชบ้รกิารไดแ้ก ่ การบนิไทย EVA Air และ China Airlines  

ซึ่งมีเที่ยวบินทุกวัน วันละหลายรอบ ใครที่เดินทางจากเชียงใหม่และภูเก็ต ยัง 

สามารถใช้บริการ Budget Airline อย่าง Air Asia ล่าสุดมีสายการบินน้องใหม่ 

อย่าง V Air มาร่วมให้บริการด้วย แต่ V Air จะออกเดินทางจากท่าอากาศยาน 

ดอนเมืองและเชียงใหม่เท่านั้น สายการบินส่วนใหญ่จองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย  

3 เดือน จะได้ราคาดีกว่าไปจองใกล ้ๆ วันเดินทาง

TransPorTaTion
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การเดินทางเข้าเมือง
จากสนามบินสามารถใช้บริการ Airport Bus 

ได้ มีรถออกเกือบตลอดเวลา ไม่ต้องจองล่วงหน้า 

แต่ละบริษัทจะมีจุดหมายปลายทางต่างกันไป วิธี 

ที่ง่ายที่สุดคือนำชื่อสถานที่หรือจุดหมายปลายทาง 

ที่เราต้องการไป ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ 

ขายตั๋วจะดีที่สุด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 

ค่าบริการประมาณคนละ 150 NT$

ถ้าต้องการเดินทางเข้าเมืองด้วย 

รถไฟความเร็วสูง หรือ THSR (Taiwan  

High Speed Rail) จะต้องขึ้นรถบริการ 

ของ Ubus จากสนามบินไปยังสถานีรถไฟ 

ความเร็วสูง สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการของ Ubus ทั้งที่ Termi- 

nals 1 และ 2 ราคาค่าโดยสารคนละ 30  

NT$

ดูรายละเอียดเพ่ิมได้ท่ี www.taoyuan-airport.com/english/hight-speed-rail

หากเดินทางกันมาเป็นกลุ่มไม่เกิน 4 คน แท็กซี่สนามบินเป็นอีกทางเลือก 

ที่สะดวก ค่าบริการประมาณ 1,000 NT$ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ เวลานั้น  

สามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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การเดินทางภายในไต้หวัน

รถไฟ
หากจะท่องเที่ยวในเขตเมืองไทเปละก็ 

การเดินทางด้วยรถไฟ  MRT ถือว่าสะดวก 

ที่สุด แนะนำให้ซื้อบัตร Easy Card (โยว- 

โหยวขา่) เพราะสามารถใชไ้ดก้บัระบบขนสง่ 

มวลชนของรัฐได้เกือบทั้งหมด แถมยังได้ 

สว่นลดอกี 20 เปอรเ์ซน็ต ์ และไมต่อ้งตอ่ควิ 

ซื้อบัตรอีกด้วย บัตรใบนี้เป็นบัตรเงินสดที่นำ 

ไปใช้กับบริการอื่น ๆ ได้อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะ 

เป็นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์บางแห่งหรือจับจ่าย 

ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไป

เมอืงหลกั  ๆของไตห้วนัทกุเมอืงเชือ่มตอ่ 

กันด้วยรถไฟ  (TRA)  ส่วนเมืองใหญ่  ๆ  

สำคัญ  ๆ เช่น ไทเป ไทจง  (Taichung)  

ก่อนออกจากสนามบิน!
• ใครที่วางแผนมาซื้อซิมโทรศัพท์ของไต้หวันใช้ขณะอยู่ที่นี่ แนะนำ 

ให้ซื้อที่สนามบินตั้งแต่มาถึงจะสะดวกกว่าไปซื้อตามร้านข้างนอก เพราะ 

ที่ไต้หวันเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์จะต้องลงทะเบียน การไปซื้อซิมการ์ดจาก 

ร้านข้างนอก จะลงทะเบียนหมายเลขยุ่งยากกว่า

• ใครที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี ก่อนออกจากสนามบินแนะนำให้ 

แวะไปที่ Visitor Information Desk เพื่อสมัครบัตร Youth Travel Card 

เสียก่อน บัตรนี้ใช้เป็นส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว 

สำคัญ  ๆ  มากมาย ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก ใช้แค่พาสปอร์ตเท่านั้น 

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ www.youthtravel.tw
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ชนิดของรถไฟธรรมดา (TRA)
1. Tze-Chiang: เรว็และแพงทีส่ดุ มกีารระบทุีน่ัง่ บางขบวนมตีูเ้สบยีง 

ด้วย

2. Chu-Kuang: เร็วเป็นอันดับสอง มีการระบุที่นั่งเช่นกัน

3. Fu-Hsing หรือ Fusing: เร็วเป็นอันดับที่สาม สามารถระบุที่นั่งได้ 

แต่ที่นั่งดีไม่เท่ากับสองแบบแรก

4. Local Express: รถไฟระยะสั้น จอดบางสถาน ี ไม่ระบุที่นั่ง

5. Local Train: รถไฟระยะสั้น จอดทุกสถาน ี ไม่ระบุที่นั่งเช่นกัน

เว็บไซต ์
• รถไฟธรรมดา (TRA): www.railway.gov.tw

• รถไฟความเร็วสูง (THSR): www.thsrc.com.tw

เกาสง (Kaohsiung) จะมีรถไฟความเร็วสูง (THSR) เพิ่มให้อีกหนึ่งทางเลือก  

ถึงแม้ว่าค่าโดยสารจะสูงขึ้นมาสักหน่อย แต่ถ้าเทียบกับความสะดวกรวดเร็ว 

และประหยัดเวลาแล้ว นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี

การซื้อตั๋วโดยสารสามารถซื้อได้ทั้งกับเจ้าหน้าที่และกับเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ 

หากไม่แน่ใจเรื่องสถานีปลายทางที่จะไป แนะนำให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อน 

ทุกครั้ง ตั๋วมีทั้งแบบระบุที่นั่งและแบบไม่ระบุ (ไปเสี่ยงดวงเอาเองตอนขึ้น) ถ้า 

จะเดินทางไกล ๆ แนะนำให้ซื้อแบบระบุที่นั่งจะดีกว่า ราคาห่างกันไม่มาก เลือก 

ที่นั่งได้ตามใจ เส้นทางสายฮิต  ๆ  อย่างไทเป  - ฮัวเหลียน ควรจองตั๋วไว้แต่เนิ่น  ๆ  

อาจจองตั๋วทางออนไลน์แล้วค่อยมารับตั๋วจริงวันเดินทางก็ได้ค่ะ
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รถจักรยานสาธารณะ
ใจกลางเมอืงไทเป ใกลส้ถานรีถไฟ 

ใต้ดินหลายแห่งจะมีบริการจักรยาน 

สาธารณะ ที่เรียกว่า YouBike ให้ได้ 

หยิบยืมไปขี่เล่นชมวิวกัน สนนราคา 

ก็ไม่แพง แค่  10 NT$ ต่อ  30 นาที  

ถ้าต้องการใช้บริการจะต้องมีบัตร 

Easy Card หรือบัตรเครดิตแบบมีสมาร์ทชิป  

และต้องมีซิมการ์ดโทรศัพท์ของไต้หวันเพื่อรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนยืม 

จักรยาน โดยสามารถยืมจักรยานด้วยตัวเองจากเครื่องอัตโนมัติ

รถประจำทาง 
ระบบรถประจำทางของไทเปกไ็มยุ่ง่ยาก ยิง่เปน็ 

ในเขตใจกลางเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวหลัก  ๆ จะมี 

ป้ายเป็นภาษาอังกฤษบอกจุดจอดสำคัญ  ๆ  เอาไว้  

ถา้หากหลงทาง วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอืมองหารถประจำทาง 

ที่จะจอดตามป้ายสถานีรถไฟ  MRT ไม่ต้องกลัว 

เรื่องอ่านป้ายไม่ออกหรือไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เพราะ 

บนรถประจำทางจะมีระบบแจ้งป้ายที่จะจอดและ 

ปา้ยถดัไปอยูต่ลอดทาง การเดนิทางในไทเปสามารถ 

ใช้ Easy Card จ่ายค่าโดยสารได้
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แท็กซี่
แท็กซี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวก แต่ราคาออกจะ 

แพงสักหน่อย จากประสบการณ์ส่วนตัว ฉันไม่ค่อย 

เจอแทก็ซีพ่าไปวนนอกเสน้ทางนกั หากไปไมไ่กลและ 

ท่องเที่ยวไม่เกิน 4 คน ก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่เลว

เวลาเรยีกแทก็ซี่ ใหม้องทีเ่สน้รมิฟตุปาธเสยีกอ่น 

ถ้าเป็นเส้นสีแดง รถจะจอดไม่ได้ ให้ไปรอที่อื่นแทน 

เมื่อขึ้นรถไปแล้วไม่ว่าจะนั่งข้างหน้าหรือข้างหลัง  

จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกคน หากฝ่าฝืนจะต้องเสีย 

ค่าปรับถึง 4,000 NT$

รถบริการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ทางการท่องเที่ยวของไต้หวัน 

ยังมีบริการรถท่องเที่ยว Taiwan Tour Bus 

ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ 

ท่องเที่ยวไฮไลต์ทั่วเกาะไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 

ประมาณ  900 NT$ สำหรบัทวัรใ์นไทเปครึง่วนั  

จนถึง  2,000 NT$ สำหรับการท่องเที่ยว 

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะแบบเต็มวัน

ดูรายละเอียดและเส้นทางการให้บริการได้ที ่ www.taiwantourbus.com.tw 

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
หากต้องการท่องเที่ยวนอกเมืองไทเป โดยเฉพาะในเส้นทางข้ามเขาช่วง 

กลางของไต้หวัน (Cross-Island Highway) หรือเส้นทางเลียบฝั่งตะวันออก  

การเช่ารถยนต์พร้อมคนขับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะถ้าเดินทางกัน 

หลายคน นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว คนขับยังชำนาญเส้นทางมากกว่า  

เราสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้สะดวกและรัดกุมขึ้น ไม่เสียเวลาไปกับการรอ 

รถสาธารณะซึ่งจำกัดเวลาให้บริการในบางพื้นที ่
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บรษิทัรถเชา่สว่นใหญจ่ะคดิคา่บรกิารเปน็รายวนั โดยจะคดิราคาจากเสน้ทาง 

ที่ต้องการไป วิธีนี้แม้ราคาจะสูงขึ้นมาอีกนิดเมื่อเทียบกับการเหมารถแท็กซี่  

แต่จะวางแผนเรื่องเส้นทางได้ตามใจชอบมากกว่า บางบริษัทมีบริการคนขับรถ 

ทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็ไกดพ์ากนิเทีย่วไปในตวั แตถ่า้ตอ้งการแคค่นขบัธรรมดา ราคากจ็ะ 

ลดลงมาอีกค่ะ

บริษัท Round Taiwan Round เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการ 

ทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั มเีจา้หนา้ทีผู่ม้คีวามรูเ้รือ่งไตห้วนัแบบเจาะลกึคอยให ้

คำแนะนำ ฉันชอบสไตล์การให้บริการของบริษัทนี้ เพราะสามารถปรึกษา 

แผนการเดินทางผ่านทางอีเมลก่อนได้ ชอบหรือไม่ชอบอะไร ทางบริษัท 

จะช่วยปรับตามใจเราได้หมด และจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนเสมอ ทำให้วางแผน 

คา่ใชจ้า่ยไดง้า่ยขึน้ ในชว่งไฮซซีัน่ (เดอืนเมษายน มถินุายน และธนัวาคม)  

แนะนำว่าควรติดต่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนค่ะ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ www.roundtaiwanround.com
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เช่ารถยนต์/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
ใครที่มีใบอนุญาตขับขี่สากล สามารถเช่ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์ขับเองได้  

โดยเวลาเช่ารถต้องแสดงพาสปอร์ตร่วมด้วย แต่จะเช่าได้ไม่เกิน 30 วันเท่านั้น  

วธินีีฉ้นัแนะนำใหเ้กบ็ไวเ้ปน็ทางเลอืกทา้ย ๆ เพราะถนนหนทางทีไ่ตห้วนัขบัรถกนัได ้

ไมง่า่ย สว่นใหญเ่ปน็เสน้ทางภเูขา ทีส่ำคญัพวงมาลยัและเลนถนนอยูต่รงขา้มกบั 

เมอืงไทยอกีดว้ย (พวงมาลยัซา้ย ถนนเลนขวา) ยงัไมน่บัปา้ยบอกทางทีส่ว่นใหญ ่

จะเป็นภาษาจีน ค่าบริการเริ่มต้นที่ประมาณวันละ 2,000 NT$ ส่วนที่จอดรถ 

โดยเฉพาะในไทเปค่อนข้างหายากและราคาสูง อย่างต่ำชั่วโมงละประมาณ  

30 - 50 NT$

คิดรวม  ๆ  แล้วขอเชียร์ให้ใช้บริการรถสาธารณะหรือเช่ารถพร้อมคนขับจะ 

ดีกว่าค่ะ

สว่นรา้นเชา่มอเตอรไ์ซคส์ว่นใหญจ่ะใหเ้ชา่เฉพาะผูท้ีถ่อืบตัรประชาชนตา่งดา้ว 

หรือ ARC (Alien Resident Certification) เพราะหากมีการฝ่าฝืนกฎ จะต้อง 

เสียค่าปรับและเสียเวลาเป็นเดือน ๆ ทางร้านจึงไม่นิยมให้นักท่องเที่ยวเช่ารถนัก  

แต่บางร้านก็อาจต่อรองกันได ้ ราคาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณวันละ 200 NT$

บริษัทรถเช่า
Car-Plus: 

โทร. 08-0022-2568 

เว็บไซต์: www.car-plus.com.tw

VIP Car Restal 

โทร. 02-2713-1111 

เว็บไซต์: www.vipcar.com.tw

Nice Rent A Car 

โทร. 02-2593-2000 

เว็บไซต์: www.nicecar.com.tw
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การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ

หากต้องการใช้บริการโทรศพัทม์ือถือของไตห้วนั แนะนำใหซ้ื้อซิมการ์ดตั้งแต ่

มาถึงสนามบิน เนื่องจากที่ไต้หวันซิมการ์ดทุกเบอร์ 

จะต้องลงทะเบียนชื่อเจ้าของเอาไว้เพื่อความปลอดภัย  

การออกมาซื้อซิมการ์ดจากร้านข้างนอกจะหาร้านที่รับ 

ลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ได้ยากกว่ามาก เคาน์เตอร์ 

บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายที่สนามบิน 

จะปิดบริการเวลา 21.00 น. นะคะ

บริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตหลัก ๆ 

ได้แก่ Chunghwa Telecom, FarEasTone และ  

Taiwan Mobile ค่าบริการโทรศัพท์และอัตราค่าโทร. 

ระหว่างประเทศแต่ละค่ายจะต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ 

สามารถรับสายและรับข้อความได้ฟรีทุกค่าย

sTayinG in  Taiwan
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แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต  3G เป็นแบบเหมาจ่าย  

เริ่มต้นตั้งแต่  3 วันขึ้นไป ราคาซิมการ์ดส่วนใหญ่ 

เริ่มต้นที่ 500 NT$ ใช้เป็นทั้งค่าโทร.และค่าบริการ 

อินเทอร์เน็ตได ้

อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันกำลังโปรโมตฟรีไวไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

มีจุดบริการกว่า 4,000 แห่ง โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ สถานีรถไฟ 

หรือตามสถานที่ราชการ สังเกตพื้นที่ให้บริการได้จากป้ายหรือสติ๊กเกอร์ที่หน้าร้าน 

หรอืตรงทางเขา้ - ออก โดยครัง้แรกทีใ่ชบ้รกิารจะตอ้งเขา้ไปลงทะเบยีนทางเวบ็ไซต ์

https://itaiwan.gov.tw/en ข้อเสียคือเรื่องสปีดอินเทอร์เน็ตที่จะช้าสักหน่อย และ 

ปัจจุบันตามร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็มักจะมีฟรีไวไฟให้บริการด้วยค่ะ

ถ้าอยากใช้อินเทอร์เน็ตที่สปีดเร็วขึ้นมาหน่อย อีกทางเลือกที่น่าสนใจคือ 

บริการ WiFly ของเอกชน เป็นแพ็คเกจเหมาจ่ายแบบใช้ได้ไม่จำกัด มีให้เลือก 

ตัง้แต ่ 1 วนั (100 NT$) 1 เดอืน (500 NT$) หรอื 1 ป ี (1,200 NT$) มจีดุใหบ้รกิาร 

WiFly มากกว่า 10,000 แห่งทั่วเกาะไต้หวัน ตามร้านสะดวกซื้อ ร้านเซเว่น 

อีเลฟเว่น (ที่มีอยู่แทบทุกตรอกซอกซอย) ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ร้านเบอร์เกอร์คิง 

และสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ www.wifly.com.tw/Wifly7/en/ 

นอกจากนี้ตามโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมประเภท Budget Hotel, Hostel 

หรือ Bed & Breakfast ส่วนมากจะมีบริการไวไฟให้ใช้ฟรีด้วยค่ะ

ร้านอาหาร
ร้านส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและพาไปนั่งที่โต๊ะ สังเกตง่าย ๆ ถ้ามี 

พนกังานตอ้นรบัรออยูต่รงทางเขา้ แสดงวา่ใชร้ะบบนี ้ รา้นอาหารสว่นใหญม่บีรกิาร 

นำ้ดืม่ใหฟ้ร ี ถา้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ พนกังานจะแจง้ลกูคา้กอ่นเสมอ ถา้มเีดก็เลก็ 

มาด้วยและต้องการใช้น้ำร้อนชงนม สามารถขอจากพนักงานได ้ ไม่คิดเงินค่ะ
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ระบบการจ่ายเงินของที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นแบบ 

บริการตัวเอง (Self-service) พนักงานจะนำบิลมา 

วางไว้ให้ที่โต๊ะ ถ้าหาไม่เจอให้ลองก้มดูใต้โต๊ะเพราะ 

บางทจีะมชีอ่งเสยีบบลิอยูต่รงขาโตะ๊ เมือ่รบัประทาน 

เสรจ็ใหน้ำบลิไปจา่ยกบัเคานเ์ตอรเ์กบ็เงนิใกลท้างออก 

ได้เลย ร้านส่วนใหญ่ไม่ต้องให้ทิปเพิ่ม เพราะร้าน 

อาหารจะมีค่าบริการ (Service Charge) 10 เปอร์เซ็นต์ 

รวมอยู่แล้ว และต้องเก็บเงินทอนให้หมด ไม่ต้อง 

เหลือเศษเหรียญเอาไว้ (เดี๋ยวพนักงานวิ่งตามเอามา 

คืนให้นะ!)

ช็อปปิ้ง
สินค้าส่วนใหญ่ตั้งราคาตายตัว ต่อราคาไม่ค่อยได้ ร้านที่ต่อราคาได้ 

สว่นใหญจ่ะเปน็รา้นทีอ่ยูข่า้งถนนหรอืในตลาดกลางคนื ถา้ซือ้เยอะ ๆ อาจจะขอลด 

ได้นิดหน่อย และถ้าอยากได้ราคาพิเศษ ลองถามถึงโปรโมชั่นของทางร้าน จะมี 

โอกาสได้ของถูกเยอะกว่า 

ร้านค้าพวกของใช้ในบ้าน ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ หากต้องการ 

ถงุชอ็ปปิง้ ทางรา้นจะคดิเงนิเพิม่ ราคาตัง้แตใ่บละ 1 - 5 NT$ ทัง้นีเ้ปน็เพราะทาง 

รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้คนไต้หวันหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพ่ือลดมลภาวะ
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ห้องน้ำ
ห้องน้ำส่วนใหญ่ในไต้หวันนับว่าสะอาดดี โดยปกติจะมีกระดาษชำระไว้ให้ 

บริการ การต่อคิวเข้าห้องน้ำจะเป็นแบบแถวเดียว ใครมาก่อนก็เข้าไปก่อนเมื่อมี 

ห้องว่าง ไม่ใช่ไปจ่อหน้าห้องเสี่ยงดวง

ห้องน้ำสาธารณะส่วนใหญ่มีอยู่ตามสถานีรถไฟ (ทั้งบนดินและใต้ดิน) และ 

สวนสาธารณะ หากฉุกเฉินจริง  ๆ ตามร้านฟาสต์ฟู้ดพวกแมคโดนัลด์ เคเอฟซี  

หรือร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลฟเว่นและแฟมิลี่มาร์ทก็พึ่งพาได้

ระบบการทิปในโรงแรม
ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องให้ทิปเพิ่ม ยกเว้นพนักงานยกกระเป๋าหรือพนักงาน 

รับ  - จอดรถ (Valet Parking) สำหรับพนักงานยกกระเป๋า ปกติทิปขั้นต่ำอยู่ที่  

50 - 100 NT$ ส่วนพนักงานรับ - จอดรถ ทิปจะอยู่ที ่ 200 - 500 NT$ 

การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ที่ไต้หวันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกปี ปีละหลาย  ๆ  ครั้ง สร้างความเสียหาย 

ไม่มาก แค่รู้สึกโคลงเคลงเล็กน้อยเวลาอยู่บนที่สูง อาคารบ้านเรือนของที่นี่ 

ออกแบบโดยคำนวณเผื่อเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ดังนั้นสบายใจได้ค่ะ 

เมือ่เกดิเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว สิง่แรกทีค่วรทำคอื “อยา่ตระหนก!” ตัง้สตใิหด้ ี

ถ้าอยู่ภายในอาคาร ให้ไปยืนชิดกำแพงที่มีคานค้ำ หรือไปหลบอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ 

ที่แข็งแรงเช่นโต๊ะ ที่สำคัญคือ ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด ถ้าอยู่ภายนอกอาคาร ให้ 

พยายามหลกีเลีย่งพืน้ทีใ่กลอ้าคารและสิง่กอ่สรา้งทีอ่าจจะหลน่ลงมาได ้ สว่นใหญ ่

แผ่นดินไหวจะเกิดไม่นาน ไม่เกิน 2 - 3 นาทีก็ผ่านไปแล้ว

* หากตอ้งการความชว่ยเหลอื สามารถตดิตอ่ไปทีห่มายเลขโทรศพัท ์ 02-2717- 

3737, 100 และ 106 (มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นภาษา 

อังกฤษ)
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โรงพยาบาลและคลินิก
โรงพยาบาลของไต้หวันจะแตกต่างกับเมืองไทยตรงที่วันเสาร์  - อาทิตย์จะไม่มี 

แพทย์เฉพาะทางค่ะ หากเจ็บป่วยช่วงวันหยุด เมื่อไปโรงพยาบาลจะต้องไปที่  

Emergency Room ถ้าอาการหนักมากจริง  ๆ  จึงจะมีแพทย์เฉพาะทางมารักษา  

การรักษาปกติจะมีเฉพาะวันจันทร์  - ศุกร์ โดยปกติตามโรงพยาบาลจะหมดรอบ 

ตรวจประมาณ 17.00 น. ถ้าเจ็บป่วยไม่มากและต้องการพบแพทย์นอกเวลา 

แนะนำให้ไปที่คลินิกข้างนอกจะดีกว่า อย่าลืมนำพาสปอร์ตไปด้วยนะคะ

* หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 119, 100 และ 106  

(มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ)
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	 พาสปอร์ต  (มีอายุ เหลือเกิน  6  

เดือน)

	 ตั๋วเครื่องบิน (ถ้าจองตั๋วเครื่องบิน 

ด้วยบัตรเครดิต อย่าลืมพกบัตร 

ใบนั้นไปด้วย)

	 กระเป๋าสตางค์ เงินสด บัตรเครดิต

	 เอกสารการจองที่พักหรือทริป 

ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

	 กล้องถ่ายรูป

	 ยาประจำตัว

	 ร่ม

	 แว่นตากันแดด

	 รองเท้าใส่สบาย ๆ 

	 เสื้อคลุมกันหนาวบาง ๆ สักตัว (ถ้า 

เป็นฤดูหนาวก็เลือกเสื้อหนาขึ้น 

อีกนิด)

ก่อนออกเดินทาง มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรไปเที่ยวไต้หวันกันบ้าง 

	 สมุดโน้ต - ปากกา (ที่ไต้หวันมีตรา 

ปั๊มที่ระลึกตามจุดท่องเที่ยวต่าง  ๆ 

อย่าลืมพกสมุดหน้าว่าง  ๆ  มาปั๊ม 

เป็นที่ระลึกนะคะ)

	 ไกดบ์ุก๊สกัเลม่ (เลม่ทีถ่อือยูใ่นมอืก็

ได้นะคะ อิอิ)

	 ถุงช็อปปิ้งแบบพับเก็บได้

	 สุดท้าย...แต่สำคัญไม่แพ้ข้อไหน – 

หัวใจที่เบิกบานพร้อมซึมซับความ 

สนุกและประสบการณ์ใหม่  ๆ  ที่  

ไต้หวันเตรียมรอต้อนรับเราเอาไว้ 

ค่ะ! ^^

PackinG  L isT


