1

ข้อนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยวัน
เดินทางอยู่แล้ว แต่มีบางสิ่งที่คุณจ�ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเวลาของเที่ยวบิน
เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุง่ายๆ ที่ท�ำให้คุณตกเครื่องได้ทีเดียว!
ถ้าเทีย่ วบินของคุณอยูใ่ นช่วงเวลาปกติทวั่ ไป เช่น 08.00 น. หรือ 15.30 น.
นั่นไม่ใช่เรื่องน่ากังวล แต่หากเที่ยวบินของคุณอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.01 น.
หรือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป คุณจ�ำเป็นต้องเตือนสติตัวเองไว้ว่านั่นคือ เที่ยว
บินรอบเช้า ไม่ใช่รอบดึก!
ยกตัวอย่างเช่น ก�ำหนดการของไฟลท์บินคือ วันที่ 13 มกราคม เวลา
00.30 น. คุณต้องเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอินตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม
ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไม่ใช่เดินทางไปถึงสนามบินในคืน
วันที่ 13 มกราคม เนือ่ งจากมาตรฐานของสายการบินทัว่ โลกก�ำหนดเวลาเริม่ ต้น
วันใหม่ไว้ที่ 00.00 น. หรือเที่ยงคืน ฉะนั้นก�ำหนดการบินของไฟลท์วันที่
13 มกราคม เวลา 00.30 น. คือ เช้าของวันที่ 13 มกราคม ไม่ใช่กลางดึกของ
วันที่ 13 มกราคม นั่นเอง -- มือใหม่ทั้งหลายท่องจ�ำเอาไว้ให้ดี เพราะมีคน
พลาดตกม้าตายต้องซื้อตั๋วใหม่โดยใช่เหตุมาหลายรายแล้ว

จดจ�ำ วัน เดือน ปี
ของวันเดินทาง
และเวลาเที่ยวบินไว้
ให้แม่น! อาจวงไว้ใน
ปฏิทินหรือตัง้ เตือนไว้
ในสมาร์ทโฟนก็ได้
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ตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ จ� ำ เป็ น ก่ อ นออกจากบ้ า นให้ พ ร้ อ ม
โดยเฉพาะพาสปอร์ต -- กรณีท่บี นิ ภายในประเทศ หากไม่มสี มั ภาระ
ส�ำหรับโหลดลงใต้ท้องเครื่อง สามารถพรินต์ E-Boarding Pass
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าเกทได้เลย หากมีสมั ภาระต้องโหลด หรือ
เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ แนะน�ำว่าควรเช็คอินออนไลน์ไปก่อน
ซึ่ งหลายสายการบินจะเปิ ดให้เช็คอินล่วงหน้าประมาณ 24 ชั่ วโมง
ก่อนเครื่องออก และมีบางสายการบินเช่ นแอร์เอเชี ยที่เปิ ดให้เช็คอิน
ล่วงหน้าได้ถึง 14 วันก่อนวันเดินทางเลยทีเดียว

หากเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ ควรเดินทางไปถึงสนามบินประมาณ
1-2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเดินทาง
ไปถึงสนามบินประมาณ 2-3 ชั่ วโมงก่อนเครื่องออก และควร
เผื่อเวลาไว้ส�ำหรับไฟลท์ท่ีอาจมีคนเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึง
เหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจเกิด เช่ น รถติด เป็นต้น
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เมื่อถึงสนามบิน เดินไปตรวจสอบสถานะเที่ยวบินจากจอมอนิเตอร์ท่ี
ตัง้ อยู บ่ ริเวณทางเข้า ซึ่ งจะบอกข้อมู ลของเที่ยวบินต่างๆ ว่า เคาท์เตอร์
สายการบิ น นั้น ๆ เปิ ดให้ เ ช็ค อิ น แล้ ว หรื อ ยั ง และต้ อ งไปเช็ค อิ น ที่
เคาท์เตอร์หมายเลขอะไร รวมถึงเที่ยวบินที่อาจล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลง
เวลา ก็จะมีแจ้งไว้ในจอมอนิเตอร์เช่ นกัน
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หากจอมอนิเตอร์แสดงสถานะว่าเที่ยวบินของคุณเปิ ดให้เช็คอินแล้ว เตรียม
พาสปอร์ต และ E-Ticket ที่จะได้รบั เป็นอีเมลกลับมาหลังจากจองตั๋วเครื่องบิน
พร้อมตรวจสอบสัมภาระที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องว่าเรียบร้อยแล้วหรือยัง
อย่าลืมว่า สิ่งที่ห้ามน�ำขึ้นเครื่องคือของเหลวทุกชนิดที่มีความจุ เกิน 100
มิลลิลิตร ฉะนัน้ น�้ำหอม เครื่องส�ำอาง หรือเครื่องประทินผิวของสาวๆ ต้อง
เก็บใส่กระเป๋ าใบที่จะโหลดให้เรียบร้อย ถ้าเผลอติดมือเข้าไป อาจต้องโบกมือ
บ๊ายบายน�้ำหอมชาแนล หรือโลชั่ น SK-ll ก็ได้
กรณีทเี่ ช็คอินออนไลน์มาล่วงหน้าแล้ว เมือ่ ถึงเคาท์เตอร์เช็คอินให้มองหาช่อง
ทีเ่ ขียนว่า “Internet Check-in” แล้วเดินสวยๆ หล่อๆ เข้าไปเช็คอินได้เลย สังเกต
ง่ายๆ ว่าเป็นแถวที่สั้นรองจากช่อง Business Class -- แล้วคุณจะค้นพบว่า
การเช็คอินออนไลน์มาล่วงหน้านั้นช่วยประหยัดเวลาในการเช็คอินได้มากทีเดียว
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เมื่อถึงคิวเช็คอิน ยื่นพาสปอร์ตพร้อม E-Ticket ให้เจ้าหน้าที่
หรืออาจแจ้งไฟลท์บินหรือสถานที่ปลายทางที่จะไป จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะให้คุณน�ำสัมภาระขึ้นสายพานเพื่อชั่ งน�้ำหนัก ซึ่ งขึ้น
อยู ่กับข้อก�ำหนดของสายการบินนั้นๆ ว่ารวมน�้ำหนักกระเป๋ า
ไว้เท่าไร หากเกินก�ำหนด จะมีการขอเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเติม
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หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระ คุณจะได้ Boarding Pass ซึ่ ง
ระบุ รายละเอียดต่างๆ ของเที่ยวบิน เช่ น เกท (Gate) หรือประตู
ส�ำหรับขึ้นเครื่อง เลขที่น่งั และเวลาเรียกขึ้นเครื่อง รวมทัง้ ใบ ตม.
ซึ่ งเป็นบัตรขาเข้า และบัตรขาออก ตรวจเช็คความถูกต้องใน
Boarding Pass และกรอกข้อมู ลในใบ ตม. ให้เรียบร้อย
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ด่านแรกที่จะเจอซึ่ งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเดินทาง
เข้าท่าอากาศยานอย่างแท้จริง คือ การตรวจสอบ
Passport และ Boarding Pass เพียงยื่นพาสปอร์ต
และบอร์ดดิ้ง พาส แก่เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนว่า
เป็นผู ้เดินทางตัวจริง
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ขั้นตอนต่อไปคือการผ่านด่าน ตม. หรือต�ำรวจ
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง ซึ่ งปั จจุ บั น มี ก ารตรวจ
หนังสือเดินทางอยู ่สองแบบคือ การตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่ กับ ช่ องตรวจสอบอัตโนมัติ เรามาดู
ความแตกต่างและวิธีการกัน

หลังจากตรวจสอบในขั้นแรก ด่านต่อไปคือการตรวจสอบสัมภาระ
ส�ำหรับน�ำขึ้นเครื่อง ตรงนี้คุณต้องน�ำกระเป๋ า และสัมภาระต่างๆ
เช่ น เสื้อคลุม (กรณีใส่มา) นาฬิ กา เข็มขัด โน้ตบุ ๊ค ไอแพด และ
สมาร์ทโฟน วางใส่ตระกร้าเพื่อเข้าสู่เครื่องสแกน ส่วนผู ้เดินทางต้อง
เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ หากเครื่องดัง เจ้าหน้าที่อาจขอค้นตัว
เล็กน้อยอย่างสุภาพ และหากตรวจพบเจอของเหลวในกระเป๋ าเกินกว่า
ที่ก�ำหนดก็เตรียมโบกมือลาของเหลวเหล่านัน้ ได้เลย

ช่ องตรวจสอบอัตโนมัติ
เป็นการตรวจสอบแบบใหม่ซ่ึ งจะต้องท�ำการตรวจหนังสือเดินทางด้วยตนเองกับ
เครื่องตรวจอัตโนมัติซ่ึ งจะมีคนช่ วยแนะน�ำวิธีการให้ไม่ต้องห่วง ส่วนขัน้ ตอนง่ายๆ คือ
1

2

ยื่นใบ ตม. ขาออก
ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ยี ืน
ให้ค�ำแนะน�ำอยู ่

น�ำพาสปอร์ตเปิ ดหน้า
ข้อมู ลผู ้เดินทางสแกนกับ
เครื่องตรวจสอบ
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การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
เป็นการตรวจสอบแบบดัง้ เดิมคือต้องเดินผ่าน ตม.
ทีละคน โดยยื่นพาสปอร์ตพร้อมใบ ตม. ที่เป็นส่วน
บัตรขาออกซึ่ งกรอกเรียบร้อยแล้วให้กับเจ้าหน้าที่
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หลังจากประตูอัตโนมัติเปิ ด
เดินไปยืนยังจุ ดที่ก�ำหนดไว้

น�ำ Boarding Pass
สแกนกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด
(บางครัง้ ต้องพิมพ์รหัส
เที่ยวบินแทนการสแกน)

สแกนนิว้ มือ พร้อมเงยหน้า
มองกล้องเพื่อถ่ายรู ป
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หลังจากผ่านด่าน ตม. คุณจะพบกับทุ่งดอกไม้แห่งท่าอากาศยาน
ที่มดี วิ ตีฟ
้ รีหรือร้านขายสินค้าปลอดภาษีเรียงรายไว้ย่วั น�้ำลายขาช้อป
ถ้าใจแข็งพอก็เดินผ่าน แต่ถ้าใจไม่แข็งพอก็อาจแวะช้ อปปิ้ งสัก
เล็กน้อยเป็นน�้ำจิม้ ก่อนออกเดินทางก็ได้ แต่อย่าลืมดูเวลาบอร์ดดิง้
หรือเครื่องออกให้ดี อย่าช้อปเพลินจนตกเครื่องเสียล่ะ!
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หลังผ่านด่านวัดใจนักช้อป หยิบบอร์ดดิง้ พาส ขึ้นมาตรวจสอบเกท
หรือประตูส�ำหรับขึ้นเครื่องอีกครัง้ แล้วเดินไปนั่งรอหน้าเกท เมื่อถึง
เวลาเจ้าหน้าที่จะประกาศเรียกขึ้นเครื่อง คุณเพียงยื่นพาสปอร์ต
พร้อมบอร์ดดิง้ พาส ให้แก่เจ้าหน้าที่ เท่านีก้ เ็ ป็นเสร็จสิน้ กระบวนการ
ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินตามหมายเลขที่น่ังที่ระบุ ไว้ในบอร์ดดิ้ง พาส
แล้วจิบน�้ำส้มรอลุยเมื่อถึงจุ ดหมายปลายทางได้เลย!
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