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สายการบิน

การเดินทางมาไต้หวันนั้นมีหลายสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นแบบบินตรง (Full  
Service และ Budget Airline) หรอืแบบแวะพกั แตล่ะประเภทมคีวามแตกตา่งกนั  
ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2558 เป็นต้นมา ไต้หวันเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
มีสายการบินต้นทุนต่ำ (Budget Airline) เปิดตัวในประเทศไทยหลายสายการบิน 
ตลอดจนมีโปรโมชั่นลดราคาออกมาแข่งขันกัน 

แล้วถ้าจะเดินทางมาไต้หวัน มีสายการบินอะไรบ้าง

 สายการบินที่บินตรงแบบ Full Service Direct Flight 

สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service) แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ มี  
3 สายการบนิทีบ่นิจากไทย ตอ้งขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ (BKK) ซึง่สามารถ 
เลือกช่วงเวลาเดินทางและเปลี่ยนเมนูอาหารหรือเปลี่ยนที่นั่งเอง ไม่ต้องห่วงเรื่อง 
นำ้หนกักระเปา๋ เพราะนำ้หนกัขัน้ตำ่จะอยูท่ีใ่บละ 20 - 30 กโิลกรมั ดงันัน้เพลดิเพลนิ 
กับการช็อปได้โดยไม่ต้องกังวล 

สายการบิน ช่วงราคา ติดต่อ

China Airlines

สายการบินแห่งชาติไต้หวัน

EVA AIR 

สายการบินเอกชนไต้หวัน

Thai Airways

สายการบินแห่งชาติประเทศไทย

12,XXX บาทขึ้นไป

13,XXX บาทขึ้นไป

10,XXX บาทขึ้นไป

China Airlines ประเทศไทย

โทรศัพท ์ 0-2250-9888 

หรือ 0-2250-9898

เว็บไซต ์ www.china-

airlines.com

EVA Air ประเทศไทย

โทรศัพท ์ 0-2269-66300

เว็บไซต ์ www.evaair.com

Thai Airways

โทรศัพท ์ 0-2356-1111

เว็บไซต ์ www.thaiairways. 

com
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สายการบินที่บินตรงแบบ Budget Direct Flight 

สายการบิน ช่วงราคา ติดต่อ

Tiger air Taiwan

NokScoot

(มีชั้นธุรกิจพร้อม

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม)

2,XXX - 9,XXX บาท

(ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่น)

2,XXX - 9,XXX บาท

(ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่น)

Tigerair Taiwan

โทรศัพท ์ 0-2530-7887

เว็บไซต ์ www.tigerair. 

com/th/th

NokScoot

โทรศัพท ์ 02-535-6262

เว็บไซต์ www.nokscoot.com

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน

การยืน่ขอวซีา่สำหรบัการทอ่งเทีย่วไตห้วนัมขีัน้ตอนไมยุ่ง่ยากอยา่งทีค่ดิ สิง่แรก 
ที่จำเป็นต้องเตรียมคือเอกสารสำคัญส่วนตัวต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารยืนยันการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน (สำเนา) และใบจองโรงแรม 
4. แบบฟอรม์วซีา่ไตห้วนั (สามารถกรอกออนไลน ์ และพริน้ตอ์อกมาไดห้ลงัจาก 

กรอกเสร็จเรียบร้อย)
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังขาว) ใบแรกติดลงในแบบฟอร์มข้อ 4 
6. แพลนการเดินทางท่องเที่ยว (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
7. ใบเปลี่ยนชื่อ (หากมีการเปลี่ยนชื่อ)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (หากสมรสแล้ว)
9. หนังสือเดินทางที่มีเวลาหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

สายการบินแบบ Budget หรือแบบประหยัด มีข้อดีอยู่ที่ราคาและโปรโมชั่น 
น่าสนใจซึ่งออกมาตลอดทั้งปี แต่มีข้อจำกัดเรื่องไม่มีน้ำหนักกระเป๋าให ้ จึงจำเป็น 
ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ดังนั้นนักช็อปอาจจะซื้อน้ำหนักเพิ่มไปเลยหากรู้ตัวว่าช็อปแหลก 
แนน่อน และควรระวงัเรือ่งนำ้หนกักระเปา๋ตอนขากลบั ไมม่อีาหารบนเครือ่งบรกิาร  
สามารถสั่งอาหารทางออนไลน์หรือสั่งบนเครื่องได้ จำให้แม่นว่าต้องขึ้นเครื่องที่ 
สนามบินดอนเมือง (DMK)
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 วิธีการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าไต้หวัน

1. หลังจากเข้าเว็บไซต์ให้คลิกเลือก General Visa Applications

สำหรับพนักงานออฟฟิศ
1. เอกสารรับรองการทำงาน

สำหรับนักเรียนและนักศึกษา
1. เอกสารรับรองการศึกษา (สามารถขอจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้)

สามารถขอได้ก่อนล่วงหน้า 1 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มวีซ่าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์  
https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp

2. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้ากรอกแบบฟอร์มซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด 4 หน้า หน้าแรก 
จะแยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ 1) ประเภทของวีซ่าที่ต้องการยื่น 2) ข้อมูลส่วนตัวของ 
ผู้ยื่นวีซ่า

5



3. แบบฟอรม์หนา้ 2 ยงัคงเปน็เรือ่งประวตัสิว่นตวัของผูต้อ้งการยืน่ขอวซีา่ แบง่ออก 
เป็น 4 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 1) ข้อมูลหนังสือเดินทาง 2) ข้อมูลการเดินทางไปไต้หวัน 
ครั้งนี้ 3) ชื่อผู้ติดต่อในไต้หวัน ในข้อนี้ หากไม่มีคนรู้จักสามารถพิมพ์เครื่องหมาย  
“–” ได้เลย 4) ข้อมูลเรื่องการแต่งงานกับชาวไต้หวัน

4. แบบฟอร์มหน้า 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาชญากรรมและการทำงาน

5. แบบฟอร์มหน้าสุดท้าย กรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวันที่จะยื่นวีซ่า และผู้ที่ทำการ 
กรอกวีซ่าแทน

6



ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า 
Single Visitor Visa 1,700 บาทต่อการยื่น 1 ครั้ง ใช้เวลาทำการ 3 วัน
ยื่นด่วนเพิ่ม 850 บาทต่อเล่ม ใช้เวลาทำการ 2 วัน เป็น 2,550 บาท

สถานที่ในการยื่นวีซ่าไต้หวัน
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร ์ 195 ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท ์ 0-2670-0200-9
โทรสาร 0-2670-0220

เวลายื่นขอวีซ่า 9.00 - 11.30 น.
เวลารับวีซ่า 13.30 - 15.00 น.

 การกรอกแบบฟอร์ม Online Arrival Card
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เมื่อเดือนกรกฎาคมปี  พ.ศ.  2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันประกาศให้บริการ 
กรอกใบตรวจคนเข้าเมือง (ใบตม.) ขาเข้าออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://oa1. 
immigration.gov.tw/nia_acard/acardAddAction.action โดยต้องกรอก 
รายละเอียดใบ ตม.ขาเข้าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวัน 
ยังไม่ได้แจ้งเป็นทางการว่าจะใช้รูปแบบออนไลน์อย่างเดียว ดังนั้นยังคงใช้ 
แบบฟอร์มกระดาษได้อยู่ ซึ่งขอได้จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 เดินทางเข้าไทเป

หากเดินทางด้วยสายการบิน China Airlines, Thai Airways, NokScoot  
และ Tigerair Taiwan หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  
ให้ลงไปยังช้ัน  B1 จะเห็นบริษัทรถ  Kuo-kuang (โลโก้สีน้ำเงิน  -  แดง) รถบัส 
หมายเลข 1819 ลงทางออก M3 ข้างอาคาร Taipei Main station ใช้เวลาเดินทาง  
30 - 45 นาที ค่าโดยสาร 125 NT$

หากเดินทางด้วยสายการบิน EVA Air หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับ 
กระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ให้เดินเลี้ยวซ้ายตามป้าย Shuttle Bus จะเห็นบริษัทรถ  
Kuo-kuang (โลโก้สีน้ำเงิน - แดง) รถบัสหมายเลข 1819 ลงทางออก M3 ข้างอาคาร  
Taipei Main Station ใช้เวลา 30 - 45 นาท ี ค่าใช้จ่าย 125 NT$ 

จุดสะดวกที่สุดสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  คือลงที่ Taipei Main  
Station ตรวจสอบรายละเอยีดสายรถบสัและจดุหมายปลายทางอืน่  ๆไดท้างเวบ็ไซต ์ 
www.taoyuan-airport.com

หากต้องการเข้าไทเปจากสนามบินโดยใช้บริการแท็กซี่ สามารถเรียกแท็กซี่ที่ 
บริเวณประตูทางออกได้เลย ค่าแท็กซี่อยู่ที่ประมาณ 1,100 - 2,500 NT$ รถแท็กซี่ 
บางคันใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารได้
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 การแลกเงิน
การแลกเงินเป็นเรื่องปวดหัวสำหรับหลายคน เพราะไม่รู้จะไปแลกที่ไหนและ 

ทำอย่างไร แนะนำให้แลกก่อนเดินทางจากประเทศไทย เพราะไต้หวันมีที่แลกเงิน 
น้อย อาจต้องเสียเวลาหาธนาคารสาขาใหญ ่ๆ ในไทเปเพื่อแลกเงิน และธนาคาร 
เปิดถึง 15.30 น.เท่านั้น 

สถานที่รับแลกเงินมีอยู่หลายแห่งตามแต่คนเดินทางสะดวก สำหรับคน 
กรุงเทพฯสามารถหาได้ตามสถานีรถไฟฟ้าที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน เช่น สถานี 
สยาม พญาไท หรือสีลม เป็นต้น ถ้าใครพอมีเวลา แนะนำให้ไปร้านรับแลกเงิน 
บริเวณข้างบิ๊กซ ี ราชดำร ิ ฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด ์ หรือถ้าไม่ทันก็โทร. 
ติดต่อร้านรับแลกให้นำเงินมาส่งที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้

กรณีที่ ไม่สามารถแลกเงินก่อนเดินทางมาได้จะทำอย่างไร
1. แลกที่สนามบินไต้หวัน หากมีเงินดอลลาร์สหรัฐจะได้เรตที่ดีกว่า
2. ชั้น B1 ตึก Taipei 101 รับแลกเงินสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยน  

เงินดอลลาร์ฮ่องกง เงินยูโร และเงินหยวนของจีนเท่านั้น เปิดบริการตามเวลา 
เปิด - ปิดของห้าง (11.00 - 21.30 น.)

3. หากไปกับบริษัทท่องเที่ยว สามารถฝากหัวหน้าทัวร์แต่ละทริปแลกให้ได้

แนะนำร้านรับแลกเงินตราต่างประเทศที่ประเทศไทย
1. SuperRich Thailand www.superrichthailand.com
2. SuperRich International Exchange (1965) www.superrich1965.com
3. Power Exchange www.powerexchange.co.th
4. X-one Currency Exchange Center www.x-one.com
5. Twelve Victory Exchange http://twelvevictoryexchange.com

แนะนำธนาคารไต้หวันที่รับแลกเงินตราต่างประเทศ
1. Bank of Taiwan www.bot.com.tw
2. Land Bank of Taiwan www.landbank.com.tw
3. Mega International Commercial Bank 
www.megabank.com.tw

การแลก
เงินตราต่างประเทศ
ทุกครั้งจำเป็นต้องใช้
สำเนาบัตรประชาชน
และบัตรประชาชนนะ!
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เงินไต้หวัน

ห้องพักนักเดินทาง

เงินไต้หวันมีแบบเหรียญและธนบัตร เมื่อแลกเงินมาแล้วแนะนำให้แยกกระเป๋า 
เงนิไทยกบัเงนิไตห้วนัออกจากกนั เพราะสแีละขนาดธนบตัรมคีวามใกลเ้คยีงกนั ระวงั 
จะหยิบจ่ายเงินผิดได ้ และอย่าลืมหากระเป๋าใบเล็ก ๆ สำหรับใส่เหรียญไว้ด้วย

เหรียญ
แบง่เปน็ 3 สตีามมลูคา่ สทีองแดงมมีลูคา่ ½ NT$ และ 1 NT$ ขนาดเหรยีญ 

เล็ก สีเงิน มูลค่า 5 NT$ และ 10 NT$ ขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อย เหรียญทอง 
มีสีเงินตรงกลาง มูลค่า 20 NT$ และสีทองล้วน มูลค่า 50 NT$ สำหรับเหรียญ  
20 NT$ และ ½ NT$ จะหายากสักหน่อยเพราะรัฐบาลไม่ค่อยโปรโมต

ธนบัตรไต้หวัน

มาช็อปกันท้ังที หาท่ีพักก็เป็นเร่ืองใหญ่ไม่ใช่น้อย ใครท่ีต้ังใจมาเพ่ือละลายทรัพย์ 
โดยเฉพาะ ควรเลือกห้องกว้างและใหญ่พอให้เก็บของน่าจะเหมาะที่สุด ส่วนใคร 
ทีม่แีผนละลายทรพัยไ์มม่าก หอ้งพกัขนาดกลางและโฮสเตล็ตอบโจทยค์ณุมากทีส่ดุ  
การจองโรงแรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่แนะนำนี ้ จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Traveloka www.traveloka.com

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นจองโรงแรมที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในการชำระเงิน 
เพราะมีบริการชำระเงินผ่านบัญชีได้โดยตรง รวมถึงราคาที่พักไม่แพงอย่างที่อื่น ๆ

สีแดง มูลค่า 100 NT$

สีน้ำตาลเข้ม มูลค่า 500 NT$ สีฟ้า มูลค่า 1,000 NT$ สีม่วง มูลค่า 2,000 NT$ 

สีเขียว มูลค่า 200 NT$ (คนไต้หวันไม่ค่อยใช้กัน 
ใครได้มาให้เก็บไว้นะ เพราะมันหายาก)
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HotelsCombined www.hotelscombined.com

Agoda www.agoda.com

Booking.com www.booking.com

เวบ็ HotelsCombined เปน็เวบ็ทีร่วบรวมราคาจากเวบ็ไซตใ์หบ้รกิารจองโรงแรม 
จากทัว่โลกเอาไวด้ว้ยกนัทัง้หมด เพือ่ใหค้ณุไดเ้ปรยีบเทยีบราคาหอ้งพกัและเลอืกราคา 
ที่สมเหตุสมผลมากที่สุด โดยกดเข้าหน้าเว็บ HotelsCombined หลังจากค้นหา 
โรงแรมทีต่อ้งการ เวบ็ HotelsCombined จะประมวลผลเวบ็ไซตท์ีม่รีาคาอยูใ่นระบบ 
ทั้งหมดขึ้นมา เช่น Agoda, Booking.com, Hotels.com บางครั้งอาจจะได้รับ 
ส่วนลด 5 - 10 เปอร์เซ็นต ์

เว็บไซต์จองท่ีพัก พ่ีใหญ่ของ Booking.com ชำระค่าบริการห้องพักผ่านบัตรเครดิต  
รวบรวมห้องพักไว้ทั่วโลกไม่เพียงแต่ไต้หวัน (มีห้องพักให้เลือกค่อนข้างเยอะ)

น้องเล็กในเครือ Agoda ให้บริการจองห้องพักเช่นกัน ความพิเศษคือ จองก่อน 
ชำระเงินทีหลัง ไปถึงหน้างานค่อยตัดเงินผ่านบัตรเครดิตหรือชำระเงินสดก็ได้เช่นกัน
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ห้องพักสำหรับคนช็อปเยอะและมาเป็นครอบครัว

ราคาห้องพัก 5,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.0335594, 121.5479862

ที่อยู ่ No.370, Section 1, Dunhua South Road,  

Daan District 

การเดินทาง สถาน ี Daan (Tamsui-Xinyi Line  

หรือ Wenhu Line) หรือสถาน ี Xinyi Anhe  

(Tamsui-Xinyi Line) ทางออกไหนก็ได ้ แล้วต่อแท็กซี่

เว็บไซต ์ www.eclathotels.com/taipei

อยู่ใกล้กับ Taipei 101 และเขา Xiangshan  

ทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของไทเป

ราคาห้องพัก 2,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.033956, 121.534637

ที่อยู ่ No.33, Section 3, Xinyi Road, Daan District 

เว็บไซต ์ www.dandyhotel.com.tw/D/en

การเดินทาง สถาน ี Daan Park 

(Tamsui-Xinyi Line) ทางออก 6

อยู่ใกล้กับ ถนน Yongkang ซึ่งเต็มไปด้วยอาหาร 

และร้านของที่ระลึก ติดสวนสาธารณะ Daan

โรงแรมนีต้ั้งอยูใ่นเขตทีเ่งียบสงบ ไม่ไกล 
จากสถานี Daan ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะ  
ที่นี่ตอบโจทย์คุณได้ เพราะในโรงแรมมี 
จัดแสดงผลงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก 
ให้ชื่นชม นอกจากนี้โรงแรมยังอยู่ในเครือ  
Small Luxury Hotels (SLH) ซึง่เปน็เครอื 
โรงแรมหรูหราทั่วโลก ใครกำลังมองหา 
ที่พักให้เจ้านายที่ชอบงานศิลปะ อาหาร 
มื้อเช้าอร่อย ๆ มาที่นี่ได้เลย

ถ้ามองหามุมสงบ  ๆ  ในไทเปสำหรับ 
พักผ่อนหลังจากละลายทรัพย์แล้วละก็   
โรงแรมแดนดี้สาขาสวนสาธารณะ Daan  
ช่ วยคุณได้  เพราะโรงแรมอยู่ ติ ดกับ 
สวนสาธารณะ Daan เลย

Hotel eclat
怡亨酒店

Dandy Hotel 
Daan Park 

Branch
丹迪旅店
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ราคาห้องพัก 3,000 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.055826, 121.596780

ที่อยู ่ No.59, Chongyang Road, Nangang District, 

การเดินทาง สถาน ี Kunyang (Bannan Line)  

ทางออก 4 และเรียกแท็กซี่เพื่อไปโรงแรม

เว็บไซต ์ www.galleryhotel.com.tw/en

อยู่ใกล้กับ สถาน ี Nangang ซึ่งมีภาพวาดศิลปะ 

ตามผนังสถาน ี วาดโดยศิลปินไต้หวันชื่อดัง จิมมี ่ เลี่ยว

ราคาห้องพัก 4,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.06485, 121.51856

ที่อยู ่ No.49, Section 3, Chengde Road 

การเดินทาง สถาน ี Minquan West Road (Tamsui- 

Xinyi Line หรือ Zhonghe-Xinlu Line) ทางออก 1 

เว็บไซต ์ www.santoshotel.com 

อยู่ใกล้กับ Ningxia Night Market

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตกแต่งสไตล์ 
คลาสสกิ เหมาะสำหรบัพกัเปน็ครอบครวั  
เพราะห้องพักมีขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีมากกว่า 
โรงแรมในตัวเมือง เดินทางสะดวกสบาย  
บริเวณใกล้  ๆ  โรงแรมมีร้านสะดวกซื้อ  
FamilyMart และร้าน Coffee & Bakery

โรงแรมระดบั 4 ดาว ตัง้อยูห่า่งจาก 
สถานี  Taipei  Main  Stat ion เพียง  
3 สถานีเท่านั้น ห้องพักตกแต่งสไตล์ 
ญี่ปุ่นเรียบง่าย พร้อมสิ่งอำนวยความ 
สะดวก พนักงานของที่นี่พูดได้ 3 ภาษา  
คือ จีน อังกฤษ และญ่ีปุ่น หากเดินทาง 
มาจากสนามบินไต้หวันเถาหยวน สามารถ 
นั่งรถสาย 1841 ของบริษัท Kuo-kuang  
มาลงที่โรงแรมได้

Gallery Hotel 
麒麟商旅

Santos Hotel
三德大飯店
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ราคาห้องพัก 6,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.049477, 121.516950

ที่อยู ่ No.3, Section 1, Chengde Road, Datong District 

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station (Tamsui-Xinyi Line  

หรือ Bannan Line) ทางออก Civic Building เดินเข้าห้าง Q Square

เว็บไซต ์ www.palaisdechinehotel.com

อยู่ใกล้กับ สถาน ี Taipei Main Station, Ningxia Night Market และ Q Square

ราคาห้องพัก 5,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.052019, 121.54737

ที่อยู ่ No.333, Section 3, Nanjing  

East Road, Songshan District

การเดินทาง สถาน ี Nanjing Fuxing  

(Songshan-Xindian Line) ทางออก 7

เว็บไซต ์ www.hotel-quote.com

อยู่ใกล้กับ ร้าน Mala Hotpot  

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋南京店  

และห้าง Urban One

โรงแรมระดบั 5 ดาวของไตห้วนั ตัง้อยู ่
ใจกลางการเดินทางอย่าง Taipei Main  
Station ไม่เพียงแค่นั้น ถ้ากำลังมองหา 
ห้องพักสำหรับเจ้านายขาช็อป หรือชื่นชอบ 
การพกัแบบหรหูราไมซ่ำ้ใคร แนะนำโรงแรม 
นี้เลย

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตกแต่งสไตล์บูติก ต้ังอยู่ 
ติดกับห้าง Breeze สาขา Nanjing ความพิเศษ 
ของทีน่ีค่อื ผูเ้ขา้พกัสามารถใชบ้รกิารตา่ง  ๆของทาง 
โรงแรมได้ฟรีที่ H.Q. Lounge ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2  
เป็นโซนบริการผู้เข้าพัก บริการอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนิตยสารต่าง ๆ รวมถึง 
แขกสามารถหยิบ  Amenity  ที่มีอยู่แล้วในห้อง 
เพิ่มเติมได้ เช่น ขวดสบู่ น้ำยาบ้วนปาก และ 
ยาสีฟัน

Palais De Chine
君品酒店台北

Hotel Quote
闊飯店
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ราคาห้องพัก 10,800 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.05555, 121.54836

ที่อยู ่ No.158, Dunhua North Road,  

Songshan District 

การเดินทาง สถาน ี Nanjing Fuxing  

(Songshan-Xindian Line) 

ทางออก 7 และต่อแท็กซี่

เว็บไซต ์ www.mandarinoriental.com/taipei

อยู่ใกล้กับ สนามบินซงซาน และถนน Fujin  

(ถนนสายคาเฟ่ที่เงียบสงบ)

โรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง ห่างจากสนามบินซงซานเพียง  
5 - 10 นาทเีทา่นัน้ ผูถ้อืบตัรสมาชกิคลบัของทีน่ีส่ามารถใชบ้รกิารชัน้พเิศษของสมาชกิ 
ได้ด้วย ห้องพัก Deluxe Room มีขนาดใหญ่คล้ายกับห้อง Suite มีห้องแต่งตัว  
ห้องอาบน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำเป็นสัดส่วน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ 
ทำงานอย่างครบครัน

Mandarin Oriental, Taipei
文華東方酒店
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ห้องพักสำหรับนักช็อปมือใหม่

ราคาห้องพัก 600 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.051046, 121.515870

ที่อยู ่ 7 Floor, No.180, Chang An West Road

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station 

(Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line) ทางออก Y13

เว็บไซต ์ https://th.homeyhostel.com

อยู่ใกล้กับ ถนน Huayin ขายบรรจุภัณฑ ์

และ Ningxia Night Market 

ราคาห้องพัก 800 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.050173, 121.515354

ที่อยู ่ 4 Floor, No.50, Huayin Street, Datong District 

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station 

(Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line) ทางออก Y13

เว็บไซต ์ www.starhostel.com.tw 

อยู่ใกล้กับ ถนน Huayin ขายบรรจุภัณฑ ์

และ Ningxia Night Market

คอนเซ็ปต์ของที่พักแห่งนี้คือ “ให้แขก 
ที่มาพักรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริง ๆ” หลังจาก 
เชก็อนิเขา้พกัแลว้ คณุจะไดร้บัปลอกหมอน 
ปลอกผ้าห่ม  และผ้าปูที่นอนประจำตัว  
ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสถานี Taipei Main Station 
สามารถเดินกลับไปยังท่ารถบัสได้ไม่ยาก  
กิจกรรมที่น่าสนใจคือ การพาเดินเที่ยวฟรี 
ในยา่นอาหารทกุคนืวนัจนัทร์ การแจกเบยีร ์
ฟรีทุกคืนวันพุธ  และยังมีกิจกรรมอีก 
มากมายที่ทางโฮสเต็ลจัดเตรียมไว้

อยู่ไม่ไกลจากสถานี Taipei Main  
Station มีห้องพักเดี่ยวพร้อมห้องน้ำ 
ในตัว แยกสัดส่วนห้องชายหญิงชัดเจน 
รวมถึงมีบริการอาหารเช้า หาที่พักเจอ 
ไม่ยาก เป็นอีกโฮสเต็ลที่นักท่องเที่ยว 
ชาวไทยนิยม

Homey Hostel
紅米國際青年旅館

Star Hostel 
Taipei Main 

Station

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการประหยัดงบ มีทั้งพักเดี่ยว 

หรือพักรวมกับคนอื่น และห้องน้ำเป็นแบบรวม ค่าบริการจะคิดตามจำนวน 

คืนที่เข้าพักต่อเตียง ราคาโดยประมาณอยู่ที่เตียงละ 600 NT$ ขึ้นไป
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ราคาห้องพัก 700 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.050512, 121.513410

ที่อยู ่ 9 Floor, No.22, Section 1,  

Chongqing North Road, Datong District

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station  

(Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line)  

ทางออก Y13

เว็บไซต ์ www.mrlobstersecret.com

อยู่ใกล้กับ ถนน Huayin ขายบรรจุภัณฑ ์

และ Ningxia Night Market

ราคาห้องพัก 650 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.044218, 121.507339

ที่อยู ่ No.42, Hanzhong Street, Wanhua District

การเดินทาง สถาน ี Ximen (Songshan-Xindian Line  

หรือ Bannan Line) ทางออก 6

เว็บไซต ์ http://ximenwow.com

อยู่ใกล้กับ Ximending, ถนน Boai และ Red House

โฮสเต็ลสุดชิค อยู่ห่างจากสถานี Taipei  
Ma in  S ta t ion  เพียงแค่  10  นาที เท่ านั้ น  
บริหารงานโดยหนุ่มหล่อชาวไต้หวัน 3 คน กับ 
ความฝันอยากสร้างที่พักสำหรับทุก  ๆ คนที่ชอบ 
เดินทาง  มีห้องพักหลากสไตล์  หลายสีสัน 
แตกต่างกันออกไปตามชื่อห้อง พนักงานพูด 
ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ครบครัน เหมาะกับวัยรุ่นท่ีพร้อมลุย ทางโฮสเต็ล 
มีบริการให้จองทัวร์ 1 วันรอบเกาะไต้หวัน

Ximending  เป็นสถานที่ยอดฮิต 
สำหรับการช็อปปิ้ง ใครต้องการหาที่พัก 
แบบตื่นมาพร้อมช็อป  หรือกลางคืน 
ช็อปเสร็จเดินขึ้นห้องเลย คงต้องลองหา 
ที่พักย่านนี้ เพราะเดินทางสะดวกสบาย  
ห่างจากสถานี  Taipei Main Station  
เพียง 1 สถานีเท่านั้น ที่นี่ตกแต่งสไตล์ 
ลอฟต์  ที่พักเป็นแบบห้องรวม  และ 
เตียงรวมขนาดใหญ่

Wow Hostel 
Ximen 

西門窩旅館

Mr Lobster s 
Secret Den Hostel
龍蝦先生的秘密巢穴設計青旅
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ราคาห้องพัก 2,800 N$T ขึ้นไป

สาขา Hotel Relax 2 พิกัด 25.0453027, 121.5138771

ที่อยู ่ No.15, Section 1, Hankou Street, Zhongzheng District

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station (Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line) ทางออก M4

สาขา Hotel Relax 3 พิกัด 25.0452426, 121.513829

ที่อยู ่ No.34 Huaing Street, Zhongzheng District

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station (Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line) ทางออก M4

อยู่ใกล้กับ สถาน ี Taipei Main Station, Daiso, H&M และ Net

เว็บไซต ์ www.hotelrelaxclub.com

โรงแรมนี้ราคาห้องไม่แรงมาก พร้อม 
บรกิารทีด่ ี แตล่ะสาขาตกแตง่สไตลโ์มเดริน์ 
แต่ใช้โทนสีที่แตกต่างกันไป เหมาะสำหรับ 
การมาเที่ยวเป็นคู่และมากับครอบครัว 

Hotel Relax
旅樂序

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Taipei  
Main  Stat ion เพียง  2  นาที เท่านั้น  
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก 
สบายและเข้าพักเป็นครอบครัว ห้องพัก 
เป็นสไตล์คลาสสิก บริเวณโรงแรมยังอยู่ 
ในย่านช็อปปิ้ง มีห้างสรรพสินค้าและ 
ร้านอาหารมากมาย หากต้องการนั่ง 
แท็กซี่กลับสนามบินจากที่นี่ ค่าโดยสาร 
เพียง  1,100 NT$ เท่านั้น ถือว่าราคา 
ไม่แพงถ้าเทียบกับโรงแรมอื่น ๆ

Cosmos Hotel
台北天成大飯店

ราคาห้องพัก 3,500 NT$ ขึ้นไป

พิกัด 25.046262, 121.518316

ที่อยู ่ No.43, Section 1, Zhongxiao  

West Road, Zhongzheng District

การเดินทาง สถาน ี Taipei Main Station  

(Tamsui-Xinyi Line หรือ Bannan Line) ทางออก M3

เว็บไซต ์ www.cosmos-hotel.com.tw

อยู่ใกล้กับ สถาน ี Taipei Main Station และ Shin Kong  

Mitsukoshi สาขา Zhongxiao West Road
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การอ่านป้ายลดราคาที่ร้านค้าและการซื้อของที่ไต้หวัน

ไตห้วนัมกีารจดัโปรโมชัน่และลดราคาอยูเ่ปน็ประจำ แตป่า้ยลดจะแตกตา่งจาก 
ประเทศไทย เพราะตัวเลขที่เห็นบนป้ายจะไม่ใช่ราคาที่เราต้องจ่าย แต่เป็นส่วนลด  
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเห็นป้ายเลข 5折  (ภาษาจีนออกเสียงว่า  “เจ๋อ”) หมายความว่า 
ลด 50 เปอร์เซ็นต์จากราคาเต็ม 1折  แปลว่าลด 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และ 6折  

แปลว่าลด 40 เปอร์เซ็นต ์

ถึงแม้ไต้หวันจะมีสินค้าลดราคาอยู่เป็นประจำ เราก็ยังติดนิสัยขอต่อราคาเพิ่ม 
ซึง่ในไตห้วนั ตามปกตจิะไมค่อ่ยลดราคาเพิม่ใหเ้ทา่ไร ยิง่สนิคา้ทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ 
จะไม่สามารถต่อได้เลย เคยเดินตลาดกลางคืน และลองต่อราคาดูเพราะซื้อเยอะ  
คุณลุงที่ร้านก็น่ารัก ลดให้นิดหน่อย ปัดเศษลงมาให้ถูกลง อีกเหตุการณ์ที่เจอบ่อย 
สำหรับเรื่องการซื้อของแล้วลองต่อราคาดูก็คือกล้องถ่ายภาพ ที่ถนน Boai ซึ่งเป็น 
ย่านจำหน่ายสินค้าประเภทกล้องอย่างเดียว ทางร้านไม่ลดให้ ราคาไหนราคานั้น  
แต่จะแถมแบตเตอรี่มาให้ 2 ก้อน และเมมโมรี่การ์ดเพิ่มให้อีกหนึ่งอันแทน

ป้ายตัวอย่างตามร้าน ภาษาจีน มูลค่าที่ลด

88折

第2件85折

3折

ลด 12 เปอร์เซ็นต์

ช่วงวันพ่อไต้หวัน

ตามระยะเวลาที่ขึ้นในป้าย

ซื้อ 2 ชิ้น 

ชิ้นต่อไปลด 15 เปอร์เซ็นต์

ลด 70 เปอร์เซ็นต์
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全店滿
$688 
再85折

95折

89折

任選2件
79折

買1送1
(=買一送一)

ซื้อสินค้าครบ 688 NT$  

หรือมากกว่า 

ลดไปเลย 15 เปอร์เซ็นต์

ลด 5 เปอร์เซ็นต์

ลด 11 เปอร์เซ็นต์

ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้

จำนวน 2 ชิ้น

ลด 21 เปอร์เซ็นต์

ซื้อ 1 แถม 1

20



การขอคืนภาษี (Tax Refund)

เป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับขาช็อป! ตามห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่สามารถขอ 
แบบฟอร์มทำเรื่องคืนภาษีได้เลย เช่น Taipei 101, Shin Kong Mitsukoshi หรือ 
Sogo เป็นต้น ส่วนร้านค้าทั่วไปให้สังเกตป้าย TRS (Tax Refund Shopping) จึง 
จะขอคืนภาษีได้ เงื่อนไขคือต้องมียอดใช้จ่ายภายในร้านเดียวกัน หรือวันเดียวกัน 
จำนวน 3,000 NT$ ขึ้นไป (ราคารวม VAT) และทำเรื่องขอคืนภาษีได ้ 5 เปอร์เซ็นต์

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมขอคืนภาษีได้ทาง http://admin.taiwan.net. 
tw/public/File/200611/trs.htm

รายละเอียดในการขอคืนภาษี
การทำเร่ืองขอคืนภาษีท่ีสนามบินสามารถทำได้ท่ี Customs Service Counter
Terminal 1 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออก ใกล้กับเคาน์เตอร์เช็กอินเบอร์ 1  

เวลาเปิดทำการ 5.00 - 22.00 น.
Terminal 2 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออก (สำหรับสายการบิน EVA Air)  

เวลาเปิดทำการ 5.00 - 23.30 น.
หมายเหตุ ควรทำเรื่องภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ซื้อของ และขอคืนภาษีก่อน 

เช็กอิน เพราะเจ้าหน้าที่อาจให้แสดงสินค้าที่ซื้อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
www.avi.com.tw/Tax_Refund/

Tax_Refund_images/
Tax_refund_English.jpg
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การตรวจลอตเตอรี่จากใบเสร็จรับเงิน

เคยสงสัยกันมั้ยว่า ทำไมใบเสร็จรับเงินของไต้หวันถึงมีตัวเลข 8 ตัวเด่นชัดอยู่ 
กลางใบเสรจ็ เลขทีเ่หน็อยูน่ัน้เปน็เลขสำหรบัการลุน้ลอตเตอรี ่ (統一發票 ถง่อฟีาเพีย่ว  
แปลว่า ใบเสร็จ) ในวันที่ 25 ของทุกสองเดือน รัฐบาลไต้หวันจะประกาศผลรางวัล 
เลขใบเสร็จ ซึ่งเวลาช็อปหรือได้ใบเสร็จมา อย่าทิ้ง! ให้เก็บไว้เพื่อลุ้นรางวัลกัน  
(ประกาศผลในเดือนเลขคี่) โดยมีรางวัลต่าง  ๆ  ดังนี้ รางวัลที่ 1 (Special Prize)  
มลูคา่ 10 ลา้น NT$ รางวลั Grand Prize มลูคา่ 2 ลา้น NT$ รางวลัเลขทา้ย 7 ตวั 
มูลค่า 40,000 NT$ รางวัลเลขท้าย 6 ตัว มูลค่า 10,000 NT$ รางวัลเลขท้าย 5 ตัว  
มูลค่า 4,000 NT$ รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มูลค่า 1,000 NT$ และสุดท้ายรางวัล 
เลขท้าย 3 ตัว มูลค่า 200 NT$ ตรวจรางวัลได้ที่เว็บไซต์ตรงของรัฐบาล ใครโชคดี 
ได้รับรางวัลเลขท้าย 3 หรือ 4 ตัว สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ที่ไปรษณีย์ แต่หากได้ 
รางวลัมูลคา่เกนิ 10,000 NT$ ตอ้งไปขึน้เงนิรางวลัทีธ่นาคารเทา่นัน้ www.tcb-bank. 
com.tw

วิธีอ่าน จากใบเสร็จภาพซ้ายคือ ปี  พ.ศ.  2559 เดือน 3 - 4 ให้เช็กเลขบน 
เวบ็ไซตใ์นเดือนนัน้ ๆ 99883959 คอืหมายเลข 8 หลักในการตรวจรางวัล เวลาขึน้เงนิ 
ให้พลิกใบเสร็จอีกด้าน จะมีแบบฟอร์มเพื่อเขียนคำร้องขอขึ้นเงิน

สำหรับชาวต่างชาติสามารถขึ้นเงินได้เช่นกัน แต่ต้องทำในระยะเวลาที่วีซ่า 
ยงัไมห่มดอายุ หรอืในระยะเวลาทีอ่นญุาตอยูใ่นไตห้วนัไดโ้ดยไมต่อ้งทำวซีา่ (30 วนั)  
เวลาในการขึ้นเงินหลังจากที่ประกาศรางวัลคือ 3 เดือนถัดไป

ทัง้นีอ้าจใหเ้พือ่นทีไ่ตห้วนัขึน้เงนิหรอืบนิกลบัไปรบัเงนิเอง (หากไดร้บัรางวลัมลูคา่  
1,000 NT$ ขึ้นไปจะถูกหักภาษี 20 เปอร์เซ็นต์ ณ ที่จ่าย) เวลาไปโฮสเต็ลจะมีกล่อง 
สำหรับรับบริจาคลอตเตอรี่ด้วย หากไม่อยากเก็บไว้ก็ใส่ลงไปในกล่องได้เลย

1. ปี/เดือน
(เช่น ป ี 2016 เดือน 03 - 04)
2. ชื่อของคุณ
3. หมายเลข Passport
4. หมายเลขโทรศัพท์
5. ที่อยู่
6. เลข 8 ตัว (หมายเลขด้านหน้า)
7. มูลค่ารางวัลที่ได้
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ช่วงลดราคาของไต้หวัน

สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าบินเข้ามา มีคนสงสัยว่า ช่วงเซลส์ของไต้หวัน 

คือช่วงไหนกันแน่ เพราะหันซ้ายหันขวาเจอป้ายลดราคาอยู่ประจำ แนะนำ 

ว่าควรจองตั๋วเครื่องบินให้ตรงกับช่วงเซลส์ ละลายทรัพย์ให้หมดตัวกัน 

ไปเลย (ไม่นับร้านค้าในเอ๊าต์เล็ตที่เซลส์เป็นปกติอยู่แล้ว)

เดือนเมษายน 
เหมาะสำหรับผู้ที่รักเครื่องสำอาง เพราะเป็นช่วงที่ลดราคาเยอะมาก รวมถึง 

มีของแถมอีกมากมาย จะซื้อให้ตัวเอง หรือจะซื้อเป็นของฝากให้เพื่อน  ๆ  หรือ 
ครอบครัวก็ได้

เดือนมิถุนายน
ร้านค้าส่วนใหญ่ลดราคาสินค้าประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์

เดือนกันยายน - พฤศจิกายน
ช่วงเวลาดี ๆ สำหรับการช็อปปิ้ง เพราะบรรดาร้านค้าและห้างต่าง ๆ พร้อมใจกัน 

ลดราคาสินค้าแบรนด์ โดยเฉพาะเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะลดเพิ่มขึ้นมากกว่า 
เดือนกันยายน

ช่วงเวลาที่ได้รับใบเสร็จ วันที่ประกาศผลรางวัล ช่วงเวลาที่สามารถรับรางวัล

May - June

July - August

September - October

November - December

July 25th

September 25th

November 25th

January 25th

August 6th - November 5th 

October 6th - January 5th 

December 6th - March 5th 

February 6th - May 5th 

January - February March 25th April 6th - July 5th 

March - April May 25th June 6th - September 5th 
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ติดกระเป๋าส่วนตัวไปช็อป 
ไต้หวันรณรงค์เร่ืองการรักษาส่ิงแวดล้อม ทำให้ร้านขายของบางร้านไม่มีถุงให้  

ถ้าอยากได้ถุงต้องจ่ายเงินเพ่ิม สังเกตได้จากเวลาซ้ือสินค้า พนักงานจะถามคำถามแรก 
วา่มบีตัรสมาชกิไหม คำถามถดัไปจะรบัถงุหรอืไม ่ ถงุราคา 1 - 7 NT$ (ขึน้อยูก่บัขนาด 
ของถุง) ดังนั้นเวลาออกไปช็อปให้นำกระเป๋าหรือเป้ที่เหมาะติดตัวไปด้วย

รองเท้าผ้าใบ (จำเป็นมาก) 
การช็อปที่ไทเป คุณจะต้องใช้กำลังภายในในการเดินช็อป ยังไม่รวมการเดิน 

ขึ้นลงบันไดตามสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งรองเท้าที่เหมาะคงไม่พ้นรองเท้าผ้าใบดี  ๆ  สักคู่  
ไม่เช่นนั้นอาจต้องแวะหาร้านนวดเท้ากันก่อนกลับมาประเทศไทย (อย่างที่ผู้เขียน 
ประสบมาแล้ว T_T)

เตรียมภาษาจีนที่จำเป็นเอาไว ้
ประชากรส่วนใหญ่ที่ไต้หวันใช้ภาษาจีน (ตัวเต็ม) เป็นภาษาหลัก มีส่วนน้อย 

ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ดังนั้นหากจำเป็นต้องหาของหรือซื้ออะไรสักอย่าง สิ่งที่ต้อง 
เตรยีมไวค้อื รปูภาพและภาษาจนี เพือ่ยืน่ใหค้นทอ้งถิน่หรอืรา้นคา้ด ู (ในหนงัสอืเลม่นี ้
มีภาษาจีนแนะนำไว้ให้แล้ว นำหนังสือไปด้วยและยื่นให้พนักงานดูได้เลย)

ถุงสุญญากาศ 
ไอเทม็ชิน้สำคญัหากคณุตอ้งเดนิทาง เพราะชว่ยใหก้ารจดัเกบ็สมัภาระมรีะเบยีบ 

และเพิ่มเนื้อที่ในกระเป๋าเดินทางได้มากขึ้น ซื้อได้ที่ร้าน Daiso

ถังขยะหายากมาก 
ทีไ่ตห้วนัหาทีท่ิง้ขยะไดย้ากมาก ถา้ตอ้งการทิง้ขยะ สามารถฝากพนกังานตาม 

ร้านค้าที่เราเข้าไปช็อปได้ หรือพกถุงขยะส่วนตัวทุกครั้งที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง  ๆ  
อกีวธิหีนึง่คอื ถา้ไดย้นิเสยีงดนตรเีหมอืนรถขายไอศกรมียีห่อ้สแีดงในบา้นเรา ใหเ้ดนิ 
ตามเสียงนั้น เพราะมันคือรถขนขยะน่ันเอง

ระบบยืนชิดขวา
เวลาขึ้นลงรถไฟฟ้าของไต้หวันต้องชิดขวา หากรีบจริง ๆ ให้เดินชิดซ้าย

ข้อมูลแนะนำ
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ประโยคภาษาประเทศจีนง่าย ๆ สำหรับการช็อป

สำหรับการเดินทางทุกครั้ง เวลาไปต่างถิ่นต่างภาษา นอกเหนือจากการ 

เตรียมหาข้อมูลต่าง ๆ เรื่องของภาษายังเป็นสิ่งสำคัญ 

ความหมาย ภาษาจีน คำอ่าน

ขอโทษค่ะ/ครับ

คุณมี...มั้ยคะ/ครับ

คุณมีไซส์...ไหม

มีเล็กว่านี้มั้ย

มีใหญ่กว่านี้มั้ย

คุณมีสีอะไรบ้าง

คุณมีอันนี้มั้ยคะ/ครับ

ร้านนี้อยู่ที่ไหนคะ/ครับ 

จะไปร้าน XXX ได้อย่างไร 

คะ/ครับ

ฉันจะหาสิ่งของนี้ได้ที่ไหน

คะ/ครับ

ปู้ห่าวอี้ซือ 

ฉิง่เวิน่เจอ้หลโีหยว่เหมยโหยว่...

โหย่ว...เตอมา 

ฉิ่งเวิ่นหนี่โหย่วเสี่ยวอี้เตี่ยนเตอมา 

ฉิ่งเวิ่นหนี่โหย่วต้าอี้เตี่ยนเตอมา 

โหย่วเสิ่นเมอเอี๋ยนเซ่อ

ฉิ่งเวิ่นหนี่โหย่วเหมยโหย่ว

(ระหว่างการถามอาจนำภาพยี่ห้อ

หรือแบรนด์ที่อยากถาม

ให้พนักงานดู)

ฉิ่งเวิ่น...จ้ายหนาหลี่

ฉิ่งเวิ่น ชวี่...เจิ่นเมอโจ่ว 

(ตรง...ใส่ช่ือร้านเข้าไป ถ้าไม่รู้ให้

เปิดเน็ตเตรียมหาข้อมูลเอาไว้ก่อนไป)

ฉิ่งเวิ่นหว่อเสี่ยงย่าว...

เขออี่ไจ้หนาหลี่หม่าย 

[ตรง...ใส่ชื่อสิ่งของเข้าไป หรือ

ใช้คำว่า เจ้อเกอะ (這個 สิ่งนี้) 

เข้าไปแทน พร้อมทั้งแสดงรูป

สิ่งที่ต้องการหาให้พนักงาน]

不好意思

請問這裡有沒有...? 

有…的嗎？

請問你有小一點的嗎？

請問你有大一點的嗎？

有什麼顏色？

請問你有沒有...?

請問... 在哪裡？
請問, 去...怎麼走?

請問我想要…
可以在哪裡買？
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ความหมาย ภาษาจีน คำอ่าน

คุณมีชิ้นใหม่หรือไม ่

แพงจังเลยอะ!!! ลดอีกได้ม้ัย 

คุณรับบัตรเครดิตหรือไม ่

เท่าไรคะ/ครับ 

คุณรับเงินดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ 

เช็กบิลด้วยค่ะ/ครับ

คุณมีโปรโมชั่นไหม 

คุณมีส่วนลดไหม

ซื้อ 3 ชิ้นสามารถให้ราคา

ที่ดีกว่านี้ได้มั้ยคะ/ครับ

จำนวนเงินข้ันต่ำท่ีรูดบัตรเครดิต 

ได้อยู่ท่ีเท่าไรคะ/ครับ

ใช้บัตรเครดิตคิดค่าธรรมเนียม

เพิ่มหรือเปล่าคะ/ครับ

ร้านแลกเงินหรือธนาคาร

ที่อยู่ใกล้แถวนี้ที่สุด

อยู่แถวไหนคะ/ครับ

โหย่วซิงเตอมา 

ไท่เกว้ยเลอ!!! เผียนอี๋อี้เตี่ยนมา

เขออี่ซวาข่ามา

เจ้อเกอะตัวส่าวเฉียน 

หนี่เจียโซ่วเหม่ยจินมา

ฉิ่งเจี๋ยจั้ง 

โหยวเสิ่นเมอโยวเร่ยมา

โหย่วเหมยโหย่วต่าเจ๋อ

หว่อเมินอี้ฉี่หม่ายซานเจี้ยนโหย่ว

เหมยโหย่วปี่เจี้ยวเผียนอี๋

สื่อย่งซิ่นย่งข่าโหย่วเจว้ยตีเซียว

เฟ่ยเซี่ยนจื้อมา

ส่ือย่งซ่ินย่งข่าย่าวโซวอ๋ีไว่เตอโส่วซวี 

เฟ่ยมา

ฉิ่งเวิ่นเจว้ยจิ้นเตอโฮ่วปี้เตว้ยฮว่าน 

ฉู่ฮั่วเจ่ออิ๋นหางไจ้หนาหลี่

有新的嗎？

太貴了!!!，便宜一點嗎?

可以刷卡嗎？

這個多少錢?

你接受美金嗎？

請結賬

有什麼優惠嗎？
有沒有打折？

我們一起買三件有沒有
比較便宜？

使用信用卡有最低消費 
限制嗎？

使用信用卡要收額外的 
手續費嗎？

請問最近的貨幣兌換處 
或者銀行在哪裡？

คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า
กางเกง	 褲子 คู่จื่อ	  
กางเกงขายาว 長褲 ฉางคู่
กระโปรง 短裙 ตว่านฉวิน
รองเท้า 鞋子 เสียจื่อ	
รองเท้าผ้าใบ 運動鞋 อวิ้นต้งเสีย	

แว่นกันแดด 太陽鏡 ไท่หยางจิ้ง
รองเท้าส้นสูง 高跟鞋 กาวเกินเสีย	 	
เดรส 洋裝 หยังจวาง	
เสื้อยืด T恤 ทีซวี่
กางเกงยีน 牛仔褲 หนิวไจ่คู่
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คำศัพท์เกี่ยวกับสี
สีฟ้า  藍色	 หลานเซ่อ		
สีแดง  紅色	 หงเซ่อ	
สีดำ  黑色	 เฮยเซ่อ	
สีขาว  白色	 ป๋ายเซ่อ	 	
สีส้ม  橘色	 เฉิงเซ่อ	
สีเหลือง  黃色	 ฮว๋างเซ่อ	 	

สีชมพู  粉紅色	 เฝิ่นหงเซ่อ	
สีน้ำตาล 	 褐色	 เฮ่อเซ่อ  
สีทอง  金色	 จินเซ่อ	
สีเงิน  銀色	 อิ๋นเซ่อ	 	
สีเขียว  綠色	 ลวี่เซ่อ	
สีม่วง  紫色	 จื่อเซ่อ

แนะนำ โหลดแอพพลิเคชั่น Google Translate มาไว้ในโทรศัพท์ แล้ว 
เปลี่ยนภาษาหลักเป็น Chinese (Traditional) เวลาไม่เข้าใจตรงไหนให้ถ่ายภาพ 
แล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายมาก หรือให้ร้านค้าพูดใส่ไมโครโฟนเลยก็ได้  
ที่สำคัญอย่าลืมเครื่องคิดเลขแบบพกพา หยิบขึ้นมาให้คนขายกดราคาให้เลย
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