
ยื่นใบ ตม. ขาออก 

ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืน 

ให้ค�าแนะน�าอยู่

น�าพาสปอร์ตเปิดหน้า
ข้อมูลผู้เดินทางสแกนกับ

เครื่องตรวจสอบ

น�า Boarding Pass 
สแกนกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด 
(บางครัง้ต้องพิมพ์รหัส 
เที่ยวบินแทนการสแกน)

หลังจากประตูอัตโนมัติเปิด 
เดินไปยืนยังจุดที่ก�าหนดไว้

สแกนนิ้วมือ พร้อมเงยหน้า
มองกล้องเพื่อถ่ายรูป 

ช่องตรวจสอบอัตโนมัติ 
เป็นการตรวจสอบแบบใหม่ซ่ึงจะต้องท�าการตรวจหนังสือเดินทางด้วยตนเองกับ 

เครื่องตรวจอัตโนมัติซ่ึงจะมีคนช่วยแนะน�าวิธีการให้ไม่ต้องห่วง ส่วนขัน้ตอนง่ายๆ คือ
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ข้อนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยวัน 
เดินทางอยู่แล้ว แต่มีบางสิ่งที่คุณจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเวลาของเที่ยวบิน 
เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุง่ายๆ ที่ท�าให้คุณตกเครื่องได้ทีเดียว! 

ถ้าเทีย่วบนิของคณุอยูใ่นช่วงเวลาปกตทิัว่ไป เช่น 08.00 น. หรอื 15.30 น. 
นั่นไม่ใช่เรื่องน่ากังวล แต่หากเที่ยวบินของคุณอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.01 น. 
หรือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป คุณจ�าเป็นต้องเตือนสติตัวเองไว้ว่านั่นคือ เที่ยว
บินรอบเช้า ไม่ใช่รอบดึก! 

ยกตัวอย่างเช่น ก�าหนดการของไฟลท์บินคือ วันที่ 13 มกราคม เวลา 
00.30 น. คุณต้องเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอินตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม  
ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไม่ใช่เดินทางไปถึงสนามบินในคืน 
วนัที ่13 มกราคม เนือ่งจากมาตรฐานของสายการบนิทัว่โลกก�าหนดเวลาเริม่ต้น
วันใหม่ไว้ที่ 00.00 น. หรือเที่ยงคืน ฉะนั้นก�าหนดการบินของไฟลท์วันที่  
13 มกราคม เวลา 00.30 น. คือ เช้าของวันที่ 13 มกราคม ไม่ใช่กลางดึกของ
วันที่ 13 มกราคม นั่นเอง -- มือใหม่ทั้งหลายท่องจ�าเอาไว้ให้ดี เพราะมีคน
พลาดตกม้าตายต้องซื้อตั๋วใหม่โดยใช่เหตุมาหลายรายแล้ว

กรณทีีเ่ชค็อนิออนไลน์มาล่วงหน้าแล้ว เมือ่ถงึเคาท์เตอร์เชค็อนิให้มองหาช่อง
ทีเ่ขยีนว่า “Internet Check-in” แล้วเดนิสวยๆ หล่อๆ เข้าไปเชค็อนิได้เลย สงัเกต
ง่ายๆ ว่าเป็นแถวที่ส้ันรองจากช่อง Business Class -- แล้วคุณจะค้นพบว่า  
การเช็คอินออนไลน์มาล่วงหน้านั้นช่วยประหยัดเวลาในการเช็คอินได้มากทีเดียว

การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ 
เป็นการตรวจสอบแบบดัง้เดิมคือต้องเดินผ่าน ตม. 
ทีละคน โดยยื่นพาสปอร์ตพร้อมใบ ตม. ที่เป็นส่วน
บัตรขาออกซ่ึงกรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ 

จดจ�า วัน เดือน ปี 
ของวันเดินทาง 
และเวลาเที่ยวบินไว้
ให้แม่น! อาจวงไว้ใน
ปฏิทินหรือตัง้เตือนไว้
ในสมาร์ทโฟนก็ได้ 

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีจ�าเป็นก่อนออกจากบ้านให้พร้อม  

โดยเฉพาะพาสปอรต์ -- กรณทีี่บนิภายในประเทศ หากไมม่สีมัภาระ
ส�าหรับโหลดลงใต้ท้องเครื่อง สามารถพรินต์ E-Boarding Pass 
ไปแสดงตอ่เจา้หนา้ที่เพื่อเขา้เกทไดเ้ลย หากมสีมัภาระตอ้งโหลด หรอื
เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ แนะน�าว่าควรเชค็อินออนไลน์ไปก่อน 
ซ่ึงหลายสายการบินจะเปิดให้เชค็อินล่วงหน้าประมาณ 24 ช่ัวโมง
ก่อนเครื่องออก และมีบางสายการบินเช่นแอร์เอเชียที่เปิดให้เชค็อิน
ล่วงหน้าได้ถึง 14 วันก่อนวันเดินทางเลยทีเดียว

หากเป็นเที่ยวบนิภายในประเทศ ควรเดนิทางไปถงึสนามบนิประมาณ 
1-2 ช่ัวโมงก่อนเครื่องออก ส่วนเที่ยวบนิระหวา่งประเทศ ควรเดนิทาง
ไปถึงสนามบินประมาณ 2-3 ช่ัวโมงก่อนเครื่องออก และควร 

เผื่อเวลาไว้ส�าหรับไฟลท์ที่อาจมีคนเดินทางเป็นจ�านวนมาก รวมถึง
เหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจเกิด เช่น รถติด เป็นต้น

เมื่อถึงสนามบิน เดินไปตรวจสอบสถานะเที่ยวบินจากจอมอนิเตอร์ที่

ตัง้อยูบ่รเิวณทางเขา้ ซ่ึงจะบอกขอ้มูลของเที่ยวบนิตา่งๆ ว่า เคาทเ์ตอร์
สายการบินนั้นๆ เปิดให้เช็คอินแล้วหรือยัง และต้องไปเช็คอินที่ 
เคาทเ์ตอรห์มายเลขอะไร รวมถงึเที่ยวบนิที่อาจลา่ช้าหรอืเปลี่ยนแปลง
เวลา ก็จะมีแจ้งไว้ในจอมอนิเตอร์เช่นกัน

หากจอมอนิเตอร์แสดงสถานะว่าเที่ยวบินของคุณเปิดให้เชค็อินแล้ว เตรียม 

พาสปอรต์ และ E-Ticket ที่จะไดร้บัเป็นอเีมลกลบัมาหลงัจากจองตั๋วเครื่องบนิ 
พร้อมตรวจสอบสัมภาระที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องว่าเรียบร้อยแล้วหรือยัง 
อย่าลืมว่า ส่ิงท่ีห้ามน�าข้ึนเครื่องคือของเหลวทุกชนิดที่มีความจุเกิน 100 
มิลลิลิตร ฉะนัน้ น�้าหอม เครื่องส�าอาง หรือเครื่องประทินผิวของสาวๆ ต้อง
เก็บใส่กระเป๋าใบที่จะโหลดให้เรียบร้อย ถ้าเผลอติดมือเข้าไป อาจต้องโบกมือ
บ๊ายบายน�้าหอมชาแนล หรือโลช่ัน SK-ll ก็ได้ 

เมื่อถึงคิวเชค็อิน ยื่นพาสปอร์ตพร้อม E-Ticket ให้เจ้าหน้าที่ 
หรืออาจแจ้งไฟลท์บินหรือสถานที่ปลายทางที่จะไป จากนั้น 

เจ้าหน้าที่จะให้คุณน�าสัมภาระข้ึนสายพานเพื่อช่ังน�้าหนัก ซ่ึงขึ้น
อยู่กับข้อก�าหนดของสายการบินนั้นๆ ว่ารวมน�้าหนักกระเป๋า 
ไว้เท่าไร หากเกินก�าหนด จะมีการขอเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเติม 

หลังจากเชค็อินและโหลดสัมภาระ คุณจะได้ Boarding Pass ซ่ึง
ระบุรายละเอียดต่างๆ ของเที่ยวบิน เช่น เกท (Gate) หรือประตู
ส�าหรับขึ้นเครื่อง เลขที่นั่ง และเวลาเรียกขึ้นเครื่อง รวมทัง้ใบ ตม. 
ซ่ึงเป็นบัตรขาเข้า และบัตรขาออก ตรวจเชค็ความถูกต้องใน 
Boarding Pass และกรอกข้อมูลในใบ ตม. ให้เรียบร้อย

ดา่นแรกที่จะเจอซ่ึงเป็นการเริ่มตน้กระบวนการเดนิทาง
เข้าท่าอากาศยานอย่างแท้จริง คือ การตรวจสอบ 
Passport และ Boarding Pass เพียงยื่นพาสปอร์ต 
และบอร์ดดิ้ง พาส แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อยืนยันตัวตนว่า
เป็นผู้เดินทางตัวจริง

หลังจากตรวจสอบในขั้นแรก ด่านต่อไปคือการตรวจสอบสัมภาระ
ส�าหรับน�าขึ้นเครื่อง ตรงน้ีคุณต้องน�ากระเป๋า และสัมภาระต่างๆ  

เช่น เสื้อคลุม (กรณีใส่มา) นาฬิกา เข็มขัด โน้ตบุ๊ค ไอแพด และ 
สมาร์ทโฟน วางใส่ตระกร้าเพื่อเข้าสู่เครื่องสแกน ส่วนผู้เดินทางต้อง
เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ หากเครื่องดัง เจ้าหน้าที่อาจขอค้นตัว
เลก็นอ้ยอยา่งสภุาพ และหากตรวจพบเจอของเหลวในกระเป๋าเกนิกวา่
ที่ก�าหนดก็เตรียมโบกมือลาของเหลวเหล่านัน้ได้เลย

ขั้นตอนต่อไปคือการผ่านด่าน ตม. หรือต�ารวจ
ตรวจคนเข้ า เมือง ซ่ึง ปัจ จุบันมีการตรวจ
หนังสือเดินทางอยู่สองแบบคือ การตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่ กับ ช่องตรวจสอบอัตโนมัติ เรามาดู
ความแตกต่างและวิธีการกัน

หลังจากผ่านด่าน ตม. คุณจะพบกับทุ่งดอกไม้แห่งท่าอากาศยาน
ที่มดีวิตีฟ้รหีรอืรา้นขายสนิคา้ปลอดภาษเีรยีงรายไวย้ั่วน�้าลายขาช้อป
ถ้าใจแข็งพอก็เดินผ่าน แต่ถ้าใจไม่แข็งพอก็อาจแวะช้อปป้ิงสัก 
เล็กนอ้ยเป็นน�้าจิม้ก่อนออกเดินทางก็ได้ แตอ่ยา่ลมืดเูวลาบอรด์ดิง้
หรือเครื่องออกให้ดี อย่าช้อปเพลินจนตกเครื่องเสียล่ะ!

หลังผ่านด่านวัดใจนักช้อป หยิบบอร์ดดิ้ง พาส ขึ้นมาตรวจสอบเกท
หรือประตูส�าหรับขึ้นเครื่องอีกครัง้ แล้วเดินไปนั่งรอหน้าเกท เมื่อถึง
เวลาเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกขึ้นเครื่อง คุณเพียงยื่นพาสปอร์ต
พรอ้มบอรด์ดิง้ พาส ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ เทา่นีก้เ็ป็นเสรจ็สิน้กระบวนการ 
ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินตามหมายเลขท่ีน่ังท่ีระบุไว้ในบอร์ดด้ิง พาส 

 

แล้วจิบน�้าส้มรอลุยเมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้เลย! 
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ลิขสิทธิ์ งานออกแบบและงานเขียนทั้งหมดเป็นของ www.movearound-journey.com ยินดีแบ่งปันเพื่อประโยชน์ต่อเพื่ อนนักเดินทาง หากต้องการน�าไปเผยแพร่ต่อหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

รบกวนติดต่อ journey.movearound@gmail.com ทั้งน้ีเราอาจสามารถออกแบบช้ินงานใหม่เพื่ อให้ตรงกับคอนเซปต์สินค้าของท่านได้


