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ศุภฤกษ์ ศูรางกูร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ภารกิจหลักในวัย 30 ของสมาคม

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว หรือ TTAA เราก่อตั้งขึ้นมา 30 ปีแล้ว ตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่ 31 

ทกุวันน้ีคนไทยเดนิทางไปเทีย่วต่างประเทศประมาณ 5.9 ล้าน คนต่อปี และคาดว่าจะมากข้ึน 

เรื่อย ๆ เราพยายามอย่างมากในการยกระดับการเดินทางของคนไทย ซึ่งไม่ใช่แค่คุณภาพ 

การบรกิารเท่านัน้ สิง่ท่ีส�าคญักว่าคอื ภาพลกัษณ์ของความเป็นคนไทย โดยหนึง่ในเป้าหมายส�าคญั

คือการพัฒนานักท่องเท่ียวของเราให้ได้ประโยชน์จากการเท่ียวเมืองนอกด้วยความคุ้มค่า

สูงสุด พร้อมกับสามารถเข้ากับท้องถิ่นปลายทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ใช่มารยาทสากลเท่านั้น 

ที่เราต้องเข้าใจ แต่ธรรมเนียมการปฏิบัติของท้องถิ่นคือสิ่งที่ห้ามละเลยอย่างเด็ดขาด

special interview



เมื่อคนไทยเที่ยวรอบโลก

คนไทยเป็นชาตท่ีิสนุกสนานและมอีธัยาศยัด ีถือว่าน่ารกัในสายตาต่างชาติ ไม่ค่อยจกุจกิ 

และท่ีเขาชอบมากคือคนไทยซื้อของเก่ง อันน้ีคือภาพลักษณ์ทางบวก ส่วนทางลบ 

ก็คือ ในบางครั้ง ไทยเป็นชาติท่ีไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยเรียนรู้วัฒนธรรมและ

สิ่งใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือเรื่อง Food Adventure เมื่อเจออาหาร 

ที่ไม่คุ้นเคย คนไทยไม่ค่อยกล้าที่จะลองเท่าไหร่

บางครัง้เราเอาตัวเองเป็นศนูย์กลาง สนุกสนานจนลมืไปว่าในบางสถานท่ีเขามกีฎระเบยีบ

และมีหลักปฏิบัติทางสังคมท่ีเราไม่เคยรู้ โดยเฉพาะเวลาไปเท่ียวในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

พวกเขาจริงจังกับระเบียบวินัยและการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อย่างเช่นการต่อแถวเข้าคิว 

การไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะ มารยาทพวกน้ีเราจะลืมไม่ได้เลย ไปจนถึงมารยาทท้องถ่ิน 

ทีเ่ราควรรู ้เราต้องพัฒนานกัท่องเท่ียวของเรา แล้วภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศไทยก็จะตามมา

อย่าลืมประโยชน์ส�าคัญจากการท่องเที่ยว

สิ่งท่ีอยากให้คนไทยมองอีกมุมหน่ึงจากการเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศน้ัน นอกจาก

เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ควรเป็นการเดินทางที่ได้รับประสบการณ์อันเปิดโลกทัศน์ ให้เราได้ 

รับแรงบันดาลใจ เพ่ือน�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีได้พบ ได้สัมผัส กลับมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน ์

ขณะด�าเนินชีวิตในบ้านเรา

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
การศึกษาว่าประเทศท่ีเราจะไปเท่ียวนั้น มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนิสัยของผู้คน 

เป็นอย่างไรคือเรื่องส�าคัญ เช่นเดียวกับการเตรียมตัวเองให้พร้อมส�าหรับการเดินทาง 

แต่งกายให้พอดแีละเหมาะสมกับสถานที ่ไม่ต้องพกของมค่ีาตดิตวัมากจนเกินไป ไม่งัน้อาจจะ

เกิดอันตราย บางประเทศมีมิจฉาชีพที่คอยจับจ้องคนไทยไว้เลย พอเห็นคนไทยมาก็คอยที่จะ 

ฉกชิงวิ่งราว เพราะรู้ว่าคนไทยเวลาเดินทางมักมีทรัพย์สินติดตัวมากเป็นพิเศษ



        นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2527 สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว หรือ Thai Travel 

Agent Association (TTAA) ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมอย่างเป็นทางการ  โดยเริ่มจาก

กลุม่บรษิทัทีจ่�าหน่ายตัว๋เครือ่งบนิเป็นหลักได้รวมตวักันเพ่ือก่อตัง้โดยได้รบัการสนบัสนุนจากกลุม่สาย

การบินและท�าให้สมาคมนี้มีส่วนท�าหน้าที่คัดกรองสมาชิกให้กับ IATA เพื่อสมัครเข้าใช้ระบบ BSP ดัง

นัน้สมาคมฯจงึมบีทบาทในการเป็นศนูย์กลางของบรษิทัจ�าหน่ายตัว๋เครือ่งบนิและท�ากิจกรรมหรอืการ

แลกเปลีย่นข้อมลูกับสายการบนิต่าง ๆ  ในยุคแรกของการก่อตัง้สมาคมฯนัน้เริม่ต้นจากคุณปิยะ สขุกุล  

คุณวารินทร์ พูลศิริวงศ์ คุณอนุพงษ์ กิตติรักษนนท์ คุณสุวรรณ ชวานิชกุล คุณสุพรรณี  

เบญจฤทธ์ิ และคุณเถกิง สวาสดิพันธ์ ต่อมาธุรกิจน�าเท่ียวตลาดเอ้าบาวน์เติบโตขึ้นมากและ 

ทางสมาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎของสมาคมฯ เพื่อสมาชิก จนเข้าสู่ยุคแห่งวิกฤติของสมาชิกฯ คือ 

ยุคไอเอ็มเอฟหรือการลดค่าเงินค่าบาท ท�าให้ตลาดนักเดินทางชาวไทยไปต่างประเทศได้หยุดลงใน

ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นยุคของคุณนวลจันทร์ เพียรธรรม นับว่าเป็นยุคแห่งความล�าบากและการปรับตัว

ของสมาชิกท่ีจะต้องหันมาเริ่มท�าทัวร์ภายในประเทศ โดยทางสมาคมฯซ่ึงน�าโดย นายกฯ นวลจันทร์

ในยุคน้ัน ต้องท�าการเปิดอบรมสมาชิกท�าทัวร์ภายในประเทศ และหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ให้กับ

สมาชิก ที่ส�าคัญยิ่งคือ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1997 TTAA จัดงาน Travel Mart ขึ้นเป็นครั้งแรก

เพ่ือรณรงค์ให้ “ไทยเท่ียวไทย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว มีบูทบริษัทท่องเที่ยว และ 

สายการบนิ 91บทู มผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน ถือเป็นประวัตศิาสตร์หน้าหนึง่ของวงการท่องเทีย่ว

ที่น่าจดจ�าที่สมาคมฯได้ท�าการบันทึกไว้ 

เมือ่เข้าสูยุ่คของคณุมนัส พพิฒันนันท์ เป็นผูเ้ห็นโอกาสและศกัยภาพของประเทศจนีทีจ่ะสามารถ

น�าสมาชิกขยายเส้นทางหรือสร้างสินค้าใหม่ให้เป็นทางเลือกท่ีโดดเด่นของตลาดนักท่องเท่ียวไทยใน

ยุคนั้น ๆ ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของ 

นกัท่องเทีย่วไทยในเวลาต่อมา และเป็นยุคของการขยายฐานสมาชกิในต่างจงัหวัดด้วยการก่อต้ังชมรม

ภูมิภาคของสมาคมฯท�าให้สมาคมมีเครือข่ายในต่างจังหวัดที่เข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นเป็นยุคคุณเอนก ศรีชีวะชาติ ที่มาจากอดีตนายกฯแอตต้า (ATTA) ผู้ให้ความส�าคัญ

กับการเชือ่มความสมัพันธ์กับหน่วยงานการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของแต่ละประเทศให้เข้ามามบีทบาท

ส่งเสริมสนับสนุนการท�าการตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในอดีตนั้นบทบาทการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นหลัก แต่ต่อมาได้มอบหมายภารกิจน้ีให้องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของประเทศนั้น ๆ มีหน้าท่ีท�าประชาสัมพันธ์ตลาดนักท่องเที่ยวไทยโดยตรง จึงท�าให้สมาคมฯได้รับ 

การยอมรบัและมสีมัพันธภาพอนัดกัีบองค์กรส่งเสรมิการท่องเทีย่วของแต่ละประเทศมากข้ึนโดยตลอด
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คุณเจริญ วงัอนานนท์ ได้รบัไม้ต่อในต�าแหน่งนายกสมาคมฯ และสืบสานนโยบายในเรือ่ง NTO 

อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นยุคทองของงาน เท่ียวทั่วไทย ไปทั่วโลกหรือ (TITF) ซึ่งมีขนาดและปริมาณ

จนถึงเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียนมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่สร้างรายได้

หลักให้กับสมาคมฯในการบริหารองค์กรให้มีความมั่นคงสืบมา และนโยบายท่ีโดดเด่นของคุณเจริญ 

อีกด้านหน่ึงคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านนโยบายการท่องเที่ยวอย่างมากมาย  

นบัเป็นบคุคลท่ีโดดเด่นในเร่ืองของบคุลกิภาพท่ีเป็นนกัสือ่สารสาธารณะทีด่ ีและจากจดุเด่นนีเ้องท�าให้

ภาพลักษณ์ของสมาคมฯเป็นท่ีรู้จักในสังคมไทยมากขึ้นโดยปริยาย หลังจากนั้นเป็นการส่งต่อในยุค

คุณสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ซึ่งได้ด�าเนินงานการบริหารด้านนโยบายต่อเนื่องจากคุณเจริญ ก็สามารถ

สร้างผลประกอบการที่ดีและมีความโดดเด่นเรื่องของบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมถ่อมตน นักเจรจาที่ดี และ

ให้ส�าคัญในด้านฝึกอบรมเป็นอย่างมากในสมัยหนึ่ง

จวบจนในปัจจุบันคือ คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร ผู้ซึ่งเป็นอดีตนายกฯสมาคมแอตต้าและเป็นผู้ก่อตั้ง

ในหลายสมาคมฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสมาคมฯสูงมาก ดังนั้นจึงมีรูปแบบการบริหาร 

สมาคมฯท่ีมีความโดดเด่นและเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการใช้นโยบาย 

ปรองดอง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่มวลสมาชิก โดยหวังผล

สมัฤทธ์ิและมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นหลัก มกีารแบ่งงานตามภารกิจโดยจดัเป็นทมียุทธศาสตร์

และด�าเนนิการวางแผนงาน พร้อมสร้างตวัชีวั้ด ผสมผสานการท�างานท่ีใช้ประสบการณ์ของนกับรหิาร

ภายในทมีควบคูกั่บการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใช้พัฒนาองค์กรและวางระบบให้มคีวามสอดคล้อง

ของคณะท�างานซึ่งปัจจุบันทางสมาคมฯได้น�าระบบ Collaboration Tool หรือ Samepage มาใช้เพื่อ

สร้างมาตรฐานการท�างานของคณะกรรมการบริหารและพนักงานประจ�าในส�านักงานสามารถท�างาน

ร่วมกัน รับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของเน้ืองานท้ังระบบไปพร้อมกันทุกคนท้ังผู้บริหารเชิง

นโยบายและคณะท�างานภายในส�านักงานแบบเรียลไทม์ ท่ีส�าคัญคือ เอกสารส�าคัญหรือเน้ือหาการ

ท�างานในทุก ๆ โครงการสามารถตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสได้ตลอดเวลา มีการเก็บสถิติความ

พึงพอใจในการท�ากิกจกรรมอย่างเป็นระบบตามหลกัวิชาการ ใช้นโยบายการเงินการคลงัทีมี่การบรหิาร

ความเสี่ยงเพ่ือสร้างความสมดุลในการลงทุนและการพัฒนาองค์กรควบคุมกันไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของสมาชิกและองค์กร ต่อไปในอนาคต 

ปณิธานของการก่อตั้งสมาคมที่ดีคือการเติบโตอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารองค์กร และเป็นที่ยอมรับในสังคมตราบนานเท่านาน และสิ่งเหล่านี้คือพวกเราชาว TTAA ต่าง

ยึดมั่นและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีต่อไป
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- Clarence Thomas
Associate Justice of the Supreme Court of the United States

- คุณจะเข้ากับโลกทั้งใบได้ด้วยมารยาทที่ดี มิใช่ใบปริญญาชั้นใด -
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กว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองนอกแต่ละครั้ง มักมีเรื่องมากมายให้ได้กังวล
ทั้งเรื่องงบประมาณและแผนการเดินทางที่จัดการได้ไม่ง่ายนัก

เพราะฉะนั้นการเดินทางไปกับบริษัททัวร์มักเป็นทางเลือกที่นิยมตลอดมา
ว่าแต่เพราะอะไรกันล่ะ!?

เที่ยวกับทัวร์ ดีชัวร์! ดียังไง?

to go in A group

beBetter

ปลอดภัยกว่า การไปเป็นหมู่คณะย่อมเป็นเรื่องอุ่นใจ ถึงอย่างไรเราก็ควร

ฟังค�าแนะน�าจากไกด์ให้ด ีและไม่ว่าจะไปเท่ียวท่ีไหนกห้็ามประมาทท้ังน้ัน

ไปกับทัวร์ชิลล์สุด ๆ เพราะถ้าไปเองต้องยุ่งวุ่นวายอยู่กับการเตรียมตัว

ทั้งตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ขึ้นรถ ลงเรือ ไหนจะเรื่องวีซ่าอีกล่ะ! 

กินอ่ิมอยู่สบาย อาหารหลากหลายเรียกได้ว่าพิเศษทุกมื้อ มีท้ังบุฟเฟต์

และอาหารท้องถิ่น ที่ส�าคัญราคารวมอยู่ในเงินที่จ่ายไปแล้วด้วย

ได้เท่ียวหลายท่ีในเวลาท่ีมีจ�ากดั เพราะโปรแกรมการเดนิทางถกูวางแผน

มาเป็นอย่างดี ทั้งยังได้ความรู้ของทุกปลายทางโดยไกด์มืออาชีพอีกด้วย

หมดกังวลเรือ่งภาษา ตลอดทรปิมไีกด์และทีมงานคอยดแูลอย่างใกล้ชดิ 

บางครั้งพาไปช้อปปิ้งและช่วยต่อรองไม่ให้เราเสียเปรียบพ่อค้าเจ้าถิ่น

ควบคุมงบได้ง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้รวมอยู่ในราคาขายแล้ว

ที่เหลือก็แค่เตรียมพ็อกเก็ตมันนี่ส�าหรับทิปและช้อปปิ้งเท่านั้นแหละ
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ไปเมืองนอกกับมืออาชีพทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
มาดูกันดีกว่านะ ว่าเราควรเลือกบริษัททัวร์แบบไหน?
เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นทริปที่คุ้มค่าและน่าประทับใจที่สุด

เที่ยวกับทัวร์ ดีชัวร์! ดียังไง?

to choose your  tour

beSure
เลือกทัวร์ให้ชัวร์ ไม่ต้องกลัวอะไร!

จดทะเบยีนประกอบธุรกิจน�าเท่ียวอย่างถูกต้อง ระวงับริษัทที่ใสเ่ลขที่ 

ใบอนุญาตปลอม โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบบรษิทัทัวร์ทีไ่ด้รบัอนญุาต

ให้ประกอบธุรกิจน�าเท่ียวต่างประเทศอย่างถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ส�านัก

ทะเบียนธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว www.tourism.

go.th หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ตรวจสอบว่าบริษัทนั้นเป็นสมาชิกของสมาคม

ท่องเที่ยวใด ๆ หรือไม่

ศกึษาโปรแกรมทัวร์อย่างรอบคอบ ว่าเป็นไปตามท่ีตนเองต้องการหรอืไม่ 

ก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง และควรเลี่ยงโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ชี้แจงการ 

เดนิทางอย่างชดัเจน เพราะมโีอกาสเสีย่งสงูทีจ่ะไม่ได้ไปตามโปรแกรมนัน้

การโอนเงิน ให้ดูบัญชีธนาคารปลายทางว่าเป็นชื่อของใครในบริษัท 

หรอืเป็นบญัชสี�าหรบัโอนเงนิโดยเฉพาะ ไม่ควรโอนให้พนักงานหรอืผูต้ดิต่อ 

เพราะอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นได้

เลือกบริษัทท่ีได้รับความไว้วางใจ ผ่านการฟังค�าแนะน�าของคนท่ีเคย 

ไปมาจริง แถมยังได้รู้ถึงมาตรฐานของการบริการอีกด้วย

ไม่เลอืกทัวร์ท่ีราคาถกูจนเกนิไป เพราะเป็นไปได้ว่าโปรแกรมอาจจะไม่ 

เป็นไปตามท่ีตกลงไว้ บางกรณีคณุอาจกลายเป็นเหย่ือของมจิฉาชพีได้ด้วย



12

มารยาทคุณที่มี จะเพิ่มความดูดี น่ารัก
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

ในแต่ละประเทศย่อมมีขนมธรรมเนียมที่ต่างกันออกไป
แต่ก็มีมารยาทพื้นฐานที่สามารถน�าติดตัวไปได้ทั่วโลก

10 มารยาทสากล เมื่อท่องเที่ยวในต่างถิ่น

trAvel  t ips
to join the world

10 Essential

1.

5.

3.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

4.

ตรงต่อเวลา นัดต้องเป็นนัด ควรมาก่อนเวลาสัก 10-15 นาที

ตักบุฟเฟต์ให้พออิ่ม ควรทานให้หมดและไม่ตักจนพูนจาน

เข้าคิวเสมอ เคารพกฎการต่อแถวและอย่าแซงคิวคนอื่นเป็นอันขาด

ข้ามถนนที่ทางม้าลาย ถ้ามีสัญญาณไฟให้กดและรอสัญญาณทุกครั้ง

ให้ความเคารพต่อสถานที่ แต่งกายให้ถูกกาลเทศะและไม่ส่งเสียงดัง 
ศึกษาและท�าตามข้อก�าหนดของแต่ละสถานที่

ทานอาหารอย่างสุภาพ โดยแต่ละประเทศอาจมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ต่างกัน

อย่าลืมเรื่องทิป ใครบริการน่ารักก็อย่าลืมให้สินน�้าใจกันด้วย

อย่าใช้แฟลช เวลาถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงภาพเขียน หรือที่ใด
ก็ตามที่มีข้อห้ามดังกล่าวไว้

ระวงัเรือ่งการต่อรองราคา เพราะร้านค้าในบางประเทศมป้ีายและราคา
ที่ชัดเจนอยู่แล้ว

ยืนชิดด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งบันไดเลื่อน ลิฟต์ และทางเดินเท้า จะชิดขวา
หรือซ้าย ขึ้นอยู่กับมารยาทของแต่ละประเทศ
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ไปไหนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเอง
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

การเตรียมตัวด้านสุขภาพมักเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม 
ทั้ง ๆ ที่ร่างกายเป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่าสิ่งไหน ๆ 
เพราะการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย

 อาจท�าให้ป่วยจนหมดสนุกกับทริปเอาได้ง่าย ๆ

10 มารยาทสากล เมื่อท่องเที่ยวในต่างถิ่น เตรียมสุขภาพให้พร้อมก่อนการเดินทาง

is better
than cure

10 Essential Prevention

1.

2.

3.

รกัษาสขุภาพให้แขง็แรง ก่อนออกเดนิทาง ไม่ควรเดนิทางทัง้ ๆ  ท่ีไม่สบาย 
คนท่ีมโีรคประจ�าตวั ควรปรกึษาแพทย์ เตรยีมยาประจ�าตวัและเอกสาร
ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นติดตัวไปด้วยเสมอ

หาข้อมูล ของประเทศท่ีเราก�าลังจะเดินทางไป ว่ามีความเสี่ยง 
ต่อสขุภาพในด้านใดบ้าง เพราะแต่ละประเทศมปัีจจยัท่ีแตกต่างกัน เช่น 
โรคประจ�าถ่ิน โรคตดิต่อทีก่�าลงัระบาด สภาพอากาศทีไ่ม่คุน้เคย เป็นต้น

ห้ามประมาท อย่ามองข้ามนานาภัยอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ท้ังอุบัติ เหตุ มิจฉาชีพ การก่อการร ้าย รวมไปถึงภัยธรรมชาต ิ
ควรจดเบอร ์สถานทูตไทยเอาไว ้ เผื่ อได ้ ใช ้ ในคราวท่ีจ�า เป ็น 
และควรแยกเก็บเงิน ส�าเนาพาสปอร์ต วีซ่า หรือเอกสารส�าคัญอื่น ๆ 
ไว้อีกกระเป๋า ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีหลักฐานการยืนยันตัวตน





North America
o n c e  i s

n e v e r  e n o u g h
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u.s.a.  & canada

อเมริกา
ตะลุยราตรี ท่ี ย ่ านไทม ์สแควร ์ ใน
มหานครนิวยอร์ก บินข้ามประเทศมาชม 
สะพานชื่อดังโกลเด้นเกตที่ซานฟราน-
ซิสโก ส�าหรับสุดยอดทะเล ระบ�าและ
ชายหาด ต้องท่ีเกาะฮาวาย ปิดท้ายด้วย
การย้อนวนัวาน สนกุสนานกบัสวนสนกุ
ระดบัโลก อย่างดสินย์ีเวลิด์ ยูนเิวอร์แซล
สตูดิโอส์ และซิกแฟลกส์ที่รัฐฟลอริดา 

แคนาดา
ส�าหรับวิวที่ดีท่ีสุดในแคนาดา ต้องท่ี 
ซีเอ็นทาวเวอร์ หอคอยเดี่ยวท่ีสูงที่สุด
ในโลก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต 
ส่วนคนที่ชอบธรรมชาติและกิจกรรม
กลางแจ้ง ต้องไม่พลาดชมทิวทัศน์ 
ทะเลสาบหลุยส์ในอัลเบอร์ต้า และ
เ ทือกเขาร็อก ก้ี ท่ี เมืองแวนคู เวอร  ์
รัฐบริติชโคลัมเบีย 

destination
#01

north america

40.719968°, 74.007147°

13,960km24h+

Decimal

สหรัฐอเมริกา-แคนาดา
ดินแดนที่ไม่เคยหลับใหล

สหรัฐอเมริกา ดินแดนอันกว้างใหญ่ 
ถึงขนาดท่ีว ่าสองฟากฝ ั ่ งของประเทศ 
มีเวลาต่างกันถึง 3 ชั่วโมง! และด้วยสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
และฤดูกาล ประเทศนี้จึงมีสถานที่ท่องเท่ียว
ที่น่าสนใจมากมาย ใครมีแพลนอยากไป
เท่ียวแดนลุงแซม คงต้องใช้เวลาเลือกนาน
อยู่เหมือนกัน เพราะมีทุกอย่างให้เลือกสรร 
รวมทุกวัฒนธรรม สมกับชื่อดินแดนที่ไม่เคย
หลับใหลเลยจริง ๆ

ส ่วนแคนาดาได ้รับการจัดอันดับว ่า
เป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่ง
ในแต่ละฤดูจะมีเสน่ห ์และความงดงาม
แตกต่างกันออกไป กิจกรรมการท่องเท่ียว
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของดินแดนแห่ง 
ใบเมเปิ้ล มักอิงอยู่กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 
เดนิป่า การป่ันจกัรยาน ไต่เขา เล่นสกี แล่นเรอืใบ 
หรือพายเรือคายัก 



17

ขอบคุณค่ะ :-)

-11

mar-nov

Thank You

shopping
เมเปิลไซรัป

ไวน์ Niagara

เสื้อผ้ากีฬา Nike

ขนม Priester’s Pecans

มีด Ulu Knife

traveling
ไทม์สแควร์

ภูเขารัชมอร์

แกรนด์แคนยอน

น�้าตกไนแอการ่า

เทือกเขาร็อกกี้

eating
เมน ล็อบสเตอร์

เฟรนช์ฟรายราดซอส

พายมะนาว

หอยนางรมอบชีส

บาร์บีคิวซี่โครง

best
time to
travel

tipping
waiter

taxi driver
tour guide

hours
from thailand
(ny city)

15-20 %
10-20 %
10-15 %

use dollar
(usd, cAd)

- capital -

(u.s.a)

(canada)

Washington D.C.

ottawa



18

หัดพูด Thank you, Excuse me และ Sorry สามค�านี้ให้เป็นนิสัย แม้ว่าจะ

กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม เพราะเป็นค�าที่คนอเมริกันและแคนาเดียนพูดกัน

ติดปากกับคนท่ัวไป หากต้องเดนิผ่านหน้าใครขณะทีเ่ขาก�าลงัดขูองอยู ่หรอืต้อง

เดินเบียดใครบนทางเดินแคบ ๆ ให้พึงพูดค�าว่า “Excuse me” เสมอ 

คนไทยอย่างเราอาจจะเคอะเขินเพราะมักไม่คุ้นกับการทักทายแบบสัมผัสกัน 

แต่การเชคแฮนด์คือภาษากายท่ีต้องเอาใจใส่กว่าทีค่ดิ เริม่จากการจบัมอือกีฝ่าย 

พอให้แน่นก�าลังดี พร้อมกับสบตา และอาจจะกล่าวประโยคง่าย ๆ แต่น่ารัก 

เช่น “Nice to meet you”

ถ้านัดใครหรือจองสถานท่ีไหนไว้แล้วไปไม่ได้ ถือว่าเป็นมารยาทส�าคัญท่ีต้อง

โทรไปยกเลิกนัดทุกครั้ง ถ้าไม่โทรไปยกเลิก คุณอาจต้องจ่ายค่าปรับได้

อย่าลืมให้ทิป! นับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนท�ากัน ไม่ว่าจะเป็นใน 

ร้านอาหาร ร้านตัดผม หรือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งความเหมาะสมของอัตรา 

ค่าทิปจะอยู่ที่ราว ๆ 10-15% แต่ต้องระวัง หากเลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิต 

อย่าลืมเติมเงินค่าทิปลงในช่องที่เว้นไว้ในใบเสร็จด้วย

lesson

a

b

d

c

please
do
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lesson

please
don't

ไม่ควรเช็ดจาน ช้อน ส้อม มีดในร้านอาหารที่อเมริกา ไม่ว่าร้านน้ันจะหรูหรา

หรือธรรมดาแค่ไหนก็ตาม เพราะถือว่าเสียมารยาท ถ้าเห็นว่าไม่สะอาด 

ให้ขอเปลี่ยนชุดใหม่เลยจะดีกว่า

เวลาไปซื้อของท่ีต้องต่อคิว หรือยืนรออะไรสักอย่างท่ีต้องเข้าไปใกล้ ๆ คนอื่น 

ต้องเว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปใกล้จนเกินไป เพราะจะถือว่าเสียมารยาท 

ยกตวัอย่างเช่น เวลาต่อควิจ่ายเงนิตรงแคชเชยีร์ หากมีคนยืนอยู่ตรงปลายสายพาน 

อย่าเข้าไปเบียด ปล่อยให้ของเขาเลื่อนไปก่อน แล้วค่อยเดินเข้าไปใกล้ ๆ 

ในการสนทนากับชาวอเมริกัน นอกจากประเด็นละเอียดอ่อนที่พึงระมัดระวัง

ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเรื่องทางการเมืองหรือศาสนา อีกหัวข้อหนึ่ง 

ที่ไม่ควรเอ่ยถามคือเรื่องเงิน เพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ว่าจะถามถึง

รายได้หรือราคารถยนต์ของเขาก็ตาม

ส่วนทีแ่คนาดา ห้ามดืม่แอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะ เพราะเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 

โดยจะดื่มได้เฉพาะในสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้น

g

h

e

f













Europe
t h e  c l a s s i c

i s  e v e r y w h e r e
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switzerland
destination
#02

western europe

Decimal 46.946690, 7.444219

9,060km12h30M

สวิตเซอร์แลนด์
แดนในฝัน

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนเล็ก ๆ อันเปี่ยม
ด้วยความโรแมนตกิ ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีโดด
เด่น ธรรมชาตท่ีิสวยงามเกินค�าบรรยาย พ้ืนท่ี
มากกว่า 70% เป็นเขตภูเขา ซึ่งถูกห้อมล้อม
ไว้ด้วยเทือกเขาแอลป์ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นหลังคา
ของทวีปยุโรป

สภาพอากาศของท่ีน่ีจะมีความแตกต่าง
กันมาก เพราะว่ามีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 
บางเมอืงมเีทือกเขาล้อมรอบและมทีะเลสาบ 
ท�าให้อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี หรือแม้แต่
ในฤดูร้อน หากเทียบกับประเทศไทย ยังถือว่า
อากาศเย็นสบาย

เบิร์น
นครหลวงแห่งแดนสวรรค์ ชมเมอืงน�า้พุ
สวยตระการตา ตะลุยแหล่งเดินช้อปปิ้ง
ยาวท่ีสดุในโลก ชมโบสถ์ Bernermünster 
และอาคารรัฐสภา Bundeshaus 

ซูริก 
ชมหอนาฬิกายักษ์ที่โบสถ์ St.Peter 
กระจกสีที่โบสถ์ Fraumünster ถ่ายรูป 
คูกั่บโบสถ์ Grossmünster ก่อนแวะเท่ียว 
ถนน Niederdorf-Oberdorf 

ชาฟฟ์เฮาเซน 
ล่องเรือชมน�้าตก The Rhine Fall ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของทวีปยุโรป และยังเป็น 
สิ่งมหัศจรรย ์ทางธรรมชาติ ท่ีน ่าทึ่ง 
แห่งหนึ่งของโลก
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สบายดีไหมคะ :-)

mar-nov

shopping
มีดพับ Victorinox

นาฬิกา Omega

นาฬิกากุ๊กกู

เนยแข็ง

ช็อกโกแลต

traveling
ย่านเมืองเก่าในเบิร์น

ยอดเขาจุงเฟรา

ทะเลสาบลูเซิร์น

โบสถ์เฟรามึนสเตอร์

น�้าพุจรวดเจ็ทโด

eating
ชีสฟองดูว์

มันบด Papet Vaudois

อาหารเช้า Rosti

ราเคล็ตต์

โพเลนต้าและเนื้อตุ๋น

best
time to
travel

tipping

use swiss franc
(chF)

-5 hours
from thailand

Bern waiter
taxi driver
tour guide

0-5 %
5-10 %
1-2 chf

capital

Come Stai?
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การพกอัธยาศัยที่ดีไปเที่ยว ไม่ว่าจะท่ีไหนย่อมเป็นเรื่องน่ารัก เช่นเดียวกับใน 

สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเข้าไปในร้านค้าแล้วได้เอ่ยค�าทักทาย “สวัสดี” ในภาษา 

ท้องถิ่น ก่อนที่จะบอกว่าเรามาท�าธุระอะไร ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีมาก

การทักทายชาวสวิส ควรเรียกชื่อคู่สนทนาด้วยค�าน�าหน้าชื่อ เพ่ือความสุภาพ

และถือเป็นมารยาทท่ีควรกระท�า โดยเฉพาะในเขตที่ผู้คนใช้ภาษาเยอรมัน 

ควรเรียกคุณผู้ชายด้วยค�าน�าหน้าว่า “Herr” (แฮร์) และ “Frau” (เฟรา) ส�าหรับ

คุณผู้หญิง ตามด้วยนามสกุล

ไม่ใช่เรื่องแปลกส�าหรับท่ีน่ี ถ้าจะมีคนอื่นมาขอน่ังร่วมโต๊ะอาหารกับคุณ 

หากมีที่นั่งว่างเหลืออยู่ โดยเฉพาะในร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านน�้าชาเล็ก ๆ 

ที่มีพ้ืนที่จ�ากัด และไม่ควรโกรธเคืองหรือต่อว่า ถ้าคุณลุกไปเข้าห้องน�้าแล้ว 

มีคนอื่นมานั่งที่โต๊ะของคุณ

ขาแฮงเอาต์ต้องจ�าไว้ ให้พูดค�าว่า “Zum Wohl” (ซุม โวห์ล) เมื่อชนแก้ว 

และที่ส�าคัญคือ ต้องพูดชื่อและมองตาคนที่เราชนแก้วด้วย ถ้าชน 10 คนก็ท�า

แบบนี้กับทั้ง 10 คน วัฒนธรรมลักษณะนี้ถือว่าเป็น Swiss Only เลยก็ว่าได้!

lesson

a

b

d

c

please
do
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lesson

please
don't

สวติเซอร์แลนด์เป็นเมอืงสงบ ไม่ควรส่งเสยีงดงัขณะก�าลงัท่องเท่ียวอยู่ในเมอืง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวันอาทิตย์ เพราะคนที่น่ีถือว่าเป็นวันครอบครัว จึงห้าม

ก่อการรบกวนหรือท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง

การสูดน�้ามูกกลับเข้าไปในจมูกถือเป็นเรื่องน่าเกลียดมาก อย่าท�า! ไม่งั้น 

จะถูกมองด้วยสายตาพิฆาตแน่นอน เพราะเหมอืนเป็นการเอาเชือ้โรคกลบัเข้าไป 

ในร่างกาย แต่สามารถสัง่น�า้มกูเสยีงดงัในท่ีสาธารณะได้ ถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา

ห้ามขึ้นเหยียบบนเบาะรถไฟ รถบัส รถราง หรือที่สาธารณะอื่น ๆ  ยิ่งถ้าพาลูก ๆ  

หลาน ๆ ไปด้วยล่ะก็ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจถูกปรับได้

ความเป็นส่วนตัวคือเรื่องที่ส�าคัญส�าหรับชาวสวิส ฉะนั้นบทสนทนาในเรื่อง 

ส่วนบุคคลต้องใส่ใจเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงที่จะถามถึงเรื่องรายได้และฐานะ

ทางการเงิน เพราะบางคนถึงขั้นมองว่าเป็นการกระท�าที่หยาบคาย

g

h

e

f
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france
destination
#02

western europe

Decimal 48.856638°, 2.352241°

9450km11h50m

ฝรั่งเศส
เมืองแห่งน�้าหอม ไวน์ และศิลปะ

ฝรั่งเศส ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ
และแฟชั่นชั้นน�า สถาปัตยกรรมสุดย่ิงใหญ่
อลังการ ศิลปวัฒนธรรมอันรุ ่งเรืองและ
ยาวนาน ขนมหวานแสนอร่อย ไวน์ชั้นดี และ
อีกหลายความหรูหราฟู่ฟ่าของดินแดนแห่งนี้ 
ที่ได้ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลก
เสมอมา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนดินแดน
น�้าหอม คือ ช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน เพราะ
จะได้ชมสีสันธรรมชาติสวยงาม แถมอากาศ
ก�าลงัสบาย ไม่หนาวเหน็บจนเท่ียวไม่ไหว แต่
ในช่วงฤดูหนาวก็น่ามาเยือนไม่แพ้กัน เพราะ
เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลงานดนตรีและ
ศิลปะต่าง ๆ แถมยังได้จัดเต็มใส่โอเวอร์โค้ต 
รองเท้าบูทสูง เดินท่ามกลางหิมะโปรยปราย 
โรแมนติกสุด ๆ

ปารีส
ชมสถาปัตยกรรมอันโด่งดังระดับโลก 
อย่าง Eiffel Tower จากนั้นชมภาพวาด 
โมนาลซ่ิาอนัเลือ่งชือ่ท่ี Louvre Museum 
และสัมผัสความเว่อวังอลังการของ 
Versaille Palace 

โพรวองซ์ 
ท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตชนบท ท่ามกลาง
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วง สวรรค์บนดิน
ท่ีงดงามที่สุดในฝร่ังเศสตอนใต้ ท้ังยัง
เป็นเมืองแห่งการผลิตน�้าหอมชั้นดีของ
ประเทศอีกด้วย

นีซ
เมืองตากอากาศริมชายฝั ่ง French 
Riviera ชมบ้านเมอืงแบบเก่า เทีย่วย่าน 
Place Massena ถนนสายช้อปปิ้ง และ
แกลเลอรี่ศิลปะมากมาย
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สวัสดีค่ะ :-)

use euro
(eur)

-5 hours
from thailand

mar-nov

Bonjour

shopping
สบู่มาร์แซย์

เนยแข็ง

โคล่า Breizh

น�้าหอม Chanel

ขนม Salt Caramels

eating
ขากบ

มาการอง

เอสคาร์โกท์

ครัวซองต์

เครปหวาน

best
time to
travel

traveling
หอไอเฟล

พระราชวังแวร์ซาย

พระราชวังฟงแตนโบล

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

มหาวิหารน็อทร์-ดาม

tipping
Paris

waiter
taxi driver
tour guide

5 %
10 %
2-3 eur

capital
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การหัดพูดภาษาท้องถ่ินเป็นเรือ่งท่ีด ีเช่นเดยีวกับในฝรัง่เศส หากเริม่จากศนูย์ให้

ศึกษาประโยคท่ีได้ใช้แน่ ๆ  อย่างเช่น “Bonjour” อ่านว่า บง-ชร์ู (สวัสด)ี “Merci” 

อ่านว่า แมร์-ซี (ขอบคุณ) “S’il vous plait” อ่านว่า ซิล-วูส์-เปลต์ (ได้โปรด) 

อาจจะดยูาก แต่เชือ่เราเถอะว่าคณุจะได้เพ่ือนใหม่จากการเดนิทางครัง้นีม้ากข้ึน

เวลาไปทานอาหารตามภัตตาคาร ควรถอดหมวก เสื้อคลุม โอเวอร์โค้ต หรือ

แจ็คเก็ตออกทุกครั้ง เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ ที่ส�าคัญควรเรียกบริกร

ด้วยความสุภาพว่า “Monsieur” อ่านว่า มง-ซิ-เออร์ 

มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวฝรัง่เศสนัน้ มคีวามพิถีพิถันอยู่ไม่น้อย เริม่ตัง้แต่ 

การวางมอืบนโต๊ะอาหารเสมอ แม้พักข้อมอืก็ไม่ควรวางบนตกั เวลาทานขนมปัง 

ตามธรรมเนียมให้ใช้มือบิเป็นชิ้นพอดีค�า ไม่ควรกัด และไม่เลียริมฝีปาก 

ให้ใช้ผ้าเช็ดอย่างเรียบร้อย

เมือ่ไปเท่ียวตอนกลางคนืควรแต่งกายให้สภุาพ ไม่เซอร์จนเกินไป สถานบนัเทงิ

บางแห่งไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์เข้า ย่ิงกางเกงยีนส์ขาด ๆ ด้วยแล้ว 

ยิ่งไม่เหมาะ และห้ามท�าตัวก้าวร้าวกับคนอื่นเป็นอันขาด

lesson

a

b

d

c

please
do
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lesson

please
don't

อย่าทักทายแบบใช้แก้มแนบแก้มกับคนที่เพิ่งรู้จัก ควรจับมือทักทายตามแบบ 

สากล เพราะวิธีน้ีจะใช้กับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเท่าน้ัน และหากใช้แก้มชนกัน 

อย่าให้ปากหรือจมูกแตะแก้มของอีกฝ่ายเป็นอันขาด

สนามหญ้าในฝรั่งเศสมีไว้ให้ดูเฉย ๆ และชื่นชมกับความเขียวชอุ่มเท่านั้น 

ห้ามแตะต้องเด็ดขาด ยกเว้นตามสนามหญ้าที่เปิดเป็นสาธารณะ หากมีป้าย 

“Pelouse Interdite” ก�ากับอยู่ แปลว่า ห้ามเข้า ถ้าเผลอเข้าไปล่ะก็ถือว่า 

คุณท�าผิดกฏหมายกันเลยทีเดียว

การอยู่ในท่ีสาธารณะ เคร่งเรื่องมารยาทมาก ควรส�ารวม ไม่น่ังอ้าขา พาดขา 

หรือยกเท้าวางบนเก้าอี้เด็ดขาด และต้องไม่ใช้ไม้จิ้มฟัน ตัดเล็บหรือหวีผม 

ในที่สาธารณะ ถ้าจะจามหรือหาวให้ใช้ผ้าปิดปากและท�าอย่างเงียบที่สุด

ถ้าต้องซื้อผักและผลไม้ที่ไหนก็ตาม (ยกเว้นในซูเปอร์มาร์เก็ต) ห้ามหยิบจับ 

เลือกเองตามอ�าเภอใจ ควรใช้วิธีชี้หรือบอกให้เจ้าของร้านหยิบให้ แต่ถ้า 

เขาอนุญาตให้เลือกเองได้ ค่อยหยิบดูตามใจชอบ

g

h

e

f
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germany
destination
#04

western Europe

Decimal 52.535355, 13.388364

8,640km14h10M

เยอรมนี
มีมากกว่าไส้กรอกและเบียร์

พูดถึงเยอรมนี ใคร ๆ ก็นึกถึงไส้กรอก
และเบียร ์ รสชาติดี  เทศกาลในฝ ันของ 
คอเบียร์ตวัยง Octoberfest รวมถงึต้นก�าเนดิ
ของรถหรู อย่าง Mercedes-Benz, BMW 
Audi และ Volkswagen นอกจากน้ันแล้ว 
สิ่งที่ท�าให ้เยอรมนีโดดเด ่นกว ่าประเทศ 
ในแถบเดียวกัน คือภูมิประเทศท่ีมีทิวทัศน์
งดงามแตกต่างกันไป ท้ังเทือกเขาสูงต�่า
สลับกับที่ราบสูง และพ้ืนที่ลดหลั่นเป็นข้ัน 
เนินเขา ทะเลสาบ ทางตอนเหนือเป ็น 
แนวชายฝั่งทะเลและปากแม่น�้าที่สวยงาม 
ส่วนทางตอนใต้แถบที่ราบสูงบาวาเรียน 
เต็มไปด้วยเนินเขาและทะเลสาบขนาดใหญ่
ครอบคลุมถึงเทือกเขาแอลป์

เยอรมนีนับเป ็นประเทศในยุโรปท่ีมี
จ�านวนเพ่ือนบ้านมากท่ีสุดถึง 9 ประเทศ 
หากได้ลองไปเยือนดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งดี ๆ ของ
เยอรมนี มีมากกว่าไส้กรอก เบียร์ และรถหรู!

เบอร์ลิน
เมอืงหลวงและศนูย์กลางทางวัฒนธรรม 
ศลิปะ แฟชัน่ ดนตร ีและงาสถาปัตยกรรม
สุดอลังการ ชมก�าแพงเบอร์ลินและ 
ห้ามพลาด The Jewish Museum 

มิวนิก
สั ม ผั ส ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง ป ร า ส า ท 
Neuschwanstein ต้นแบบของปราสาท
ดิสนีย์ ด้วยการลัดเลาะไปตามเส้นทาง
ไหล่เขาสู่สะพาน Queen Mary จุดชม 
วิวปราสาททีด่ทีีส่ดุ แล้วแวะชมเมอืงเก่า
ที่ย่านจัตุรัส Marienplatz

ฮัมบวร์ก 
เมืองสีเขียวของประเทศ ข้ึนหอคอย 
St.Michael’s Church สัญลักษณ์ 
ของเมอืง พร้อมชมทศันยีภาพอนังดงาม
ของแม่น�้า Elbe 
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สวัสดียามบ่าย :-)

apr-nov

Guten Tag

shopping
เบียร์ท้องถิ่น

ช็อกโกแลต RitterSport

ขนมมาร์ซิพาน

ขนมปังขิงโฮมเมด

เหยือกเบียร์

traveling
วิหารมาเรียนดอม

พระราชวังซองส์ซูซี

ก�าแพงเบอร์ลิน

ปราสาทนอยชวานสไตน์

จัตุรัสมาเรียน

eating
ไวน์ร้อน

ไส้กรอก

ขาหมูทอด

สลัดมันฝรั่ง

ขนมเพรทเซล

best
time to
travel

tipping

-5 hours
from thailand

Berlin

use euro
(eur)

waiter
taxi driver
tour guide

5-10 %
5-10 %
10 %

capital
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การทิง้ขยะในทีส่าธารณะเป็นสิง่ผดิกฏหมายในเยอรมนี และต้องแยกประเภท

ให้ถูกต้อง การท้ิงลงในถังขยะไม่ถูกประเภทจะถูกมองว่าเป็นคนไร้การศึกษา 

เพราะชาวเยอรมันได้รับการปลูกฝังเรื่องการแยกขยะมาตั้งแต่เด็ก

ที่เยอรมนีมีวัฒนธรรมการเปลือยกายอาบแสงแดด (Free Body Culture) 

หรือท่ีเรียกกันว่า FKK (Frei Körper Kultur) แต่ก็ใช่ว่าจะเปลือยล่อนจ้อน 

ได้ทุกที่ ท�าได้เฉพาะโซนที่จัดไว้อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น

หลังจากทานอาหารเสรจ็แลว้ ควรวางส้อมและมีดไว้คูก่นับนจานทางดา้นขวา 

เพื่อเป็นสัญญาณให้กับบริกรเก็บจานอาหาร แต่ถ้ายังทานอยู่ ให้วางส้อมและ

มีดไว้แยกกัน

เวลาเดินบนฟุตปาธต้องเดินให้ถูกเลน สังเกตให้ดี ๆ จะแบ่งเป็น 2 เลน คือ

เลนส�าหรับคนเดินและเลนส�าหรับจักรยาน หากเดินผิด อาจโดนจักรยานเสย 

เจ็บตัวและโดนด่าฟรี ๆ ได้

lesson

a

b

d

c

please
do
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lesson

ไม่ควรพูดเรื่องสงครามโลก นาซีเยอรมัน หรือท�าสัญลักษณสวัสดิกะเด็ดขาด 

เพราะชาวเยอรมันถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นปมในใจเสมอมา

อย่าข้ามถนนสุ่มสี่สุ่มห้า ต้องใช้ทางม้าลายทุกครั้ง หรือในจุดที่มีสัญญาณไฟ

ให้ข้ามได้เท่านั้น 

ความเงียบสงบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเยอรมันให้ความส�าคัญมาก ฉะนั้นโปรด

รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงเอะอะโวยวาย โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ เพราะโดย

หลักการแล้วถือว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

อย่าลดัคิวเด็ดขาด เพราะคนเยอรมนัถือเรือ่งการเข้าควิเอามาก ๆ  ใครทีแ่ซงควิ 

อาจมีเรื่องถึงขั้นเรียกต�ารวจมาตักเตือน หรือไม่ก็อาจถูกมองอย่างน่ารังเกียจ

g

h

e

f

please
don't
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england
destination
#05

western Europe

Decimal 51.517534, -0.127691

9,580km12h25M

อังกฤษ
เที่ยวแบบชาวผู้ดี

ยักษ ์ใหญ่ของทวีปยุโรป ได ้รับการ
ยกย่องว่าเป็นดินแดนศิวิไลซ์ที่นานาประเทศ
ปรารถนาถือเป็นแบบอย่าง เช่นเดียวกับ 
คนองักฤษทีไ่ด้รบัยกย่องว่าเป็นผูด้มีมีารยาท
ที่มาท่ีไปก็เป็นเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศ
เก่าแก่ มีความเจริญหลาย ๆ ด้านน�าหน้า
อารยชนท่ัวโลก แถมยังมีการปกครองใน
ระบอบกษตัรย์ิและชนชัน้สงูมาอย่างยาวนาน 
ใครทีไ่ด้ไปสมัผสั ต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่า
ชาวอังกฤษเคร่งครัดกับมารยาททางสังคม
เป็นอย่างมาก

อังกฤษน้ันเป ็นส ่วนหน่ึงของสหราช
อาณาจักร ร่วมกับสกอตแลนด์ เวลส์ และ
ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งด้วยความที่ภูมิประเทศ
เป็นเกาะ จึงท�าให้มีอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งปี แถมฝนยังตกอย่างสม�่าเสมอ คนที่นี่จึง
พกร่มติดตัวกันอยู่ตลอดเวลา

ลอนดอน
สถานที่ที่ต้องไปเยือนคือ อาคารรัฐสภา 
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ทราฟัลการ์สแควร์ 
พระราชวังบัคกิงแฮม หอคอยลอนดอน 
และลอนดอนอาย

ยอร์ค 
York Minster หน่ึงในมหาวิหารสไตล์
โกธิคท่ีใหญ่ที่สุดของยุโรปตอนเหนือ 
และ The Great East Window กระจกส ี
ยุคกลาง ที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด

แมนเชสเตอร์
เป็นท่ีรูจ้กัไปท่ัวทกุมมุโลก ด้วย 2 สโมสร 
ฟุตบอลท่ีย่ิงใหญ่ อย่างแมนเชสเตอร ์
ยู ไน เ ต็ ด  และแมนเชส เตอร ์  ซิ ตี ้
ซึ่ ง แ น ่ น อ น ว ่ า ก า ร เ ข ้ า ช ม ส น า ม 
โอลด์แทรฟฟอร์ด และเอทิฮดั สเตเด้ียม 
คือสิ่งที่ควรถูกบรรจุไว้ในโปรแกรม  
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ขอโทษนะคะ :-)

mar-nov

Excuse Me

shopping
ชาอังกฤษ

คุกกี้ชอร์ทเบรด

เครื่องแก้ว

เครื่องปั้นดินเผา

เสื้อผ้า Topshop

traveling
สโตนเฮนจ์

โรมันบาธ

มหาวิหารยอร์ก

ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ 

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

eating
ไข่ดาวน�้า Coddled Eggs

ขนมปังสโคน

พุดดิ้งยอร์คเชียร์

อาหารเช้าแบบอังกฤษ

แซนด์วิชย่างชีส

best
time to
travel

tipping

-6 hours
from thailand

London use pound
(gbp)

waiter
taxi driver
tour guide

0-10 %
5-10 %
0-10 %

capital
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มารยาทของชาวอังกฤษ เริ่มตั้งแต่หน้าประตู เมื่อเราผลักบานประตู ไม่ว่า 

จะท่ีไหนก็ตาม ต้องเปิดรอคนท่ีเดินตามมาเพ่ือเป็นการแสดงความมีน�้าใจ 

การทิ้งประตูใส่คนข้างหลัง ถือเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเอามาก ๆ

ชาวอังกฤษถือว่าการกล่าวขอโทษ Sorry, Pardon Me หรือ Excuse Me เป็น

สิ่งสุภาพ แม้สิ่งน้ันอาจไม่ถึงกับเป็นการรบกวนอีกฝ่ายเลยด้วยซ�้า อย่างเช่น

การไหว้วานเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เดินชนแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือต้องการจะขอทาง 

ฉะนั้นก่อนเดินทาง ควรหัดพูดไว้ให้ชิน

ตลอดจนประโยคขอร้องเมื่อได้สนทนากับเจ้าของภาษาจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ 

อย่าลืมเอ่ยค�าว่า “Please” ทุกครั้งท่ีไหว้วานใคร จะให้ดีควรใช้ประโยคท่ี 

ขึ้นต้นด้วย “Could” หรือ “Would” อย่างเช่น “Could you please open the 

door for me?”

อย ่าลืมเอามือป ิดปากเสมอเวลาหาวหรือไอ ไม ่ เช ่นน้ันอาจถูกมอง 

ด้วยสายตารงัเกียจได้ เพราะถือว่าไม่มมีารยาทและเป็นการแพร่เชือ้โรคทางหนึง่ 

ซึ่งคนอังกฤษเขาถือเป็นเรื่องส�าคัญของการใช้ชีวิตร่วมกัน

lesson

a

b

d

c

please
do
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lesson

please
don't

ระเบียบท่ัวไปเป็นเรื่องจริงจังมากขึ้นในประเทศอังกฤษ อย่างเช่นการต่อแถว

เข้าคิว ขอย�้าตรงน้ีว่าห้ามแซงเด็ดขาด! หากไปตีเนียนแทรกแถวอาจมีคนมา

ต�าหนิจนเสียหน้าได้

ไม่โวยวายเสียงดัง หากไม่พอใจในบริการใด ๆ ก็ตาม ควรเข้าไปพูดเป็น 

การส่วนตัว เพราะชาวอังกฤษมักมีความอดทนและไม่ปริปากบ่น ในทาง 

ตรงกันข้ามพวกเขาจะเริ่มรู้สึกกระอักกระอ่วนใจและเป็นกังวล หากคนข้าง ๆ 

เริ่มขึ้นเสียงต่อว่าหรือแสดงความไม่พอใจ

ไม่พูดภาษาไทยในวงสนทนาที่มีคนอังกฤษอยู่ด้วย หากจ�าเป็นต้องพูด 

ให้ขออนญุาตก่อน และจะเป็นการดถ้ีาอธิบายให้เพ่ือนชาวองักฤษในวงรู้ด้วยว่า 

ก�าลังพูดคุยกันในเรื่องอะไร

มารยาทบนโต๊ะอาหารท่ีควรจ�าคือ ห้ามใช้มีดจิ้มอาหารใส่ปากเป็นอันขาด 

ให้ใช้ส้อมจิ้มในลักษณะคว�่าส้อม เพราะการหงายส้อมป้อนอาหารเป็นกิริยา

ที่ไม่สุภาพ และถ้าหากมีมีดส้อมเรียงกันอยู่มาก ให้หยิบใช้จากนอกเข้าหาใน

g

h

e

f



ดาวนโหลด!
นิตยสารเที่ยวรอบโลก นิตยสาร BAREFOOT และคูมือนำเที่ยวทั่วโลก 

ในรูปแบบ e-Book และ e-Magazine ไดแลววันนี้ 

ผานแอปพลิเคชั่น Travelbook ทั้งในระบบ iOS และ Android

บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด

67/79 ถ.พหลโยธิน 69 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร. 0 2972 4266

www.tiewroblok.com    www.tiewroblokcenter.com    www.e-travelbookshop.com    www.barefoot-mag.com
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japan

โตเกียว
ช้อปปิ้งท่ีย่านสุดฮิต ณ ชินจูกุ ฮาราจูกุ 
และโอไดบะ ต ่อด ้วยน่ังชินกันเซ็น
ชมภูเขาไฟฟูจิ และห้ามพลาดเยือน 
โตเกียวทาวเวอร์ 

โอซาก้า 
เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น 
ต้องไม่พลาดชมอ่าวโอซาก้า สวนสนุก 
ยูนเิวอร์แซล สตดูโิอส์ และปราสาทโอซาก้า

ซัปโปโร 
เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด อันเป็น
สวรรค์ของธรรมชาติ มีสวนสาธารณะ 
โอโดริที่จัดงานเทศกาลหิมะนานาชาติ 
ที่น่ีซากุระจะบานช้ากว่าใครเขาเพ่ือน 
คือในช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาคม

East Asia

Decimal 35.689488°, 139.691706°

4,621km6h10m

destination
#06

ญี่ปุ่น
อาทิตย์ฉายก่อนใคร

เหตุผลท่ีผู้คนเรียกขานประเทศญ่ีปุ่นว่า 
“แดนอาทิตย์อุทัย” น้ันก็เพราะว่าญ่ีปุ ่น 
ตัง้อยู่ทางตะวันออกสดุของโลก ณ ละตจิดู 20 
ซึง่ในแต่ละเช้าวันใหม่ พระอาทติย์จะทอแสง 
ไปยังดินแดนซามูไรเป็นท่ีแรก ๆ ของโลก 
นั่นจึงเป็นท่ีมาของนิคเนม “Land of the 
Rising Sun” นั่นเอง

ด้วยความที่ญ่ีปุ ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ
และยังแบ่งย่อย ๆ ออกเป็น 8 ภูมิภาค ท�าให้
ญ่ีปุ่นสามารถเที่ยวได้ตลอดท้ังปี ท้ังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง 
และแหล่งสวรรค์ของธรรมชาติ ท้ังภูเขา แม่น�า้ 
ทะเลสาบ บ่อน�้าพุร้อน และชายฝั่งทะเล
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สวัสดีค่ะ :-)

use yen (JpY)

+2 hours
from thailand

mar-may, sep-nov

Kon’nichiwa

shopping
ของเล่นเคนดามะ

เครื่องรางโอะมะโมะริ

ช็อกโกแลต Royce

ขนม Tokyo Banana

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

traveling
ปราสาทฮิเมจิ

วัดเบียวโดอิน

เมืองคะนะซะวะ

ภูเขาไฟฟูจิ

อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ

eating
เนื้อโกเบ

ซูชิ

ราเมง

กุ้งเทมปุระ

ทงคัตสึ

best
time to
travel

is no need

here

tipping

Tokyo

capital
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หากใครได้ไปพักในเรยีวกัง มกัจะมชีดุยูกาตะจดัเตรยีมไว้ให้ ทางท่ีดเีวลาสวมใส่ 

ควรพับให้ถูกต้อง โดยด้านนอกสุดต้องทบไปทางขวา ไม่เช่นนั้นจะเป็นการ 

ผิดธรรมเนียม

การสบูบหุรีค่วรสบูในมมุทีจ่ดัไว้ให้เท่าน้ัน หากต้องสบูข้างนอกควรพกทีเ่ข่ียบหุรี่ 

แบบพกพา (ซึง่สามารถหาซือ้ได้ตามร้านค้าท่ัวไป) อย่าเข่ียบหุร่ีลงพ้ืนโดยเดด็ขาด

การซือ้ของตามร้านค้าจ�าเป็นท่ีจะต้องนึกถึงผูอ้ืน่  ไม่ควรซือ้สนิค้ารายการเดยีว 

เป็นจ�านวนมากจนถึงขั้นคนอื่นไม่ได้ซื้อ เพราะที่ดินแดนซามูไรมองว่าเป็นการ 

ไม่มีน�้าใจ

ธรรมเนียมการใช้บริการบ่อน�้าร้อน ผู้ใช้บริการต้องถอดเสื้อผ้าไว้ท่ีบริเวณ

ส�าหรับแต่งตัว และต้องรวบผมขึ้นเหนือศีรษะ ไม่ให้ผมสัมผัสน�้าร ้อน 

และไม่น�าผ้าจุ่มลงในบ่อน�้าร้อนด้วยเช่นเดียวกัน

ถังขยะบางจดุในญ่ีปุน่อาจสร้างความฉงนเลก็น้อย เพราะเขาแยกประเภทขยะ

อย่างจริงจัง โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ คือ ขยะเผาได้และขยะที่เผาไม่ได้

lesson

a

b

c

d

please
do

e
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please
don't

lesson

มารยาทการใช้ตะเกียบถือเป็นธรรมเนียมของที่นี่ การไขว้ตะเกียบ เลีย

ตะเกียบ หรือแม้แต่ปักตะเกียบไว้ในชามข้าว ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นการกระท�าที ่

เสยีมารยาทมากและห้ามใช้ตะเกียบส่งอาหารให้กัน เพราะเป็นสิง่ท่ีท�ากันในงานศพ

การแซงคิวถือว่ามีความผิด มีโทษเท่ากับการถ่มน�้าลายในสวนสาธารณะ 

โทษจ�าคุกสูงสุด 30 วัน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 เยน (350-3,500 บาท) 

ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายห้ามถ่ายรูปบุคคลแบบเจาะจง หรือแอบถ่ายคนอื่น

โดยท่ีไม่ได้รบัอนญุาต อย่าท�า! ถ้าไม่อยากถูกจบัในข้อหาละเมดิสทิธิส่วนบุคคล

ทุกครั้งท่ีใช้บริการระบนขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะรถประจ�าทางหรือรถไฟใต้ดิน 

ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น คุยกันด้วยความดังระดับต�่า และที่ส�าคัญ 

อย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณด้วย

ระเบยีบการใช้กระดาษช�าระในห้องน�า้คอื หลงัจากใช้เสรจ็ อย่าท้ิงลงในถังขยะ  

เพราะสามารถท้ิงลงชกัโครกได้เลย เน่ืองจากทิชชูท่ี่น่ีสามารถย่อยสลายได้ง่าย

g

i

h

j

f
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china

ปักกิ่ง
เมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ สถานที่
ควรไปก็ได้แก่ The Forbidden City 
อันมีพระราชวังต้องห้ามเป็นไฮไลต์ 
และไม่พลาดก�าแพงเมืองจีน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เซี่ยงไฮ้ 
แวะช้อปปิ ้งและชมสถาปัตยกรรม 
แบบยุโรปในยุคศตวรรษท่ี 19 ซึ่งได้รับ
การขนานนามว่าเป็นนิทรรศการแสดง
สถาปัตยกรรมนานาชาติ ณ เดอะ บันด์ 
หรือไว่ทัน 

จางเจียเจี้ย
เต็มอิ่มกับทัศนียภาพในอุทยานจาง-
เจียเจี้ย  อันเป ็นท่ีคุ ้นตาระดับโลก 
ผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Avatar 

destination
#O7

East Asia

Decimal 39.907815°, 116.412565°

3,320km3h55m

จีน
ตามรอยอารยธรรมโบราณ

ค�าว่า “จนีแผ่นดนิใหญ่” ไม่ใช่ได้มาเพราะ
โชคช่วย แต่ประเทศจนีน้ันแผ่นดนิใหญ่จรงิ ๆ  
เพราะมีเนื้อท่ีมโหฬารถึง 9.6 ล้านตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงสิ่งท่ีเชื่อมผู ้คนเข้าหากันก็คือ 
การเดินทาง โดยชาวจีนส่วนใหญ่นิยมใช้
รถไฟ ท�าให้รวม ๆ  แล้ว รางรถไฟในประเทศจนี 
มคีวามยาวกว่าเส้นรอบวงโลกถงึ 2 เท่า! และ
ไม่ใช่มหึมาแค่พ้ืนที่ (กับรางรถไฟ) เท่าน้ัน 
เพราะจ�านวนประชากรจนียังมมีากเป็นอนัดบั 1
ของโลก ด้วยจ�านวน 1.4 พันล้านคนอีกด้วย

ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
และความภูมิ ใจในอารยธรรมของตน 
สถานท่ีท่องเท่ียวในจีนส่วนใหญ่จึงไม่พ้น 
แหล ่งท ่องเ ท่ียวทางวัฒนธรรม ส�าหรับ 
ของฝากท่ีพลาดไม่ได้คือ หยก อัญมณีล�้าค่า 
ที่ ชาวจีนเชื่ อกันว ่ามีทั้ งความงามและ 
อ�านาจวิเศษ
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ขอบคุณค่ะ :-)

use yuan (cnY)

+1 hours
from thailand
(Beijing)

sep-oct

Xiè Xie

shopping
ชุดกี่เพ้า

ใบชา

เครื่องลายคราม

เครื่องหยก

รองเท้า Nei Lian Sheng

traveling
ก�าแพงเมืองจีน

พระราชวังต้องห้าม

แม่น�้าหลีเจียง

หาดไว่ทัน

เขาหวงซาน

eating
หมูผัดเปรี้ยวหวาน

ติ่มซ�า

ซี่โครงหมูย่าง

บะหมี่เกี๊ยว

น�้าบ๊วย

best
time to
travel

tipping
Beijing waiter

taxi driver
tour guide

0-10 %
0-10 %
60 cny

capital
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เรื่องท่ีเรามักท�าตัวไม่ค่อยถูกเวลาไปจีน คือวัฒนธรรมการกินอาหาร เพราะ 

มนัช่างต่างกันเหลือเกิน ถ้าเรากินหมดจนค�าสดุท้ายจะแปลว่าเขาเลีย้งอาหารเรา

ไม่พอกิน ดังน้ันไม่ว่าอาหารน้ันจะอร่อยแค่ไหนก็ตาม ต้องกินเหลือไว ้

อย่างน้อยหนึ่งค�าเสมอ 

หากมีชาวจีนเข้ามาพูดคุยด้วยหรือมองด้วยสายตาแปลก ๆ ก็ไม่ต้องตกใจไป 

ให้ทักทายพูดคุยตามปกต ิทางท่ีดคีวรฝึกภาษาจนีพ้ืนฐานไปด้วย เช่น “หนี-ห่าว” 

แปลว่า สวัสดี “เซี่ย-เซี่ย” แปลว่า ขอบคุณ “จ้ายเจี้ยน” แปลว่า ลาก่อน เป็นต้น

เวลาที่เราจะส่งสิ่งของให้กับชาวจีน ควรจะส่งด้วยมือท้ัง 2 ข้าง เพ่ือเป็น 

การแสดงความเต็มใจในการส่งของให้ เช่นเดียวกับฝ่ายผู้รับ หากรับด้วยมือ 

ทั้งสองข้างจะเป็นมารยาทที่อ่อนน้อมมาก

จีนปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ ดังนั้นทัศนคติด้านการเมืองย่อมแตกต่าง 

จากเรา หากได้สนทนาในประเด็นนี้ รวมถึงเรื่องประวัติศาสตร์ควรนึกถึง 

ความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ

lesson

a

b

c

d

please
do
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please
don't

lesson

เวลาคนจนีกินอาหารจะดเูร่งรบี บางครัง้อาจดมูมูมาม ไม่ได้ค่อย ๆ  กินอย่างคนไทย 

อนัน้ีต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจในสิง่ทีเ่ขาเป็น ไม่มองด้วยสายตา หรอืท�าท่ารงัเกยีจ 

การกินไปคุยไปโดยท่ีอาหารยังเต็มปาก แปลว่าอาหารอร่อยมากกก และถ้า 

ถึงกับเรอขึ้นมา (ในบางพื้นที่ เช่น ซินเจียง) จะแสดงว่าอิ่มแปล้เลยล่ะ!

ตามมารยาทเมื่อเวลาไปดื่มกับชาวจีนท่ีอายุมากกว่า ห้ามดื่มก่อนจนกว่า 

จะได้รับค�าเชิญ และในการดื่มอวยพร ต้องชนแก้วให้ต�่ากว่าผู้ใหญ่เสมอ 

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ

หากไปเที่ยวตามที่สาธารณะแล้วล่ะก็ อย่าใช้นิ้วชี้กวักเรียกคนจีนหรือเพื่อน ๆ 

เด็ดขาด เพราะท่าทางน้ีใช้ส�าหรับเรียกน้องหมา ทางที่ดีควรกวักมือท้ังฝ่ามือ 

หรือเดินไปเรียกเอาจะดีกว่า

หลกีเลีย่งการใช้ปากกาหมกึแดง เพราะในประวัตศิาสตร์ จดหมายท่ีร่ายอกัษร

ด้วยหมึกสีแดงนั้นถูกใช้ส�าหรับการประท้วง

g

h

e

f



56

united arab emirates
destination
#08

middle east

Decimal 25.210608, 55.269670

4,900km6h40M

อาบูดาบี 
เมืองหลวงของประเทศ เที่ยวชมความ
เขยีวขจขีอง Al Ain Oasis เมอืงแห่งสวน 
ความย่ิงใหญ่ของ Grand Mosque และ
อุทยานโบราณคดี Hili

ดูไบ 
ชมตึกระฟ้า Burj Khalifa และสุเหร่า 
J u m e i r a h  จ น ส นุ ก สุ ด เ ห วี่ ย ง ไ ป 
กับความมหัศจรรย์ของลานสกีหิมะ
ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นบนทะเลทราย

ชาร์จาห์ 
ศนูย์รวมทางศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชาวอาหรับ ชมอนุสาวรีย์คัมภีร์กุรอ่าน 
และช้อปป้ิงเลอืกสนิค้าทีต่ลาดซาร์จาห์ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แดนดินถิ่นฟ้าจรดทราย

อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางด ้านการ 
ท่องเทีย่วทีน่่ามาเยือน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
หรอืยูเออ ีดนิแดนอาหรบัสดุอลงัการ ประเทศ
ที่ ถือได้ว ่ามีความมั่งคั่งทางการเงินและ 
แหล่งทรัพยากรน�้ามันติดอันดับท็อปของโลก 
หากได ้เ ท่ียวท่ัวยูเออีจะได ้พบกับความ 
หลากหลายของวิ ถีชี วิตและวัฒนธรรม 
อันเคร่งครัด ไปจนถึงความฟู่ฟ่า ทันสมัย 
ราวกับอยู ่กลางทะเลทรายโบราณและ 
เบเวอร์ลีฮิลส์ในเวลาเดียวกัน

สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ถือเป็นเมอืงท่าและ
เขตปลอดภาษีที่ส�าคัญอีกแห่งหน่ึงของโลก 
เพราะฉะน้ันจึงเหมาะส�าหรับการเพลิดเพลิน 
จับจ่ายสไตล์เศรษฐี และสัมผัสกับโรงแรมหรู
ระดับ 7 ดาว! ท่ามกลางทะเลทราย แสงแดด 
และท้องทะเลสีคราม 
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ใช่แล้ว :-)

nov-feb

Nah-Ahm

shopping
เครื่องใช้สไตล์อาหรับ

พรมเปอร์เซีย

เครื่องหอม Bakhoor

เตา Mabkhara

ช็อกโกแลตนมอูฐ

eating
กาแฟอาหรับ

นมอูฐ

แกงไก่ Saloona

ขนม Khabees

เนื้อย่างห่อแป้งพิต้า

best
time to
travel

tipping

-3 hours
from thailand

Abu Dhabi

use uae dirham
(Aed)

waiter
taxi driver
tour guide

5-10 %
5-10 %
50 aed 

traveling
พระราชวังท่านชีค

สุเหร่าจูไมร่า

ตลาดซาร์จาร์

พิพิธภัณฑ์ดูไบ

น�้าพุดูไบ

capital
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แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ค่อนข้างโมเดิร์น 

แต่ความส�ารวมขณะเท่ียวในท่ีสาธารณะเป็นสิ่งจ�าเป็น แม้ว่านักท่องเท่ียว

ชาวไทยไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องน้ี แต่การเดินจูงมือกันก็อาจท�าให้เจ้าบ้าน

มองค้อนได้

แต่งกายให้มดิชดิ การนุ่งกางเกงขาสัน้มาก ๆ  เสือ้เอวลอย หรอืผู้ชายท่ีไม่ใส่เสือ้ 

ในท่ีสาธารณะ ถือว่าไม่สุภาพโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน และไม่ควรแต่ง 

ชุดพื้นเมือง เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการล้อเลียน

แม้ว่าร้านอาหารใหญ่ ๆ ในตัวเมืองจะรวมค่าบริการในใบแจ้งค่าอาหารแล้ว 

แต่การให้ทิปพนักงานเป็นเงนิสดประมาณ 10% ของค่าอาหาร ถือเป็นมารยาท

ที่พึงปฏิบัติ เพื่อแสดงความขอบคุณส�าหรับมื้ออาหารที่อร่อยหรือบริการที่ดี

ให้ใช้มือขวาในกิจหลาย ๆ  อย่าง ไม่ว่าจะยกมือทักทายใคร รับประทานอาหาร 

ถือถ้วยชากาแฟ หรือส่งของต่อให้กับคนที่นี่ เพราะมือซ้ายถือกันว่าเป็นมือ

ส�าหรับช�าระล้าง เป็นมือสกปรก และเชื่อว่าคนถนัดซ้ายคือ สมุนของซาตาน!

lesson

a

b

c

d

please
do
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please
don't

lesson

แม้ว่าเมอืงมสุลมิส่วนมากจะไม่สนัทดักับเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล์ แต่ในประเทศนี ้

ยังมีเหล้าเบียร์ขายตามบาร์หรือโรงแรมที่มีใบอนุญาต ถึงอย่างไร เราก็ห้าม

เมามายจนสติแหว่งในที่สาธารณะ เพราะจะถือว่าขาดมารยาทเป็นที่สุด

ห้ามเผลอยกน้ิวโป้งข้ึนมากดไลค์ในแบบบ้านเราเด็ดขาด เพราะถือเป็นการ

กระท�าท่ีหยาบคาย แสดงถึงการดูถูกเหยียดหยามร้ายแรง น่ันเป็นเพราะ 

เมื่อหลายพันปีก่อนในสมัยโรมัน การแสดงสัญลักษณ์หัวแม่มือข้ึนหรือลง 

หมายถึงการตัดสินชะตาชีวิตของของเหล่าบรรดาทาสและคนผิวด�าว่าจะให ้

มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่

ไม่ถ่ายภาพบุคคลอื่นหรือสถานท่ีส�าคัญ โดยไม่ได้รับอนุญาต หลีกเลี่ยงการ

หันกล้องถ่ายรูปไปที่สถานีต�ารวจ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สนามบิน วัง และสถานทูต

นักท่องเท่ียวหญิงไม่ควรสบตาชายอาหรับ เพราะจะถูกมองว่าไม่สุภาพ 

ส่วนผู้ชายก็ไม่ควรชมภรรยา น้องสาว และลูกสาวของชาวอาหรับว่าสวยหรือ

น่ารัก เพราะถือว่าเป็นการกระท�าที่ไม่สุภาพเช่นกัน

g

h

e

f
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indochina
destination
#09

south east asia

Decimal 21.028064, 105.833960

1,000km1h40M

อินโดจีน
หลงเสน่ห์ประเทศเพื่อนบ้าน

แหล ่งท ่อง เ ท่ียวของประเทศเ พ่ือน
บ้านก�าลังได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู ่
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ด้วยวัฒนธรรมทีม่คีวาม
ใกล้เคยีงกัน แถมยังใช้เงนิไม่มาก แต่น่ันก็ไม่ได้ 
หมายความว่าเราสามารถเข้าออกประเทศเขา 
ได้อย่างย่ามใจ เพราะแหล่งท่องเท่ียวส่วนมาก 
เป็นโบราณสถาน ความเชื่อและวิถีชีวิต 
ของคนท้องถ่ินท่ีเราพึงให้ความเคารพ รวมถึง
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทียั่งไม่ถูกรกุล�า้
ด้วยความเจริญ

ในอดีต อินโดจีนของฝรั่งเศส หมายถึง 
ประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศจนี ซึง่ประกอบด้วย 3 ชาต ิ
คือ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม แต่ปัจจุบัน 
ความหมายของคาบสมุทรอินโดจีน หมายถึง 
แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งนับรวมคาบสมุทรมลายู ไทย พม่า และ
สิงคโปร์ด้วย

ลาว
เที่ยวหลวงพระบาง เมืองท่ีเต็มไป
ด้วยวัดวาอารามเก่าแก่ มีบ้านเรือน
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล แล้วแวะ
สโลว์ไลฟ์ ใกล้ชิดธรรมชาติกันริมแม่น�้า
ซองที่วังเวียง

กัมพูชา
เทีย่วกรงุพนมเปญ แล้วต่อด้วยชมความ
ย่ิงใหญ่ของมรดกโลก อย่างนครวัดและ
นครธมที่เมืองเสียมเรียบ 

เวียดนาม 
ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก 
อย่างฮาลองเบย์และอุทยานแห่งชาติ 
ฟองญา-แก๋บ่าง ชมเมืองเก่าฮอยอัน 
และทะเลทรายสองสีที่มุยเน่
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สวัสดี :-)

   0

nov-feb

Sah-Bai-Dee

shopping
ผ้าซิ่นและผ้าไหม

งานจักสาน

งานไม้แกะสลัก

ชุดอ๋าวหญ่าย

งอบ

traveling
นครวัด

วัดพระธาตุหลวง

วังเวียง

ฮาลองเบย์

ซาปา

eating
เบียร์ลาว

ข้าวเปียกเส้น

ลกลัก

แซนด์วิช Banh Mi

แหนมเนือง

best
time to
travel

tipping
waiter

taxi driver
tour guide

hours
from thailand

- c
ap

ita
l -

- currency -

(cambodia)
phnom penh

(vietnam)
ho Chi minh City

(laos)
vientiane

10 %
10 %
10 %
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วิถีชีวิตของชาวลาวส่วนใหญ่เป็นผู้รักสงบ ควรพูดจาด้วยความสุภาพนุ่มนวล 

ไม่พูดจาเสียงดัง ตะโกน หรือพูดห้วน ๆ อันเป็นมารยาทที่หยาบคาย ส่วน 

คนกัมพูชาถือว่าผู้หญิงไม่ควรหัวเราะเสียงดังในท่ีสาธารณะ ถือเป็นกิริยา

มารยาทที่ไม่เหมาะสม

ในฐานะเมืองพุทธท่ีมีวัฒนธรรมอันดีงาม นักท่องเท่ียวควรแต่งตัวให้สุภาพ

เรียบร้อย ไม่โป๊จนเกินงาม ดูตามความเหมาะสม และเคารพสถานที่เสมอ

มารยาทในการถ่ายภาพ ก่อนถ่ายรูปบุคคลหรือสถานที่ใด ๆ ควรขออนุญาต

ก่อนเสมอ ไม่ควรสัมผัสมือคนท้องถิ่นระหว่างถ่ายรูป (โดยเฉพาะผู้หญิง) และ

ในเวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารท่ีท�าการต่าง ๆ ของรัฐบาลและ 

ชนกลุ่มน้อยเป็นอันขาด

ค่านิยมรักนวลสงวนตัวในประเทศแถบน้ียังเป ็นเรื่องจริงจัง เป ็นการ 

ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง หากถามหาผูห้ญิงขายบรกิาร เพราะกฎหมายมคีวามรนุแรง 

ถึงข้ันจบัท้ังผูบ้รกิารและลกูค้า โดยเฉพาะในลาวมกีฏหมายห้ามมเีพศสมัพันธ์

กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรส มิเช่นนั้นอาจโดนปรับและถูกส่งตัวกลับประเทศได้

lesson

a

b

c

d

please
do



63

please
don't

lesson

อย่าพูดอะไรก็ตามท่ีท�าให้คนในประเทศเหล่าน้ีดูด้อยกว่าไทย โดยเฉพาะ 

เรื่องการเมืองและประวัติศาสตร์ รวมถึงอย่านินทาเขาเป็นภาษาไทยด้วย 

เพราะบางส่วน โดยเฉพาะชาวลาว (ส่วนมาก) จะฟังภาษาไทยรู้เรื่อง

การจับศีรษะเล่น ถือเป็นการกระท�าที่เสียมารยาทอย่างร้ายแรงที่สุด รวมถึง 

การพูดคุยหรือส่งของข้ามหัวด้วย เนื่องจากศีรษะเป็นสิ่งท่ีอยู่สูงสุด และ

เท้าถือเป็นสิ่งท่ีอยู่ต�่าสุด อย่าใช้เท้าชี้บอกความต้องการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 

การนั่งกับพื้นที่ควรเก็บปลายเท้าให้มิดชิด ไม่ชี้ปลายเท้าไปหาคนอื่น

ในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและมอเตอร์ไซค์ อย่างฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี ้

อย่าลุกลี้ลุกลนขณะเดินข้ามถนน ต้องเดินด้วยความมั่นใจ ไม่เช่นน้ันอาจถูก

รถสอยเอาได้

สินค้าท่ีต้องหลีกเลี่ยงคือ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์ป่า ไม่ว่าจะซื้อ

เพ่ือน�าไปเป็นสัตว์เลี้ยงหรือของที่ระลึกก็ตาม เพราะไม่เช่นน้ันอาจต้องติดคุก

หัวโตได้

g

h

e

f
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australia &
new zealand

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
สองดินแดนแห่งความสงบ

ไปที่ไหนในออสเตรเลียก็แทบจะเจอ 
แต่คนไทย! นับเฉพาะร้านอาหารไทยในซดินย์ี
ก็มีมากกว่า 400 ร้าน (และมีแนวโน้มว่า 
จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย) แถมยังมีการจัดงาน 
เทศกาลสงกรานต์และลอยกระทงด ้วย 
แสดงให้เห็นว่าคนไทยและวัฒนธรรมไทยได้
รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในดินแดนจิงโจ้ 
ซึ่งด้วยพ้ืนที่ประเทศขนาดใหญ่ จึงท�าให้
ออสเตรเลียมีสภาพภูมิอากาศท่ีค่อนข้าง
หลากหลาย แต่โดยทั่วไปมีอากาศเย็นสบาย
และที่เที่ยวก็หลากหลายอีกด้วย

ส ่ วนนิ วซีแลนด ์  หรื อดินแดนแห ่ ง 
เมฆยาวสีขาว เป็นประเทศท่ีประกอบด้วย
เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเลก็ ๆ  จ�านวนหนึง่ 
ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้และถูกล้อมรอบไว้ด้วย
มหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศท่ีอยู่ใกล้ที่สุด
คือ ออสเตรเลีย โดยมีทะเลแทสมันก้ันกลาง 
นวิซแีลนด์ขึน้ชือ่ว่าเป็นประเทศทีม่คีวามสงบ
และปลอดภัยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ออสเตรเลีย
มเีมอืงหลวงชือ่ว่าแคนเบอร์รา ในขณะที ่
ซิดนีย์เป็นเมืองเศรษฐกิจ มีสถานที ่
ท่องเท่ียวที่ควรค่าแก่การไปเยือนคือ 
โอเปราเฮาส์และสะพานฮาร์เบอร์บรดิจ์ 
หากชอบทะเล ท่ีบรสิเบน มแีนวปะการงั
ท่ีสวยงาม แล้วยังมีเมืองใกล้ ๆ กัน 
ที่มีชื่อว่า โกลด์โคสต์ ซึ่งมีชายหาดยาว 
สดุลกูหลูกูตา สดุท้ายห้ามพลาดน่ังรถราง 
สมัยโบราณรอบเมืองที่เมลเบิร์น 

นิวซีแลนด์
เที่ยวโอ ๊คแลนด์ เมืองท่าเรือส�าคัญ 
ที่ได้ชื่อว่าเป็น City of Sails เมืองแห่ง
การแล่นเรือใบ หากชอบศิลปวัฒนธรรม 
และกิจกรรมยามค�า่คืนต้องไปทีเ่มอืงหลวง
เวลลิงตัน ส่วนที่ไครสต์เชิร์ชเป็นประตู 
สู ่ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติของเกาะใต้

destination
#10

oceania

Decimal -33.865797, 7151.206312

7,520km9h15M
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ฝันดีค่ะ :-)

sep-apr

Good Night

best
time to
travel

tipping

hours
from thailand
(sydney)

use dollar
(Aud, nZd)

+3
- capital -

(australia)

(new zealand)

Canberra

Wellington

shopping
ลูกกวาด Fantales

กรีนสโตน

พรมขนแกะ

บูมเมอแรง

แตร Didgeridoo

traveling
อ่าวซิดนีย์

บลูเมานท์เทน

เกาะฟิลลิป

ยอดเขาแคชเมียร์

ทะเลสาบปูคากิ

eating
เบอร์เกอร์เนื้อและบีทรูท

พายแกงเขียวหวานไก่

จิงโจ้ย่าง

อาหารทะเล

เค้กพาฟโลวา

waiter
taxi driver
tour guide

5-10%
5-10%
1-2aud



72

ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้ความส�าคัญกับค�าว่า “Please” และ 

ค�าว่า “Thank you” (หรือพูดสั้น ๆ  ว่า “Ta” ในออสเตรเลีย) เช่น เวลาขึ้นรถเมล์ 

ต้องทักคนขับ พอลงรถก็บอกขอบคุณและเวลาที่เราไปทานอาหารในร้านและ 

มพีนักงานน�าอาหารมาเสร์ิฟท่ีโต๊ะ เรากค็วรทีจ่ะพูดว่า “Thank you” ด้วยทกุครัง้

มารยาทบนโต๊ะอาหารของที่นี่ คือวางมีดไว้ทางขวาและส้อมไว้ทางซ้าย 

ห้ามวางสลับกันเด็ดขาด เวลาทานต้องไม่พูดคุยกัน อิ่มแล้วค่อยคุยต่อ 

และต้องรวบมีดกับส้อมไว้ทางด้านขวาของจานหลังทานอิ่มด้วย

การอยู่ในที่สาธารณะต้องใส่ใจคนอื่นเสมอ ควรเข้าแถวรอคิว ขออนุญาต 

ก่อนจะสูบบุหรี่ และเมื่อเดินตามทางเท้า ควรจะเดินชิดซ้ายเพ่ือให้ทางคน

อื่นท่ีสวนมา และถ้าเดินกันเป็นกลุ่มก็ไม่ควรเดินเต็มทางเท้า ควรเหลือพ้ืนที ่

ทางขวามือไว้ให้คนอื่นได้เดินด้วย

เช่นเดียวกับหลายประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การตรงต่อเวลาเป็นเร่ืองท่ีจริงจังมาก

ส�าหรับที่นี่ จะให้ดีควรมาก่อนเวลานัดหมายสัก 15 นาที

lesson

a

b

c

d

please
do
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lesson

การสั่งน�้ามูก ขากเสมหะ หรือถ่มน�้าลายในท่ีสาธารณะ ถือเป็นสิ่งท่ีไม่ควรท�า 

และย่ิงแย่กว่าน้ันเมื่อถ่มลงพ้ืน หากต้องการสั่งน�้ามูก ควรใช้กระดาษช�าระ 

ผ้าเช็ดหน้า หรือเดินเข้าไปในห้องน�้า และไม่ควรส่งเสียงดังในที่สาธารณะด้วย

ชาวออสซี่มีนิสัยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมาก การท้ิงขยะในที่สาธารณะถือเป็น 

เรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งอาจโดนปรับได้ ทางท่ีดีควรท้ิงลงในถังขยะและแยก

ประเภทขยะให้ถูกต้องด้วย

อย่าวิจารณ์ถึงส�าเนียงภาษาของใครก็ตาม เพราะมันสื่อถึงชนชั้นทางสังคมใน

ออสเตรเลีย ซึ่งชาวออสซี่จะไม่พอใจกับการแบ่งชนชั้นเป็นอย่างยิ่ง

ที่นี่จะไม่มีใครใส่ชุดนอนออกมาเดินเล่นเพ่นพ่านนอกห้องหรือในที่สาธารณะ 

เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพและไม่เคารพสถานท่ี ฉะน้ันก่อนออกจาก 

ห้องพักที่โรงแรมควรส�ารวจตัวเองให้ดีด้วยทุกครั้ง

g

h

e

f

please
don't











บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา อภิชาย ติยะจันนทร์
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537



ออกแบบและจัดพิมพ์ โดยบริษัท อทิตตา ครีเอชั่น จำากัด
โทรศัพท์ 0 2972 4266 ต่อ 126
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