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ขั้นตอน
การขอวีซ่า
	 ขัน้ตอนการขอวซีา่ไตห้วนัไมยุ่ง่ยาก  

แค่เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วตื่นเช้า  

ไปย่ืนเร่ือง 3 วันทำการต่อมาเราก็จะได้วีซ่า 

มาครอบครองแล้วค่ะ

R	 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

R	 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว

R	 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด
	 (นำตัวจริงไปด้วย)

R	 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบจดทะเบียนการค้า

R	 หลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝาก
	 ถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (นำตัวจริงไปด้วย)

R	 สำหรับนักศึกษา ต้องขอหลักฐานการศึกษา
	 หลักฐานการงานและการเงินของผู้ปกครอง

เอกสารที่ ใช้ ในการยื่นเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว
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R	 สำหรับเด็กที่เดินทางกับผู้ ใหญ่จะต้องนำทะเบียนบ้าน
	 และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาไปด้วย

R	 แบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลทางออนไลน์ ให้ครบถ้วน
	 ทาง https://visawebapp.boca.gov.tw และพริ้นต์ออกมา 1 ชุด

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ  

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทาง 

เข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่า โดยอนุญาตให้อยู่ในไต้หวันได้ 

ไม่เกิน 30 วัน

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สำหรับ Single Entry และ 3,000 บาท  

สำหรับ Multiple Entries (มีอายุ 1 ปี) ถ้าต้องการแบบด่วน สามารถ 

ใช้บริการพิเศษ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล่มละ 800 บาทสำหรับ Single 

Entry และ 1,500 บาทสำหรับ Multiple Entries ใช้เวลาทำการ 1 วัน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง: ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร ์ 195 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2670-0200 - 9

เวลาทำการแผนกวีซ่า: 9.00 - 11.30 น. (ย่ืนเร่ือง) และ 13.30 - 15.00 น.  

(รับหนังสือเดินทางคืน)
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การจองโรงแรม
และที่พัก
	 อย่างแรกต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าอยากพักแถวไหน ที่พัก  

ที่ไต้หวันมีหลายราคา หลายระดับ ตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น  

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง แนะนำใหพ้กัใกลก้บัสถานรีถไฟใตด้นิ  

แหลง่ชอ็ปปิง้ และทีเ่ทีย่วสำคญัๆ ในไทเป สว่นใหญเ่ดนิทางไปไดด้ว้ย 

รถไฟใต้ดินเกือบทั้งหมด

	 ถ้ายังนึกไม่ออก ลองเสิร์ชข้อมูลด้วย Google Map ก่อนได้ 

ทาง maps.google.com จากนั้นก็ใส่ชื่อบริเวณที่เราต้องการไปพัก  

เช่น Taipei Main Station หรือ Ximending 

	 สัญลักษณ์ที่เป็นรูปเตียงนอนคือตำแหน่งที่โรงแรมตั้งอยู ่ เลือก 

คลิกดูรายละเอียดกันได้ตามสบาย ที่พักส่วนใหญ่จะมีรีวิวและ 

รายละเอยีดบอกไว้ หรอืจะเลอืกใชบ้รกิารเวบ็ไซตจ์องโรงแรมกส็ะดวก 

ไปอีกแบบ เพราะเว็บไซต์เหล่านี้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ  

จะเลือกดูตามเขต ตามราคา หรือตามคะแนนความถูกใจของผู้ที่เคย 

มาใช้บริการก็ได้ 
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	 เงือ่นไขการจองทีพ่กัแตล่ะทีไ่มเ่หมอืนกนั บางแหง่ตอ้งจา่ยเตม็จำนวน  

บางแห่งจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วค่อยมาจ่ายที่เหลือหลังจากเข้าพักก็ได้ ราคา 

ห้องพักบางแห่งไม่ได้รวมอาหารเช้า อย่าลืมดูให้ดีก่อนจองนะคะ

	 ต้องขอบคุณโลกไซเบอร์ที่ทำให้การหาข้อมูลของนักเดินทางอย่างเรา  ๆ 

ง่ายขึ้นมาก อยากรู้จัก อยากเห็นสภาพหน้าตา ข้อดีข้อเสียของที่พักที่ 

สนใจ คลิกอ่านรีวิวและดูรูปที่นักเดินทางคนก่อนๆ โพสต์ไว้ได้เลย โรงแรม 

ไหนดไีมด่ ี มมุไหนอบั อาหารทีไ่หนอรอ่ย รูก้อ่นไดห้มด สว่นตวัชอบอา่นรวีวิ 

จาก TripAdvisor ค่ะ

 รายชื่อเว็บไซต์ที่ ให้บริการ 
www.booking.com

www.hotels.com

www.agoda.com

www.expedia.com

www.tripadvisor.com

www.airbnb.com

www.hotelscombined.com

www.couchsurfing.com
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	 สำหรับเว็บ Airbnb Couchsurfing และ Hotelscombined จะมี  

ความพิเศษกว่าเว็บอื่นๆ ดังนี้

	 นอกจากทีพ่กัแบบโรงแรมหรอืโฮสเทล็ตามปกตแิลว้ ยงัมทีีพ่กัทีเ่จา้ของ 

นำมาปลอ่ยเชา่เองดว้ย ทีพ่กัเหลา่นีห้ลายทีเ่ปน็อพารต์เมนตห์รอืบา้นทีเ่จา้ของ 

นำมาปลอ่ยเชา่เอง เงือ่นไขแตล่ะทีไ่มเ่หมอืนกนั กอ่นจองควรอา่นรายละเอยีด 

ให้ครบ เจ้าของจะลงข้อมูลติดต่อไว้ ถ้ามีข้อสงสัยเร่ืองใดส่งอีเมลไปถามได้เลย

	 เว็บคอมมูนิตี้ที่ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนที่พักกัน (คล้ายๆ แวะไปนอน 

บ้านเพื่อน) นอกจากหาที่พักฟรียามเดินทางได้แล้ว สมาชิกที่สนใจสามารถ 

อาสาเป็น  “Host” เปิดบ้านให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ  จากทั่วโลกมาพักด้วย  

จดุประสงคห์ลกัคอืเพือ่แลกเปลีย่นวฒันธรรมและชว่ยเหลอืนกัเดนิทางดว้ยกนั  

ถ้าไม่สะดวกให้ความช่วยเหลือด้านที่พัก จะอาสาเป็นผู้พาเที่ยวก็ได้

 เว็บนี้เหมาะมากสำหรับนักเดินทางเวลาน้อย เพราะรวบรวมราคา  

จากเวบ็อืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิารจองโรงแรมมาเปรยีบเทยีบใหเ้ราดใูนทีเ่ดยีว ประหยดั 

เวลา ไม่ต้องเปิดย้อนไปย้อนมา แต่ข้อจำกัดคือมีตัวเลือกไม่ท้ังหมด ถ้าใช้เว็บน้ี 

ท่ีเดียวอาจจะพลาด Flash Deal หรือประเภทลดกระหน่ำนาทีสุดท้ายท่ีอ่ืนๆ ได้ 

Airbnb

Couchsurfing

Hotelscombined



โรงแรมดีราคาประหยัด

ช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ้นมากในไต้หวัน

มีโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กเปิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า 

โดยเฉพาะใกล้ๆ กับสถานีรถไฟ ยิ่งการแข่งขันสูง แต่ละโรงแรมยิ่ง

ออกโปรโมชั่นมาตัดราคากันแบบไม่ขาดสาย นักท่องเที่ยวอย่างเรา

ก็เลยยิ้มเผล่ ได้ที่พักอย่างดีในราคาเป็นกันเองสุดฤทธิ์

เทียบคุณภาพและบริการที่ใกล้เคียงกัน

ราคาที่พักที่ไต้หวันหลายแห่งถูกกว่า

ที่กรุงเทพฯเสียอีก

ที่พักที่น่าสนใจของไต้หวัน
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เว็บไซต์: www.hotelrelaxclub.com

ที่อยู่: 11F, No.8, Guanqian Road,

Zhongzheng District

โทรศัพท์: 02 2383 2727

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 3,000 NTD+

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง 

สถานี Taipei Main Station ทางออก Z4

	 โรงแรมนี้มีด้วยกันถึง 3 สาขา  

ในเขตไทเปเมน แต่ละที่ตกแต่งได้ดูดี  

พ้ืนท่ีใช้สอยในห้องค่อนข้างกว้างถ้าเทียบ 

กับ ท่ีพักในระดับเดียวกัน ท่ีสำคัญ 

อาหารเช้าอร่อยด้วย การตกแต่งและ 

ราคาห้องในแต่ละสาขาจะต่างกันเล็กน้อย  

สาขา 1 และสาขา 2 ใช้ห้องอาหารร่วมกัน

 Hotel Relax 
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เว็บไซต์: www.checkinn.com.tw

ที่อยู่: No.253, Songjiang Road,

Zhongshan District

โทรศัพท์: 02 7726 6277

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 2,500 NTD+

การเดินทาง: MRT สายสีเหลือง

สถานี Xingtian Temple ทางออก 3

	 โรงแรมขนาดเล็ก ตกแต่ง 

สไตล์ลอฟต์แบบเท่ๆ ถึงแม้ขนาดห้อง 

จะค่อนข้างเล็กแต่ไม่อึดอัด มีคาเฟ่ 

เต็มรูปแบบให้บริการตั้งแต่เช้าจนค่ำ 

ด้านหน้าโรงแรมมีสถานีจักรยาน  

YouBike อยู่ด้วย

 Check Inn
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เว็บไซต์: www.greenworldhotels.com

ที่อยู่: 13F, No.41, Section 1,

Zhonghua Road, Zhongzheng District

โทรศัพท์: 02 2370 5158

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 2,800 NTD+

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีเขียว

สถานี Ximen ทางออก 5

	 พิกัดโรงแรมไม่เป็นรองใคร 

เพราะตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช็อปปิ้ง 

อยา่ง Ximending ชัน้ลา่งเปน็รา้น 

สะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นโรงแรม 

ท่ีเหมาะสำหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเล็ก  

อาหารเช้าเป็นบุฟเฟต์แบบจัดเต็ม

 Green World
Hotel Zhonghua
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เว็บไซต์: www.meistay.com.tw

ที่อยู่: No.2, Section 3, Bade Road, 

Songshan District

โทรศัพท์: 02 2577 5170

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 1,300 NTD+

การเดินทาง: MRT สายสีเขียว 

สถานี Taipei Arena ทางออก 2

	 ที่พักขนาดเล็กแต่คุ้มค่ากับราคา 

พิกัดอยู่ระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินถึง 3 สาย  

(ทั้งสายสีเขียว สีน้ำตาล และสีน้ำเงิน)  

ห้อง Deluxe Carrie และ Deluxe  

George เป็นห้องพิเศษของที่นี่ ถ้ามี 

โอกาสลองใช้บริการดูค่ะ

 Mei Stay



โฮสเท็ล

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่พักแบบโฮสเท็ลในไต้หวันได้รับความนิยม

อย่างมาก ปีๆ หนึ่งมีที่พักแบบนี้เปิดใหม่เป็น 100 แห่ง แต่ละที่

มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันไป ข้อดีคือที่พักเหล่านี้ส่วนใหญ่มีบริเวณส่วนกลาง

ไว้ให้นั่งเล่นพักผ่อน (หลายที่มีเครื่องดื่มไว้ให้บริการฟรีตลอดวันอีกด้วย) 

และเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น ไมโครเวฟ เตาอบ และตู้เย็น - - 

ใครชอบทานมื้อดึก กลับมาถึงที่พักสามารถอุ่นอาหารที่ซื้อมาระหว่างวันกินได้

ที่สำคัญถ้าพักระยะยาวสามารถขอเรตห้องพักราคาพิเศษได้

โฮสเท็ลที่ไต้หวันส่วนใหญ่มีห้องพักแบบส่วนตัวไว้ให้บริการด้วย

ห้องหนึ่งนอนได้ประมาณ 2 - 4 คน บางที่มีห้องส่วนตัวสำหรับกรุ๊ปใหญ่ถึง 10 คน 

แต่ห้องในลักษณะนี้มีจำนวนไม่มาก ถ้าวางแผนจะใช้บริการ

แนะนำให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

เสน่ห์ของที่พักแบบนี้คือ เราจะได้เจอกับนักเดินทางเพื่อนใหม่จากหลากหลาย

ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

หรือถ้าเดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ ่ มีพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้

ก็สะดวกแก่การนั่งเล่นนั่งคุยกัน

* ถ้าใครเป็นคนหลับยาก หรือไม่สนิทใจกับการต้องใช้พื้นที่ร่วมกันกับคนแปลกหน้า 
ไม่แนะนำให้พักแบบโฮสเท็ลนะคะ
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 Hostel Tips & Tricks 

1  พยายามเลือกเตียงในสุด ไกลจากประต ู เสียงจากเพื่อนร่วมห้องที่เข้า - ออก 
	 ช่วงกลางคืนจะได้ ไม่รบกวน

2  สำหรับคนที่ตื่นง่ายเวลามีเสียงรอบตัว อย่าลืมนำผ้าปิดตาและที่อุดหูมาด้วย

3  โฮสเท็ลส่วนใหญ่ไม่มีผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟันให ้ ต้องนำมาเอง

4  ล็อกเกอร์ที่โฮสเท็ลไต้หวันเป็นแบบอัตโนมัต ิ ไม่ต้องนำกุญแจมาเอง

5  ถ้าไม่ถนัดปีนบันไดหรือไม่ชอบนอนที่สูง ตอนจองให้ระบุขอเตียงด้านล่างได้

6  โฮสเท็ลที่ไต้หวันมีห้องเฉพาะผู้หญิง สาวๆ ที่เดินทางกันเองระบุขอได้

7  เชก็ Message Board ของโฮสเทล็ บอ่ยครัง้ทีม่กีจิกรรมและดลีดีๆ  แปะไว้

8  ไม่อยากพลาดร้านเด็ดร้านดังแถวนั้น อย่าลืมถามหาแผนที่จากที่พัก

9  อย่าลืมพกขวดน้ำติดตัว เผื่อกระหายน้ำช่วงดึกๆ จะได้ ไม่ต้องลุกออก
	 จากเตียงมากดน้ำด้านนอก 

10  หลายๆ แห่งมีบริการอาหารเช้าฟร ี และมีตะกร้าใส่สารพัดขนมและของใช ้
	 พวกโลชั่น และโฟมล้างหน้า
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เว็บไซต์: www.starhostel.com.tw

ที่อยู:่ 4F, No.50, Huayin Street, Datong District

โทรศัพท์: 02 2556 2015

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 600 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง 

สถานี Taipei Main Station ทางออก Y13

	 แต่เดิมอาคารน้ีเคยเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ต 

มาก่อน เพดานของที่นี่เลยสูงเป็นพิเศษ เขา 

ตกแต่งให้พื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนแบบญี่ปุ่น  

มีบ้านไม้หลังเล็กๆ และบ้านบนต้นไม้อยู่ 

ตรงกลาง เก๋ไก๋มาก ที่นี่มีมุมอ่านหนังสือและ 

พกัผอ่นใหเ้ลอืกนัง่ชลิกนัตามสบาย อยา่แปลกใจ 

ถ้าเห็นนักเดินทางไม่ยอมไปเท่ียวแฮ้งเอาต์กัน 

ข้างนอก

 Star Hostel
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เว็บไซต์: www.spaceinn.com.tw

ท่ีอยู่: B1F, No.51, Hengyang Road, Zhongzheng District

โทรศัพท์: 02 2381 3666

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 500 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีเขียว

สถานี Ximen ทางออก 4

	 โฮสเท็ลธีมอวกาศแห่งนี้ตั้ งอยู่แถว  

Ximending เรือ่งคณุภาพและราคาไมเ่ปน็รอง 

ใคร ห้องพักของที่นี่แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน  

มีโซนแยกหญิงชายโดยเฉพาะ หรือจะพักแบบ 

ห้องรวมก็ได้ บางวันมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เข้าพัก 

มีโอกาสได้สังสรรค์กันด้วย

 Space Inn
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เว็บไซต์: www.bpitp.com/en

ที่อยู่: No.84, Huaining Street,

Zhongzheng District

โทรศัพท์: 02 2388 2833

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 500 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีแดง

สถานี NTU Hospital ทางออก 4

	 ที่พักราคาประหยัดแต่ 

ความสะดวกเป็นเลิศ เพราะตั้ง 

อยูใ่จกลาง Taipei Main Station  

พื้นที่ส่วนกลางของที่นี่ค่อนข้าง 

กว้าง แถมมีกาแฟเอสเปรสโซ 

ใหด้ืม่ฟรตีลอด 24 ชัว่โมง ดืม่ไป 

ชมวิวมุมสูงของไทเปไป ฟินมาก  

อ้อ! ท่ีน่ีมีบริการรับพัสดุด้วยนะคะ  

ใครอยากสั่งของออนไลน์ไว้ก่อน 

เดินทางแล้วค่อยมารับตอนมาถึง 

ก็ได้

 Backpacker’s Inn
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เว็บไซต์: www.mrlobstersecret.com

ที่อยู่: No.22, Section 1,

Chongqing N Road, Datong District

โทรศัพท์: 02 2555 8752

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 600 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง

สถานี Taipei Main Station ทางออก Y19

	 ที่นี่มีข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวในไต้หวัน 

เตรียมไว้ให้กับนักเดินทางอย่างเต็มรูปแบบ  

อยากไปที่ไหน ทำอะไร หรืออยากหาร้าน 

อรอ่ยรา้นไหน ขอใหบ้อกเจา้หนา้ที ่ เขาจดัการ 

ให้ได้หมด ห้องพักของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นห้อง 

สว่นตวั (2 - 6 คน) แตย่งัตอ้งใชห้อ้งนำ้รว่มกนั

 Mr.Lobster’s Secret Den
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เว็บไซต์: ximenwow.com

ที่อยู:่ 8F, No.42, Hanzhong Street,

Wanhua District 

โทรศัพท์: 02 2331 0530

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 500 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีเขียว

สถานี Ximen ทางออก 6

	 เร่ืองพิกัดท่ีต้ังไม่เป็นรองใคร เพราะต้ังอยู่ 

ใจกลางย่านช็อปปิ้งสุดฮิปอย่าง Ximending  

ทางเข้าดูแปลกๆ  เพราะแชร์พื้นที่กับร้าน 

คาราโอเกะ แตเ่มือ่ขึน้ไปชัน้บนแลว้เหมอืนอยู ่

อีกโลก บรรยากาศตกแต่งสไตล์ลอฟต์  

แสงไฟสบายตา ท่ีสำคัญราคาถูกใจนักเดินทาง 

มือใหม่ที่ต้องการประหยัดงบด้วยค่ะ

 WOW Hostel



โรงแรมแคปซูล

ความต่างของโรงแรมแคปซูลกับโฮสเท็ล

คือลักษณะห้องพัก โฮสเท็ลจะเป็นห้องพักรวม

แต่แคปซูลจะแบ่งเป็นห้องใครห้องมัน

มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า แต่ห้องน้ำยังต้องใช้ร่วมกันอยู่

นอกจากนี้โรงแรมแคปซูลของไต้หวัน

ยังใจดีเรื่องพื้นที่ใช้สอย

ไม่ได้แคบและจำกัดพื้นที่มากแบบญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่มีโต๊ะหรือชั้นเล็กๆ 

ไว้ให้วางของด้วย
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เว็บไซต์: www.inncube.com.tw

ที่อยู่: 10F, No.13, Gongyuan Road,

Zhongzheng District 

โทรศัพท์: 02 2311 4511

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 700 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง
สถานี Taipei Main Station ทางออก Z10

	 ห้องพักขนาดเล็กสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความเป็น 

ส่วนตัว ถึงขนาดห้องจะจิ๋วแต่นอนสบาย ทุกห้องมีทีวีส่วนตัว  

Inn Cube ม ี 3 สาขา แตท่ีส่าขา Ximending หรอื Inn Cube  

3S จะพิเศษกว่าตรงที่มีชั้นห้องพักสำหรับคุณสาวๆ แยกออกไป 

อยูค่นละชัน้กบัหอ้งพกัรวมชาย - หญงิ หอ้งนำ้ในชัน้นัน้ดไีซนม์า 

เพื่อคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะ 

 Inn Cube



21สารินี เจิน

เว็บไซต์: www.neosoho.com.tw

ที่อยู่: 9F, No.26, Guanqian Road,

Zhongzheng District 

โทรศัพท์: 02 2381 5333

ราคาเริ่มต้นต่อคืน: 980 NTD+/คน

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง
สถานี Taipei Main Station ทางออก Z4

	 ห้องพักที่นี่ไม่มีเตียง แต่เป็นโซฟาสำหรับ 

นอนได้ จุดเด่นของที่นี่คือสามารถเช็กอินได้ตลอด 

เวลา และพักได้ 24 ชั่วโมงเต็ม! โลเกชั่นก็อยู่ 

หา่งจากสถาน ี Taipei Main แค ่ 5 นาท ี นอกจาก 

อาหารเชา้แลว้ ยงัมบีะหมีก่ึง่สำเรจ็รปู ขนม และ 

เครื่องดื่มหลากหลายประเภทให้บริการฟรีตลอด 

ทั้งวันทั้งคืน

 NEOSOHO
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ที่พักถูกเหมือนฟรี
ก็มีนะ
	 สำหรับคนที่เดินทางด้วยสายการบินประเภท Budget Airline  

เวลาเดนิทางอาจจะไมส่ะดวกเทา่สายการบนิปกต ิ มกัมาถงึชว่งดกึแลว้ 

เดินทางกลับแต่เช้ามืด

	 วันสุดท้ายก่อนกลับหลายคนเลือกนอนที่สนามบิน เพราะถ้า 

นอนที่โรงแรมในไทเปก็ต้องเช็กเอ๊าต์ออกมาตั้งแต่ 2.30 - 3.00 น. เพื่อ 

มาให้ทันเช็กอินตอน 4.30 น. - - ใช้โรงแรมยังไม่ทันคุ้มเลย

	 รถบัสวิ่งรับส่งจากสนามบินไปยังสถานี Taipei Main Station  

มใีหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง แตถ่า้ไมอ่ยากเสยีคา่โรงแรมจะเลอืกนอน 

ที่สนามบินก่อนออกมาก็ได้

	 นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่วัยเยาว์หลายคนก็ทำแบบนี้ และทาง 

สนามบินของไต้หวันเองก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เหล่านักเดินทางยึดเอาโซฟา 

เปน็เตยีงชัว่คราว แถมปรบัปรงุพืน้ทีใ่หส้ะดวกแกน่กัเดนิทางอกีตา่งหาก  

มีทั้ง Wi-Fi ปลั๊กไฟ หรือแม้แต่ห้องอาบน้ำให้บริการฟรี

Arrival (ขาเข้ามาถึงไต้หวัน)
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ที่พักถูกเหมือนฟรี
ก็มีนะ

 หอ้งอาบนำ้หาไมย่าก หลงัผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจะอยูต่รงสายพาน  

รับกระเป๋าก่อนออกมาด้านนอก ห้องอาบน้ำมีแชมพู สบู่ และดรายร์เป่าผม	 

ให้ใช้ฟรี แต่ต้องเตรียมผ้าเช็ดตัวไปเอง	
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Departure (ขาออกจากไต้หวัน)

	 โซนที่นอนต้องขึ้นมาชั้นสอง เป็น Rest Area ซึ่งอยู่ข้างร้าน  

Starbucks มาถึง Departure Hall แล้วมองหาป้าย Boarding ไว้ 

ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น 2 อยู่ทางด้านขวามือ มีตู้น้ำดื่มและห้องน้ำอยู่ 

ใกล้ๆ สำหรับห้องอาบน้ำของฝั่งขาออก ต้องเข้าไปด้านในก่อนถึงใช้ 

บริการได้

	 ถ้าไม่อยากนอนที่สนามบิน แต่มีเวลาเหลือระหว่างรอเช็กอิน 

เข้าโรงแรมหรือรอเดินทางกลับอยากจะงีบเอาแรงหรือเอนหลังสบายๆ   

สัก 2 - 3 ชั่วโมง อีกทางเลือกคือร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ 24 ชั่วโมง  

เช่น ร้าน Qtime

ถ้าใครจะเลือกออปชั่นนี้ อย่าลืมพกเสื้อกันหนาวตัวบางๆ  ไปด้วย แอร์ 

ในสนามบินช่วงกลางคืนเย็นพอสมควร

ในสนามบินมีร้านสะดวกซื้อ Hi-Life อยู่ตรง Terminal 1 และ 7-Eleven  

อยู่ตรง Terminal 2 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
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เว็บไซต์: www.Qtime.com.tw 

ที่อยู่: B1F, No.6 Guanqian Road,

Zhongzheng District 

โทรศัพท์: 02 2375 1112

การเดินทาง: MRT สายสีน้ำเงินหรือสีแดง
สถานี Taipei Main Station ทางออก Z4

เวลาเปิด-ปิด: 24 ชั่วโมง ทุกวัน

	 คิวไทม์เป็นศูนย์เอนเตอร์เทนเมนต์ 24 ชั่วโมง เปิดตลอดเวลาไม่มี 

วันหยุด คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง มีเครื่องดื่มทั้งร้อน - เย็นและขนม เช่น  

คุกกี้และไอศกรีมให้บริการฟรีด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน 

ซึ่งมานั่งอ่านหนังสือ นิตยสาร การ์ตูน ดูหนัง หรือเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต 

กนั พืน้ทีใ่หบ้รกิารสว่นใหญเ่ปน็หอ้งเดีย่ว แตม่บีางหอ้งสามารถเขา้ไดค้รัง้ละ  

2 - 6 คน

	 ทกุหอ้งมคีอมพวิเตอรเ์ปน็ของตวัเอง แตถ่า้อยากดหูนงัใหแ้จง้เจา้หนา้ที ่

ตัง้แตต่อนเชก็อนิ เขาจะไดเ้ลอืกหอ้งทีม่ทีวีแีละเครือ่งเลน่ DVD ให ้ ถา้แพลน 

จะนอนพักเอาแรง แนะนำให้เลือกห้องสไตล์ญ่ีปุ่น คือไม่มีเก้าอ้ี แต่เป็นโต๊ะเต้ีย 

และมีเบาะรองนั่งกับพื้น นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการห้องอาบน้ำครั้งละ 50 NTD

	 คา่บรกิารอยูท่ี ่ 60 NTD ตอ่ชัว่โมง (ถา้มบีตัรสมาชกิจะไดร้บัสว่นลดเพิม่)  

ช่วงกลางคืนตั้งแต่ 22.00 - 11.00 น. มีโปรโมชั่นคิดราคาเหมารวม 5 ชั่วโมง  

125 NTD, 8 ชั่วโมง 150 NTD และ 12 ชั่วโมง 220 NTD

 Qtime
สาขา Taipei
Main Station
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ซิมโทรศัพท์
และอินเทอร์เน็ต

	 ค่าบริการซิมโทรศัพท์และ 

อนิเทอรเ์นต็ทีไ่ตห้วนัไมส่งูมาก จงึไม ่

จำเปน็ตอ้งเปดิโรมมิง่มาจากเมอืงไทย  

เครือข่ายโทรศัพท์มีหลายบริษัทให้เลือก  

แพ็กเกจมีตั้งแต่ 3 วัน 5 วัน 7 วัน  

ไปจนถงึ 1 เดอืน สว่นใหญใ่หบ้รกิาร 

อินเทอร์เน็ตแบบ Unlimited โดยมี 

ค่าโทร.แถมมาให้เล็กน้อย ราคาเริ่ม 

ตั้ งแต่  300  -  1 ,000 NTD ขึ้นอยู่กับ 

ระยะเวลาและโปรโมชั่นที่เลือก

ซิมโทรศัพท์
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	 เคาน์เตอร์จำหน่ายซิมโทรศัพท์เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 - 21.00 น.  

ถ้ามาถึงช่วงที่เคาน์เตอร์ปิด ให้ไปเปิดใช้บริการได้แถวสถานี Taipei Main  

Station หรือตามร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven แต่ตามร้านสะดวกซื้อจะ 

ยุ่งยากกว่า เพราะต้องรอผู้จัดการร้านเป็นคนจัดการเท่านั้น 

	 ซิมส่วนใหญ่มีอายุ 180 วันหลังจากเปิดใช้งาน นับวันใช้งานตามวันที่ 

เติมเงินคร้ังล่าสุด ส่วนเร่ืองการเติมเงินน้ันสะดวกสบาย เพราะหาซ้ือบัตรเติมเงิน 

หรือ Voucher ตามร้านสะดวกซื้อได้ทุกแห่ง

แนะนำให้ซื้อซิมก่อนออกจาก 

สนามบิน เพราะที่ ไต้หวันไม่ 

สามารถซื้อซิมได้ทั่วไปเหมือนที่ 

เมืองไทย ต้องลงทะเบียนโดยใช้ 

หนังสือเดินทางและ ID Card เช่น  

ใบขับข่ีสากลหรือบัตรประชาชน  

(ซ่ึงทำได้บางสาขาเท่าน้ัน)

 รายช่ือผู้ให้บริการ 
Chunghwa Telecom: www.cht.com.tw/en

FarEasTone (FET): www.fetnet.net

Taiwan Mobile: www.taiwanmobile.com



28 ถูกและฟรีมีที ่ ไทเป

	 เพื่อให้สมกับเป็นเมืองไอที รัฐบาลไต้หวันเขาใจดีมี Wi-Fi ฟรี 

ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

Wi-Fi ฟรี

 iTaiwan ม ี Hot Spot กวา่  

5,000 แห่งกระจายอยู่ทั่ ว เกาะ 

ไต้หวัน ส่วนใหญ่อยู่ตามสถานที่ 

ราชการ สถานีรถไฟ MRT และ 

ทีเ่ทีย่วสำคญัๆ โดยเฉพาะในเมอืง 

ไทเป

	 วิธีลงทะเบียน iTaiwan - 

ใช้หมายเลขหนังสือเดินทางลง 

ทะเบียนได้ทาง

iTaiwan.gov.tw/en

	 ถ้าลืมลงทะเบียนมาจาก 

เมืองไทย ขอให้เจ้าหน้าที่ของ  

Visitor Center ที่สถานี Taipei  

Ma in  S ta t ion  ซึ่ งอยู่ ที่ ชั้ น  1  

ช่วยลงทะเบียนให้ได้ค่ะ

ประเภทที ่ 1: iTaiw
an 



29สารินี เจิน

	 ถา้มาเทีย่วกนัหลายคนแลว้ไมม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชโ้ทรศพัท ์ เจา้เครือ่ง  

Portable Wi-Fi น้ีเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพราะแบ่งกันใช้ได้ถึง 5 - 10 เคร่ือง  

(ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) 

	 วิธีการใช้บริการ คือ จองผ่านเว็บไซต์มาก่อนล่วงหน้าและรับเคร่ืองท่ี 

สนามบินตอนมาถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง บางบริษัทมีบริการส่งเครื่องให้ถึง 

โรงแรม ก่อนกลับเมืองไทยก็ส่งคืนได้ที่ร้าน 7-Eleven ตลอด 24 ชั่วโมง

Portable Wi-Fi Device

ตามโรงแรม โฮสเท็ล ห้างสรรพสินค้า และร้านกาแฟ ส่วนใหญ่มีอินเทอร์เน็ต 

ไว้ให้ใช้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม แวะไปขอพาสเวิร์ดจากพนักงานต้อนรับได้ค่ะ

ประเภทที ่ 2: TPE Free Wi-Fi 

	 บริการนี้ใช้ได้กับผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ 

แล้วเท่านั้น จะเปิดโรมมิ่งมาจากเมืองไทยก่อน 

ก็ได ้ ลงทะเบียนได้ทาง

www.tpe-free.taipei.gov.tw

บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเขตเมืองไทเปเท่านั้น

 รายช่ือผู้ให้บริการ 
iVideo: www.ivideo.com.tw (ภาษาจีน)

WiFi Taiwan: wifi-taiwan.com/english-version


