
ขอควรระวังในการเดินทางไปตางประเทศ 

เนื่องจากผูเขียนเคยเดินทางไปตางประเทศนับตั้งแตสมัยที่ยังเปนนักเรียนนักศึกษาถึงปจจบุนั 
(มีนาคม  พ.ศ. 2551)  ทั้งเดินทางไปเพื่อประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา  และไปพักผอน 
กับครอบครัว   รวม 64 ครั้ง  และปจจุบันการเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอนขาง 
เร็ว  การพัฒนาบุคลากรมีความจําเปนในทุกดาน  จึงรวมเอาการเดินทางไปศึกษาดูงาน  หรือ 
ทัศนศึกษา   เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาดวย  เพราะการเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ 
แมวาจะเปนระยะเวลาส้ัน ๆ ผูเดินทางจะไดรับความรูดานตาง ๆ มากมาย   ทั้งดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี   สังคม   ภาษา   วัฒนธรรม  และประสบการณตาง ๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถในการ 
รับรูของผูที่เดินทางเอง  ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จึงไดขอใหชวย 
เขียนบทความเรื่องการเดินทางไปตางประเทศ  ในขั้นแรกผูเขียนขอนําเสนอเกร็ดความรูเรื่องขอควร 
ระวังในการเดินทางไปตางประเทศ      เพื่อมิใหผูเดินทางเกิดปญหาจากความไมคุนเคย  และอาจจะ 
สงผลกระทบกับคณะผูรวมเดินทาง  ทําใหไมสนุกกับการเดินทาง    ส่ิงที่ตองระวัง  คือ 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport)  ปจจุบัน เปนแบบ e-passport  ตองระวังอยาใหมีรอบพับหรือ 
หักงอ    อยาวางไวใกลความรอน   ตองระวังมิใหสูญหายโดยเด็ดขาด   ควรพกติดตัว   หัวหนาคณะ 
หรือบริษัทผูดําเนินการจะถายสําเนา Passport  ของทุกคนเก็บไว 1 ชุด   ไวในกระเปาที่หิ้วขึ้นเครื่อง 
หรือที่เรียกวา Hand  bag  หรืออาจจะใสกระเปาใหญ (Suitcase) ที่ตอง Load ขึ้นเครื่อง    หากหนังสือ 
เดินทางหายในตางประเทศ   ตองเดินทางไปยังสถานทูตไทย  สวนใหญตั้งอยูในเมืองหลวง  เพื่อ 
ถายรูปและทําหนังสือเดินทางใหม  และตองแสดงสําเนา Passport  หรือสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน 

2.  ตั๋วเครื่องบิน   ตองเก็บรักษาเชนเดียวกับหนังสือเดินทาง   หลังจากผานการตรวจ  เมื่อเขา 
ไปในสนามบิน  หากสอดไวในหนังสือเดินทางตองถือใหดานสันหนังสือเดินทางชี้ลงพื้น   หากถือ 
แบบคว่ําลงตั๋วอาจจะหลนหายได  หากทานเดินเท่ียวชมสินคาที่รานปลอดภาษีจนเพลิน  ตั๋วหลนหาย 
อาจจะตองซ้ือใหม  และหากเปนตั๋วอิเล็กทรอนิกส e-ticket  ตองชําระคาออกตั๋วตามที่บริษัทกําหนด 
สําหรับราคาตั๋วเครื่องบิน   แมวาจะมีองคการระหวางประเทศ ไดกําหนดราคาตั๋วโดยสารไว   แตเปน 
ราคากลาง    ราคาตั๋วเครื่องบินจึงแตกตางกันมาก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก  บริษัทที่ดําเนิน 
ธุรกิจการบิน   การบริการของสายการบิน  เชน  สายการบินไทย   สายการบินญี่ปุน   ฯลฯ แพงกวา 
อียิปตแอร   แอรลังกา   แอรอินเดีย  ไชนาแอร  ฯลฯ  สายการบินเหลานี้มิใชจะแยกวา  สายการบิน 
ไทยเสมอไป  เชน  ที่นั่ง   หากทานซ้ือตั๋วชั้นประหยัด (Eoconomy class)  ที่นั่งจะกวางกวาของสาย 
การบินไทย   เพราะโครงสรางของคนในประเทศเขาใหญกวาเรา    ลักษณะการบิน   เชน   บินตรง 
หรือตอง Transit  เพ่ือเปล่ียนเครื่องบินระหวางทางจะมีราคาถูกกวา   เราบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ
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ตรง ไปออสเตรเลียที่เมืองใดเมืองหนึ่ง  มีราคาแพงกวาบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแลวไป 
เปล่ียนเครื่องที่สิงคโปร  บินไปเยอรมันแวะเปล่ียนเครื่องที่ศรีลังกาถูกกวาการบินตรงไปเยอรมัน 
บางคนที่ตองการประสบการการแวะเปล่ียนเครื่องก็อาจจะชอบ    และการแวะเปล่ียนเครื่องสามารถ 
ขอแวะพัก  (Transit)  ที่สนามบินใด  และยังสามารถเขาไปเที่ยวในเมืองหลวง  หรือเมืองซ่ึงที่ตั้งของ 
สนามบินไดดวย    บางประเทศมีบริการทองเที่ยว   สําหรับผูที่ Transit ตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไป (สวน 
ใหญสนามบินเหลานี้อยูไมไกลเมือง)  อาจจะซ้ือบริการทองเที่ยวเปน City  tour  หรือหากแวะ 1 วัน 
สามารถซ้ือ  One  day  trip  ซ่ึงมีใหบริการในบางประเทศ  เม่ือเขาบริการนําเที่ยวและบริการอาหาร 
ตามรายการที่กําหนด  แลวนําทานมาสงที่สนามบิน  การ Transit เปนเวลา 1-2 วัน   หากไปเอง 
บางประเทศทานตองขอวีซา   หากไปเปนคณะตามท่ีสายการบินหรือการทองเที่ยวของประเทศนั้น ๆ 
จัดขึ้น    ไมตองขอวีซา   แตเขาจะยึดหนังสือเดินทางไวที่สนามบิน    เมื่อทานถึงเวลาเดินทางออก 
จากประเทศก็มาติดตอขอรับหนังสือเดินทางไปรับตั๋วเพ่ือขึ้นเครื่อง 

3.  การใชหองน้ําในสนามบิน  หากเรา  Transit  ในประเทศที่เปนแขก  ทั้งแขกอินเดีย 
บังกลาเทศ  ศรีลังกา  ตลอดจนตะวันออกกลางในบางประเทศ   พนักงานทําความสะอาดหองน้ํา 
มักจะเอา Tissue  ไปถือไวแลวคอยสงใหผูใชบริการหองน้ํา  เม่ือออกจากหองน้ําตองทิปใหเขา   ซ่ึง 
ยังเปนวัฒนธรรมของประเทศดอยพัฒนา    เพราะประเทศที่เจริญแลวเขาไมทํากัน เนื่องจากผูใช 
สนามบินไดชําระคาภาษีสนามบิน(Airport  tax) แลว    และจะสรางความรําคาญและลําบากใจให 
ผูใชบริการ เพราะเขาอาจจะไมมีธนบัตรมูลคาต่ําใหเขา  (ธนบัตรยูโร  ฉบับละ 1 ยูโรหรือประมาณ 
49 บาท   เขาไมพิมพมาใช   ทานตองพกฉบับ 5,  10,  20,  50, 100  ยูโร)  ซ่ึงเมื่อ Transit  อาจจะขอ 
แลกเงินที่สนามบิน  เชน  แลกจากยูโร หรือดอลลาร  เปนรูป (สําหรับประเทศอินเดีย   ประเทศศรี 
ลังกา   และอาจจะทิปให 1-5 รูป หรือ 1-5 บาท)  แลกเปนเงินปอนดอียิปต   สําหรับประเทศอียิปต 
ไวใชเปนคาทิป  ครั้งละ 1 ปอนด  หรือ 6.50 บาท) 

4.  กระเปาเดินทาง   ไมควรเกิน 2 ใบ  ควรจัดเส้ือผาท่ีจะใชหลังจากถึงสนามบินปลายทาง 1 
ชุด  เส้ือกันหนาว   และยาประจําตัวไวใน Hand  bag  อีกใบหนึ่งซ่ึงเปนใบใหญ (Suitcase) ตอง 
Load  ขึ้นเครื่อง  หากเกิดความผิดพลาดในการแยกกระเปาจากสนามบินตนทาง   เมื่อเดินทางถึง 
สนามบินปลายทาง (Destination) ไมมีประเปาใบใหญมา   สายการบินจะติดตามมาให   หากพักที่ 
เดียวหลายคืนคงไมมีปญหา   หากตองเดินทางไปพักตามเมืองตาง ๆ ทุกวัน   ปญหาก็ยุงยากขึ้น   เวน 
แตทานซ้ือตั๋วตั้งแตชั้นนักธุรกิจ (Business  class) ขึ้นไป   สายการบินจะชดใชเงินคาซ้ือเส้ือผาใหม 
ใหสวนหนึ่งเพื่อใชในขณะที่ยังไมไดรับกระเปา  น้ําหนักกระเปาไมควรเกิน 20 กิโลกรัม สําหรับ 
Economy class (บางแหงอนุโลมใหถึง 28 กิโลกรัม)  30 กิโลกรัม สําหรับ Business class  และ 40 
กิโลกรัม สําหรับชั้น First class  ในตางประเทศ   เขากําหนดน้ําหนักกระเปาแตละใบ  เชน  ไมเกิน 
20-30 kg.  ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของเจาหนาที่ผูขนยายกระเปา  หากน้ําหนักมากตองแยกเปนสองกระเปา 
กรณีที่เดินทางเปนคณะจะคิดน้ําหนักรวมกันทั้งคณะ
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การชั่งน้ําหนักกระเปา   จะชั่งตอนที่ยื่นตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทาง เพื่อขอบัตรผาน 
ขึ้นเครื่อง (Boarding  pass)  หากทานตองการชมทัศนียภาพของสนามบินในขณะเครื่องบินขึ้นและ 
ลง (Take  off  and  Landing)  ก็บอกเจาหนาที่วาขอนั่งติดหนาตาง (Near  the  window)  และหากไป 
ดวยกันสองคน   นั่งคูกันก็บอกเจาหนาที่เชนเดียวกัน 

5.  กระเปาที่ห้ิวขึ้นเครื่อง  หรือ Hand  bag  กรณีที่เดินทางไกล  ดวยเครื่องบินขนาดใหญ 
(Boeing  หรือ Air bus)  ควรมีขนาด (ไมเกิน)  กวาง 45 ซม.  ยาว 56  ซม.  และหนา  25 ซม.  หาก 
เดินทางในระยะทางส้ัน ๆ เชน  ไปประเทศเพื่อนบาน    อาจจะมีเพียง Hand  bag  ใบเดียวและอาจจะ 
ถูกนําไปกองรวมกันที่หลังแถวสุดทายของผูโดยสารทั้งนี้แลวแตขนาดเครื่องบิน 

6.  กฎเกณฑใหมในการหามนําอาวุธ   สารเคมี  ของเหลว และส่ิงของมีคมขึ้นเครื่อง 
เปนกฎที่เพิ่มความเขมขนขึ้น  หลังจากการกอวินาศกรรมของอุซซามา  บิน  ลาเดน  ที่มหานคร 
นิยอรก   เมื่อวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2544  ซ่ึงเปน Commision  regulation  ถูกนํามาใชเมื่อวันที่ 15 
มกราคม  พ.ศ. 2547 กลาวคือ   การนําของเหลว   อาจจะเปนยาสีฟน   น้ํายาบวนปาก   ยาประจําตัว 
เครื่องสําอาง  และอ่ืน ๆ   นําใส Hand   bag  ไดไมเกิน 100 ซี.ซี.  หรือ 100 มล.  ทั้งนี้เจาหนาที่ที่ 
สนามบินจะตรวจจากภาชนะที่บรรจุ  แมทานจะนําไปเพียง 10 ซี.ซี.  แตบรรจุในภาชนะที่มีความจุ 
มากกวา 100 ซี.ซี.  จะตองทิ้งลงถังขยะ  หากจําเปนตองนําไป  ทานตองใสในกระเปาใหญ   หรือ 
ตอง Load  ขึ้นเครื่องกอนที่ทานจะมาถึงจุดตรวจ Hand  bag  และเมื่อมาถึงจุดที่ตรวจ Hand  bag 
แลว  ทานจะตองหาภาชนะที่ไมเกิน 100  ซี.ซี.  มาบรรจุ   ซ่ึงมิใชเรื่องงาย   สวนใหญจะถูกทิ้งลงถัง 
ขยะกอนขึ้นเครื่อง   สําหรับของมีคม  เชน  กรรไกรตัดเล็บ   คัตเตอร   มีด  แมจะมีขนาดเล็กมาก  จะ 
ไมอนุญาตใหนําขึ้นเครื่อง    สมัยผูเขียนเปนนักเรียนนักศึกษา  ประมาณ 30 ปที่ผานมาเคยเห็นการ 
ตรวจพบของมีคม   จุดตรวจในสมัยนั้นเรียกพนักงานการบินไทยมานําไปเก็บใสถุงไว  และเขียน 
เลขที่นั่งของผูโดยสารที่ถุง  แลวมอบคืนใหตอนออกจากเครื่องบิน   แตในปจจุบันนี้ไมเคยเห็นอีก 
เลย  ฉะนั้นทานตองเพิ่มความระวัง  ในการเตรียมตัวกอนเดินทางควรทํารายการสิ่งของที่จําเปนที่จะ 
นําติดตัวไปตางประเทศ  เพื่อกันการหลงลืม  หรือเพื่อความสะดวกในการจัดกระเปา  (สําหรับ 
รายละเอียดเกี่ยวกับ Commision    regulation    EC  68/2004  สามารถหาอานไดจากเอกสารหรือ 
Internet) 

7.  การใชบริการรถเข็น  เพื่อเข็นกระเปาหลังจากรับกระเปาจากจุดรับกระเปา (Baggage 
claim)  ในประเทศที่เจริญบางประเทศ  เชน  ออสเตรีย  เขาไมมีพนักงานเก็บรถเข็นกระเปาหลังจาก 
ผูโดยสารใชแลวทิ้งไว  รถเข็นกระเปาเขาจะมีโซและปลายโซมีขอตอเสียบเขาดวยกัน  เหมือนกับ 
รถเข็นในหางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมาเก็ต   เราตองหยอดเหรียญ  เหรียญละ 50 เซ็นต  เพื่อปลด 
ล็อค  เม่ือนํารถเข็นมาเก็บคืนที่เดิม  นําขอตอปลายโซมาเสียบเขาดวยกันก็จะไดเงินจํานวน 50 เซ็นต 
คืน  การใชรถเข็นแบบนี้แมจะเปนซุปเปอรมาเก็ตในเมืองเล็ก ๆ ของประเทศเยอรมัน    เขานิยมใช 
ทั้งรถเข็นขนาดเล็กสําหรับเด็ก   และขนาดปกติสําหรับผูใหญใชเข็นเพื่อเลือกซ้ือสินคา
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8.  การเดินแยกจากกลุมไปขึ้นเครื่องบิน   ตองดูจากบัตรผานขึ้นเครื่อง(Boarding  pass)  ซ่ึง 
ออกเลขที่นั่งไวดวย  วาจะออกทางประตูหมายเลข (Gate  number)ที่เทาใด  ขณะนี้บางประเทศใช 
อักษรแทนตัวเลข     ตองเดินไปตามอักษรนั้น  หากพบตัวอักษรที่บันไดเล่ือน (Escalator)  หรือ 
รถไฟ (Shuttle  train) ซ่ึงมีอักษรตามที่ปรากฎในบัตรผานขึ้นเครื่อง  ตองไปตามบันไดเล่ือน  หรือ 
ขึ้นรถไฟ  เม่ือถึงอาคารผูโดยสารรถไฟจะเปดประตูใหออก   แลวใหสังเกตดูจอโทรทัศนวงจรปดวา 
จุดหมายปลายทางที่เราจะไปตองไปทางไหน  คราวนี้อาจจะมี Gate  number ซ่ึงเราตองเดินไป 
ตามนั้น   ก็จะสามารถขึ้นเครื่องได   หากไปครั้งแรกและไมคุนเคยกับภาษาอังกฤษควรไปพรอมกับ 
กลุมจะดีกวา 

9.  สภาพอากาศ  ควรตรวจสอบสภาพอากาศ  กอนออกเดินทางเล็กนอยจาก CNN  หรือ 
แหลงอ่ืน ๆ  และแมวาทานจะไดตรวจสภาพอากาศจากแหลงขอมูลตาง ๆ แลว   มิไดหมายความวา 
อากาศจะเปนเชนนั้น   การเดินทางไปประเทศท่ีอยูในเขตหนาว   อาจจะตองนําเส้ือกันหนาวติดตวัไป 
ดวยตลอดเวลา  เพราะสภาพอากาศในปจจุบันแปรปรวนมาก  และในประเทศที่มีอากาศแปรปรวน 
บอย  เชน  รัสเซีย  หรือประเทศอ่ืน ๆ อาจจะตองนํารมกันแดดติดตัวไปดวย   รมกันแดดอนุญาตให 
ใส Hand  bag  หิ้วขึ้นเครื่องได  สําหรับประเทศท่ีหนาวมากหรือรอนจัด  ควรมี Lotion ทาผิวติดตัว 
ไปดวย  สําหรับการพกพารมกันแดดกันฝนขณะไปเท่ียวหรือไป Shopping  ในหางสรรพสินคาบาง 
ประเทศเขามีท่ีฝากรมอัตโนมัติ   หมายถึง  ทานเอารมไปเก็บในที่ล็อคซ่ึงมีดอกกุญแจออกไป    เมื่อ 
ตองการเอารมคืนตองไขกุญแจ  ดอกกุญแจจะถูกเสียบคางไวเหมือนเดิม 

10.  เวลา   ควรปรับนาฬิกาในตรงกับเวลาทองถ่ินตามที่กัปตันหรือพนักงานบนเครื่อง 
ประกาศกอนเครื่องลงจอด (Landing)  เวลาในยุโรปบางฤดู  ชากวา 5 ชั่วโมง   บางฤดู ชากวา 6 
ชั่วโมง  ในการทํากิจกรรมตาง ๆ กอนนัดหมายใหตรวจสอบเวลาใหตรงกันดวย  และทุกคนตองตรง 
ตอเวลา    หากคนใดคนหนึ่ง   หรือกลุมใดกลุมหนึ่งทําใหตองเสียเวลา   นั่นหมายถึงทานจะตองเสีย 
ประโยชนจากการทองเที่ยวหรือการศึกษาดูงานในรายการถัดไป  เพราะการเดินทางในตางประเทศ 
ถูกควบคุมทั้งเวลา   ระยะทาง  ความเร็ว (ไมสามารถเรงความเร็วหรือที่เรียกกันวาทําเวลาได) และ 
ชั่วโมงการทํางานของพนักงานขับรถ  ซ่ึงมีรายละเอียดอีกมากมาย  นอกจากนี้แลวสถานศึกษาบาง 
แหงในตางประเทศ   หากไดตกลงเวลาประชุมหรือศึกษาดูงานเปนที่เรียบรอยแลว    ทานหรือคณะ 
ไปชากวากําหนด   เขาอาจจะปดประตูไมตอนรับ    วิธีท่ีดีตองไปใหถึงกอนกําหนดเล็กนอย 

11.  การแตงกาย  ขึ้นอยูกับสถานที่ที่ทานจะไป   หากเดินทางไปชมสถานที่สําคัญ ๆ บาง 
ประเทศเขาใหรถจดคอนขางไกล    ทานจะตองเดิน  ฉะนั้นควรใชรองเทาที่สวมใสสบาย   เชน 
รองเทาผาใบ  หากไปในที่อากาศรอนจาควรมีหมวก   และแวนกันแดด    หากประเทศที่หนาวจัด 
และมีลมแรง  ควรใชเส้ือกันหนาวชนิดที่มีหมวกติดกับเส้ือ  เพ่ือมิใหหมวกปลิวไปกับลม    หากทาน 
เดินทางไปประเทศมุสลิม  เชน  อิหราน  ฯลฯ  สําหรับสตรีตองนําผาคลุมศีรษะไปดวย    หากทาน 
ตองเขาไปเที่ยววัดในศาสนาซิกข   แมสุภาพบุรุษตองมีผาโพกศีรษะ   หากทานไมมีเขาจะโพกใหดวย
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ผาท่ีมีคนใชมากอนแลว   ทานอาจจะรูสึกวาไมสะอาด    หากทานไปเที่ยวประเทศพมา   ตองเตรียม 
ผาเช็ดเทาไปหลายผืน   เพราะเขาใหทานถอดรองเทากอนเขาสูวิหารหรือโบสถ  บางวัดถอดกอนใน 
ระยะไกล   บางครั้งถอดบนรถแลวเดิน   หากไปตอนเที่ยงหรือบาย  ก็รอนมิใชนอย  และหากทาน 
เดินทางไปเท่ียวบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย บางวัดเขาใหทานสวมโสรงกอนเขาสูบริเวณวิหาร   แต 
บางวัดมีคนถือโอกาสใหเชาโสรง   จึงควรศึกษาขอมูลการทองเที่ยวกอนเดินทางดวย โดยภาพรวม 
การแตงกายในการเดินทางไปตางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศของเราไดแนะนําไววา  “ควร 
แตงกายใหมิดชิด  แตงกายใหดูดี  สุภาพ   ใหตางชาติเขาเกิดความเกรงใจผูมาเยือน  และเพื่อ 
ชื่อเสียงของประเทศอีกโสดหนึ่งดวย” 

12.  การนําส่ิงของมีคาติดตัว    สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ     ทานควรจะแตงตวัใหดี 
มิไดหมายความวาทานจะตองมีเครื่องประดับหรือของมีคาติดตัวไป   ควรนําไปเฉพาะส่ิงที่จะเปน 
เทานั้น   เพราะมิจฉาชีพทั้งหลาย    มีความเชี่ยวชาญในการดูของมีคา    กอนที่พวกเขาจะลงมือ 
กระทําการเขาตองประเมินแลววาคุมกับความเส่ียง    หากทานโดนฉกชิงวิ่งราว   ทานมักจะจําหนาตา 
พวกเขาไมไดเพราะความไมคุนเคย    และในบางครั้งอาจไดรับบาดเจ็บจากบรรดามิจฉาชีพดวย 
นอกจากนี้แลวยังมีความยุงยากในการใหการกับตํารวจทองถ่ินดวย 

13.  สถานที่ทองเที่ยว  แมวาทานอาจจะไมมีวัตถุประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวเพราะ 
เดินทางไปประชุม  สัมมนา  หรืออ่ืน ๆ  ในความเปนจริงแลวบางครั้งหลังจากเสร็จภารกิจ  ไม 
สามารถเดินทางกลับได เพราะเครื่องบินที่จะบินกลับมีวันเวนวัน   บางประเทศเวน 2 วัน  จําเปนตอง 
หาสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใชเวลาที่ตองรอใหเปนประโยชน  สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญจะเปน 
โบราณสถาน  เชน   วัด   โบสถ (หรืออาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน)  วัง   พิพิธภัณฑ   แหลงทองเที่ยว 
ธรรมชาติ    อาจจะตองดูวาในชวงที่เราพักเปนเทศกาลใด   ในตางประเทศบางเทศกาลเขาจัดใหญ 
มาก   หากมีโอกาสควรจะไดชมศิลปวัฒนธรรมของเขาดวย  แตนักทองเที่ยวไทยสวนใหญเนนการ 
Shopping  เนื่องจากใชวัฒนธรรม   วาไปไหนมาไหนตองมีของติดไมติดมือมาฝากกัน  การไป 
ทองเที่ยวควรไปในสถานที่ที่เหมาะสม   ไมควรไปในสถานที่ที่พระทานเรียกวา   ที่อโคจร 
มัคคุเทศกของบริษัททองเที่ยวหลายคนเลาใหฟงวา  “สถานที่เหลานี้เปนที่นากังวลใจทั้งหัวหนา 
คณะที่นําไปศึกษาดูงานและบริษัททองเที่ยวดวย  เชน   สถานบันเทิงเริงรมยบางประเภท   เพราะบาง 
แหงจะเปนที่ชุมนุมของ  บรรดา   เกย   ทอม    ตุด   ดี้   โสเภณี    กะเทย  พวกติดยาเสพติด  และ 
มิจฉาชีพตาง ๆ อีกมากมาย  เพราะหากเกิดปญหาอาจจะสงผลกระทบตอเพ่ือนรวมคณะดวย  เคยมี 
ผูใหญทานหนึ่งขอใหมัคคุเทศกพาไปเท่ียว Red  light  district  แลวถูกมิจฉาชีพทํารายรางกาย    ตอง 
มาแกขาวกันวา  ทานล่ืนลม”  สรุปไดวา   ดีที่สุดคือไมไปในสถานที่เหลานี้ 

14.  การแยกกลุมออกไปถายรูป  หรือแมแตเขาหองน้ํา  ควรบอกใหผูรวมคณะไดทราบดวย 
ในสถานที่ทองเที่ยวบางแหงมีคนมากมายเดินปะปนกัน   อาจทําใหพลัดหลงได  สําหรับการถายรูป 
สวนใหญผูที่เดินทางไมบอยนักมักเผลอถายรูปเนนตนเองและผูรวมเดินทางเปนหลักเมื่อกลับมาถึง
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บานก็ดูแตรูปตนเอง   และผูรวมเดินทาง    และอาจจําไมไดวาถายที่ใด    การถายรูปจึงควรถายใหหาง 
จากสถานที่ที่สําคัญ  และใหเห็นตัวเราและคณะเปนเพียงสวนหนึ่งของภาพ   หรืออาจจะถายเพียงครึง่ 
ตัว  เห็นภาพสถานที่นั้น ๆ อยางชัดเจน    จะชวยใหไดรายละเอียดแทนการจดบันทึกได  ประการ 
สําคัญในสถานที่ทองเที่ยวหลายแหงมีมิจฉาชีพทั้งในทองถ่ินและตางทองถ่ินปะปนอยู   หากไปกัน 
สองคนมีคนนอกกลุมอาสาชวยถายรูปคูใหเรา   ขอใหขอบคุณเขา  และไมตองใหเขาถายให  เรา 
ผลัดกันถายเอง    มิฉะนั้นแลวกลองไปอยูในถือเขาจะตกเปนของเขาดวย 

15.  การใชโทรศัพทในหองพักของโรงแรม   ในบางประเทศ   ทานสามารถตอสายตรงถึง 
บานของทานในประเทศไทยไดโดยตรง  กรณีทานใชไมถนัดควรโทรศัพทติดตอเจาหนาที่ 
(Operator)  หรือใหผูที่มีประสบการณตอให    หากตอไมติดวางโทรศัพทแลวยกมาตอใหม   ทําซํ้า ๆ 
หลายครั้ง  อยาลืมวาทุกครั้งที่ทานใชหูโทรศัพทจะถูกบันทึกคาบริการ (Service charge)  ในการใช 
โทรศัพท  แมจะโทรศัพทไมติดสัก 5 ครั้ง  หรือ 10 ครั้ง  โรงแรมคิดเงินคาบริการตามจํานวนที่ใช 
โทรศัพท  โดยมิไดกําหนดวาใชโทรศัพทแลวสามารถติดตอกับปลายทางไดจึงจะคิดคาบริการ 

16.  การดูโทรทัศน  บางประเทศ  มีชองที่ดูฟรี   และชองที่เสียเงิน   โดยเฉพาะการดู 
ภาพยนตรเปนเรื่องยาว   หรือภาพยนตรที่ยั่วยวน  แตในบางประเทศเขาทําดีมีขอความเขียนไววา 
Pay TV  หมายความวา   หากทานเปดชองทางดานนี้ตองเสียเงิน  อีกดานหนึ่ง (อาจจะเปนดานซาย 
กับดานขวาของจอโทรทัศน) ไมตองเสียเงิน   ตองสังเกตจากเครื่องรับโทรทัศน    หากไมมีขอความ 
บอกไวชัดเจน  จะบอกไวในชองที่ตองจายเงินวา   หากทานดูเรื่องนี้ตองจายเงิน  และจะมีคําถาม 
ปรากฏที่จดใหทานยืนยัน  หากทานกด Remote ยืนยัน (Yes)  เขาก็จะคิดเงินเม่ือเริ่มฉายภาพยนตรที่ 
ทานตองการชม 

17.  การใชมินิบาร  (Minibar) หรือตูเย็นในหองพักของโรงแรม   ในบางประเทศ  เชน  ญี่ปุน 
เขามีตัวล็อค   มากวา 20 ปแลว    เครื่องดื่ม   และอาหารวาง  เชน ถ่ัว  พวกกรอบ ๆ เค็ม ๆ หรือที่ 
เรียกวา Snack  หากทานจะใชบริการมินิบาร  ทานตองดูวามีตัวล็อคหรือไม   หากมีตัวล็อคตอง 
ตัดสินใจเลือกใหเรียบรอยกอนดึงออกมารับประทาน  หากดึงออกมาแลว  จะไมสามารถไปเก็บได 
เหมือนเดิม  ทานจะตองถูกเรียกเก็บเงินตอนที่ Check    out  ออกจากหองพัก    มิฉะนั้นตองตาม 
เจาหนาที่มาตรวจนับ   ซ่ึงอาจจะทําใหเสียเวลา   นอกจากนี้แลวโรงแรมบางแหงในบางประเทศ 
ทานสามารถใชบริการมินิบาร ฟรี   ตองตรวจสอบใหดีกอนเขาพัก  ยกเวนหองระดับเดอรลุกซขึน้ไป 
ในโรงแรมหรู  มีบริการฟรี 

18.  การใชบริการหองน้ําสาธารณะ  ปกติประเทศในยุโรปกลาง  เขาจะเก็บคนละ 50 เซ็นต 
หรือครึ่งยูโร  ประมาณ  24 บาท  (ยกเวน  ประเทศอังกฤษ  ที่หางแฮร็อด  ตองชําระ 1 ปอนด  หรือ 
มากกวา 60 บาท  เฉพาะผูซ้ือสินคาในหางจึงจะมีสิทธิใชบริการฟรี)  ประเทศในยุโรปกลางสวน 
ใหญ  หากเปนปมน้ํามัน   หรือรานอาหาร   ตองชําระ 50 เซ็นต  แลวนําตั๋วที่ใชบริการหองน้ํามาเปน 
สวนลดในการซ้ือสินคา (ลด 50 เซ็นต) ตอ 1 ชิ้น  สําหรับรานอาหาร เชน แม็คโดนัล  หากเขาใช
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บริการหองน้ําหลังจากชําระเงิน   อาจจะตองเก็บตั๋วไวใชในคราวหนา  เพราะลูกคาก็ตองหยอด 
เหรียญเพื่อใชบริการหองน้ํา  สําหรับหองน้ําริมถนน   มักจะสรางคลาย ๆ บูธ  สรางดวยแสตนเลส 
ทานตองหยอดเหรียญตามที่กําหนดไวที่หนาประตูหองน้ํา    หากทานใชเกินกําหนดเวลา   ประตูจะ 
เปดออกเอง  ทานที่จําเปนตองเขาหองน้ําประเภทนี้   ควรจะมีเพื่อนยืนนอกหองน้ําอีก 1 คน   หาก 
ใชเกินเวลาตองเคาะประตูใหเพื่อนหยอดเงินเพ่ิม   ประเทศในยุโรปตะวันออก   ปมน้ํามันหลายแหง 
ใหใชบริการหองน้ําฟรี  สําหรับประเทศในคาบสมุทรไอบีเรีย  เชน  ประเทศสเปน   สวนใหญใช 
บริการหองน้ําฟรีเชนเดียวกัน 

19.  การนั่งรถทัศนาจร   หรือทัศนศึกษา  จะเปนรถบัส   หรือไมโครบัส   ฝรั่งเขาไมแยงกัน 
นั่งหนา   ตางจากคนไทย   พอจะขึ้นรถบัสไปทัศนาจรมักจะแยงกันนั่งตอนหนาของรถ   แตยังมี 
วัฒนธรรมที่ดีอยางหนึ่งของเรา คือยังมีบางคนนิยมใหผูอาวุโสนั่งตอนหนา   เพื่อใหเดินบนรถใน 
ระยะทางส้ัน ๆ  และใหเกียรติที่อาวุโสกวา    ตามความจริงแลวนั่งตรงไหนก็ได   ไมไดแตกตางกัน 
มากนัก   เชน  นั่งรถเท่ียวชมทัศนียภาพประเทศสวิส   ทานหลับเกือบตลอดทางก็ไมมีประโยชนที่จะ 
ไปนั่งตอนหนา   การนั่งรถเที่ยวในยุโรป     อาจจะเดินทางติดตอกันหลายวัน   และหลายประเทศ 
แตมติการเดินรถของกลุมยูโร   กําหนดไววาตองไมเกิน 6 วันตอเนื่อง/สัปดาห    หากจะเดินทางตอ 
ดวยรถคันเดิม  ไปอีกประเทศหนึ่งหรืออีกเมืองหนึ่ง  ตองพักที่เมืองใดเมืองหนึ่ง   แลวเปล่ียนเปน 
Local  bus  1 วัน   เพื่อใหคนขับรถพักผอน  ในแตละวัน  การเดินทางบนทางหลวงตองหยุดพักทุก 
2 ชั่วโมง   ตํารวจจะสุมตรวจจากจอบนคอนโซลใกลพวงมาลัยคนขับรถ   ซ่ึงจะบันทึกขอมูลเอาไว 
และในวันหนึ่ง ๆ  ขับรถไดไมเกิน 9 ชั่วโมง  สําหรับสหรัฐเมริกา  รถประจําทางที่แลนระหวางรัฐ 
ขับตอเนื่องได 4 ชั่วโมง   แลวหยุดพักเปล่ียนคนขับ  นี่จึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทานตองตรงเวลา 
ตามที่นัดหมาย  รถบัสที่ใชสําหรับนักทัศนาจรเกือบทุกคันมีหองน้ํา   แตไมใหใช   เพราะสวนใหญ 
คนขับเปนเจาของรถ   เขาไมมีลูกนอง    หากใชหลังจากเสร็จงานเขาตองทําความสะอาดเอง    ส่ิงที่ 
ทานตองระวังคืออาหาร   เชน  การรับประทานอาหารเชาแบบ Buffet ที่โรงแรม   หากไมเคยดื่มนม 
ตอนเชาก็อยาไปดื่ม   น้ําสมของโรงแรมบางแหงมีรสเปรี้ยวจัด  ก็ตองระวัง   ฯลฯ 

ส่ิงที่นาสนใจอยางหนึ่ง  คือ การขับรถ  คนขับรถเขาสามารถขับไปไดทั่วทุกประเทศใน 
กลุมยูโร   โดยอาศัยระบบ GPS (Global     positioning  system)  ซ่ึงมี Monitor อยูใกลพวงมาลัยรถ 
เปนระบบบอกตําแหนงที่แนนอนบนผิวโลก  ดวยสัญญาณจากดาวเทียม 3-4 ดวง  เหมือนกับมีระบบ 
นําทาง   สามารถไปในที่ที่ไมเคยไปไดอยางแมนยํา  ในยุโรปและอเมริกาเขาใชกันมาหลายปแลว 
แตบานเราราคาในขณะนี้คอนขางสูง    จึงไมคอยมีการลงทุนมากนัก  แตตอไปคาดวาจะ มีการลงทนุ 
เพ่ิมมากขึ้น 

20.  การนัดหมาย   เรื่องเวลานัดหมายเปนส่ิงจําเปนมากในการเดินทางไปตางประเทศ   ใน 
ประเทศท่ีเจริญหลายแหง  ทานอยาลืมวา   ยิ่งเจริญมาก   ยิ่งอยูอยางมีกติกามากดวย   หากรถแวะให 
รับประทานอาหารก็ดี     แวะใหลงเที่ยวตามสถานที่สําคัญ ๆ   หรือแวะให Shopping ก็ดี   ทานตอง
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ตรงตอเวลา    เพราะบริเวณที่หยุดรถใหทานลงมักไมมีที่จอดรถ  เมื่อสงทานแลวตองไปจอดที่อ่ืน 
และจะกลับมารับตามเวลาท่ีไดนัดหมายไว    หากไปเปนคณะหัวหนาทัวรจะนับจํานวนผูรวมเดนิทาง 
วามาครบแลวจึงโทรศัพทเรียกรถมารับ     การจอดในที่หามจอดเปนเรื่องใหญ  เพราะเมื่อคนขับรถ 
ถูกจับเขาตองไปเสียคาปรับที่ศาล  ตองเสียเวลาในการประกอบอาชีพ   และอาจจะรับโทษอ่ืน ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด  เชน   ถูกระงับใบขับขี่เปนระยะเวลาหนึ่ง    ตางจากประเทศเรา  สวนใหญ 
เรื่องจะจบที่ตํารวจ 

21.  การพลัดหลง   ในการทองเที่ยวในสถานที่มีช่ือเสียงยอมมีคนจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมเปน 
จํานวนมาก  และเมืองทองเที่ยวมักจะมีถนนคนเดิน (Walking  street)  ในเมืองใหญ ๆ ถนนคน 
เดินอาจจะมีถนนสายหลักและถนนสายรองจํานวนมาก    หลายตรอกหลายซอย  ทําใหพลัดหลงได 
งาย  แมแตการ Shopping ในหางสรรพสินคาขนาดใหญก็สามารถพลัดหลงได  เพราะหางใหญ ๆ 
มีถนนรอบหาง   ดานที่ติดถนนแตละดานมีประตูเขาออกหลายแหง    หลังจาก Shopping เสร็จแลว 
ออกไมตรงถนนสายเดิมก็คงหลงอยูพักใหญ  นอกจากนี้แลวยังสามารถพลัดหลงแมแตในสนามบิน 
ใหญ ๆ  ในกรณีที่เดินทางไปเปนคณะ   หัวหนาคณะตองแจงรายละเอียดของการนัดหมายใหชัดเจน 
ผูรวมคณะตอง  เขาใจเรื่องจุดนัดหมายและเวลานัดหมายใหตรงกัน   หากพลัดหลงขอใหนัดใหตก 
ลงกันวา   ใหหยุดรออยูที่เดิมหรือบนเสนทางสายหลักที่หัวหนาคณะไดแนะนําไว    อยาพยายามเดิน 
ไปเดินมา  หรือรอตามตรอกซอกซอยที่มิไดนัดหมาย  จะทําใหการติดตามเปนไปไดยาก    และ 
หลายประเทศมีคนพูดภาษาอังกฤษไมได   บางทีไมสามารถสอบถามได  ทําใหเสียเวลาในการ 
ติดตามเพิ่มมากขึ้น  และอาจทําใหผูพลัดหลงเกิดความเครียดได  ในกรณีที่ทานเดินทางไปกับ 
บริษัททัวร   ในวันเดินทางเขาจะแจกโปรแกรมทัวรอีกครั้งหนึ่ง   แตคราวนี้จะมีรายละเอียดมากกวา 
ในตอนที่ทานซ้ือทัวร   เพราะคราวนี้เขามีขอมูลซ่ึงเปนคูมือการเดินทาง   มีรายละเอียดของโรงแรม 
และสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ  คือ  มีทั้งที่อยู  หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขโทรสาร  และ 
E-mail address  ทานจะตองนําติดตัวตลอดการทองเที่ยวหากพลัดหลงคูมือฉบับนี้จะชวยไดมาก  ใน 
กรณีที่เดินทางไปเองหรือไปกับครอบครัว   ควรจดรายละเอียดของสถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ 
หากเกิดเหตุอันไมไดคาดคิดจะไดขอความชวยเหลือจากสถานทูตได   เชน   กรณีหนังสือเดินทางและ 
ทรัพยสินของทานหาย    สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ จะดําเนินการชวยเหลือทาน   รวมทั้ง 
คาใชจายที่จําเปนไปกอน  เม่ือกลับมาถึงประเทศไทยทานตองชําระคืนตามสัญญาที่ทานไดทําไวกับ 
สถานทูต  ซ่ึงจะชวยใหทานเดินทางกลับถึงบานโดยสวัสดิภาพ 

22.  การขอคืนภาษี (Tax  refund)  หากทานเดินทางไป Shopping  ตามประเทศตาง ๆ ใน 
ยุโรป   ซ่ึงเปนประเทศกลุมยูโร  ทานจะเขาทางประเทศใดตองขออนุญาตเขา (Visa) ประเทศนั้น เมื่อ 
เขาไปแลว   จะไปกี่ประเทศก็ได  จะซื้อของกี่ประเทศก็ได    แตตองไปขอคืนภาษีที่สนามบินสุดทาย 
ที่ทานจะเดินทางออกจากประเทศในกลุมยูโร  ซ่ึงสามารถกรอกแบบฟอรมขอคืนภาษีไดที่สนามบิน 
อาจขอคืนเปนเงินสดหรือเขาบัญชีท่ีบานก็ได    หากขอคืนเปนเงินสดถูกหักคาบริการเล็กนอย    การ
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เขาบัญชีบางทีใชเวลานานนับเดือน  การซ้ือสินคา Brand  name สวนใหญเปนสินคาราคาคอนขาง 
สูง  การคืนภาษีจึงตั้งเกณฑไววา   ทานจะตองซ้ือสินคาที่ขอคืนภาษีได  เปนเงินไมนอยกวา 91 ยูโร 
(ยูโร ละประมาณ 48-49  บาท    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนในขณะนั้น)  ในการขอคืนภาษี 
ทานตองเก็บใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ   และในบางสนามบินอาจจะตองแสดงสินคาที่ซ้ือมาแลวให 
เจาหนาที่ดูดวย   ฉะนั้นทานจะตองติดตอขอคืนภาษีกอนที่จะนําสินคาใสในกระเปาเพื่อ Load ขึ้น 
เครื่อง  เวนแตทานใสสินคานั้นไวใน Hand  bag  หรือหิ้วขึ้นเครื่อง    ขณะเดียวกันอยาลืมวา  Hand 
bag ที่ห้ิวขึ้นเครื่องตองมีเพียงใบเดียว    บางสนามบินอาจจะยอมใหทานหิ้วมากกวา 1 ใบ    แตหลาย 
สนามบินในประเทศสหรัฐอเมริกาไมยอม   ตองทิ้ง 1 ใบ   หรือนําไปเสียภาษี  และอาจมีมูลคา 
มากกวาของที่ห้ิวมาอีก   ก็จะเปนปญหาใหมใหทานตัดสินใจอีกครั้ง 

เกร็ดความรูเรื่องการเดินทางไปตางประเทศมีมากมาย  เชน  ประเทศอินเดีย จุดตรวจคนเขา 
เมือง  (Immigration  check)  หรือดานศุลกากร  (Custom  house)  เขาตอบ  Yes หรืออนุญาต 
ขณะเดียวกันก็สายหัวดวย  คนที่ไมคุนเคยจะงง  แตละประเทศลวนมีวัฒนธรรมตางกัน  ทานที่จะ 
เดินทางไปตางประเทศ  จึงควรศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ กอนเดินทาง   จะชวยให 
ไดรับประโยชนและความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น 

สมศักดิ์      ตันติวิวัทน 
ครู   ชํานาญการพิเศษ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานบริการชุมชน    วิทยาลัยเทคนิคราชบรุี 
ที่  -  วันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2551 
เร่ือง  สงบทความ KM 

________________________________________________________________________________ 
เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนคิราชบุร ี
สิ่งที่สงมาดวย  1.  บทความ เรื่องขอควรระวังในการเดินทางไปตางประเทศ  จํานวน  1 ชดุ 

ตามที่  รองผูอํานวยการ  ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   จึงไดขอให 
ขาพเจา  ชวยเขียนบทความจากประสบการณในการเดินทางไปตางประเทศ  นั้น 

ขาพเจาไดเขียนมาใหแลวดังแนบ     จึงใครขอความกรุณามอบใหผูเกี่ยวของดําเนินการ 
ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(นายสมศักดิ์  ตันติวิวัทน) 
หัวหนางานบริการชุมชน


