
เวลานัดหมาย สภาพอากาศ และ ค าแนะน า 
เดนิทาง 20-30 เมษายน 2560 

      

 เวลาและสถานทีนั่ดหมาย  
  

พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู7  
บรเิวณทีน่ ัง่หนา้ประต ูใกล้ๆ   ROW W 

 

*วนัพฤหสับดทีี ่20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. (หา้โมงเย็น) 
  

ถงึสนามบนิแลว้ ถา้หากันไมเ่จอ  
กรณุาโทรหา ปลา หรอื นุย้ 0816928233 , 0898119139 

 

       

 เทีย่วบนิ วันเดนิทางไป และ กลับ 
 20 เมษายน 60                    กรงุเทพ-เดลล ี

สายการบนิ Jet Airways          เทีย่วบนิที ่9W63 เครือ่งออกเวลา 21.10 น. 
         

30 เมษายน 60                    เดลล-ีกรงุเทพ 
สายการบนิ Jet Airways          เทีย่วบนิที ่9W66 เครือ่งออกเวลา 19.45 น.   

            

 

สภาพอากาศ 

หนาวมาก  ทีเ่ราเจอสภาพอากาศที ่ลมแรง หนาว ถงึหนาวมากทีส่ดุ แตแ่ดดแรงมากเชน่กนั  
- เลหแ์ละในตัวเมอืง บางวันอณุหภมู ิอาจตดิลบ -5 ถงึ 0 องศา 
- อบอนุทีส่ดุของวัน อยูท่ีร่าวๆ 15 องศา 
- ทะเลสาบ หรอื แคมป์ หนาวจัดกวา่ทีอ่ ืน่ๆและลมแรงมาก 

*ในหอ้งพัก ก็ไมไ่ดอุ้น่มากนัก ทีพั่กไมม่ฮีทีเตอร ์เตรยีมอปุกรณ์กนัหนาวใหพ้รอ้ม  
 

       

 

การเตรยีมชดุกนัหนาว 

ควรเตรยีมเสือ้ผา้ดังนี ้
1. ชดุเสือ้กางเกง ลองจอน หรอื Heat Tech แบบบางรัดรปู ใสด่า้นในสดุ  
2. เสือ้กนัหนาว เชน่ ขนเป็ด หรอื ไหมพรม ใสด่า้นใน อยา่งนอ้ย 1 ตัว 
3. เสือ้กนัหนาว แบบหนามาก และ กนัลม 1 ตวั (ใหญพ่อทีจ่ะใสซ่อ้นทบัตวับางได)้ กรณีทีห่นาวมาก 
    *เสือ้กนัหนาว ควรเตรยีมแบบใสซ่อ้นกนัได ้ไมค่วรเอาทีข่นาดเทา่กนัไปหลายตวั  
      เชน่ ถา้อุน่ไมพ่อ ใหเ้อาตวัทีใ่หญก่วา่มาสวมทบัได ้หรอืถา้รอ้นกถ็อดออกทลีะชัน้ 
      หอ้งพกัทีอ่นิเดยีไมไ่ดอุ้น่เหมอืนไปเทีย่วญีปุ่่ นหรอืยโุรป มนัหนาวเหมอืนกนัทัง้ในและนอกหอ้งพกั 
4. ชดุนอน ทีอ่บอุน่มากพอ 
5. กางเกงขายาว แบบกนัหนาม กนัลม 
6. ผา้พันคอ ผา้คลมุไหล ่หมวกกนัหนาว ปิดหใูหอุ้น่ 
7. ถงุมอื-ถงุเทา้กนัหนาว 

*ไมต่อ้งขนไปหลายชดุ เพราะตอ้งใสซ่ ้าๆกนั เนน้ใหอ้บอุน่เป็นพอ 
 

 

 การแลกเงนิ  
    ใชเ้งนิสกลุ อนิเดยีรปีู เทา่นัน้     ควรแลกไปจากไทยเลย  

   

1) ถา้ตอ้งการไปแลกเอง สามารถแลกไดท้ี ่รา้นซปุเปอรร์ชิไทยแลนด ์(สาขาราชด าร)ิ 
        

2) ฝากทัวรแ์ลก แจง้ยอดไดท้ี ่คณุนุย้ 0816928233 เราจะไปแลกให ้ (กรณุาแจง้ลว่งหนา้ กอ่นเดนิทาง) 
    กรณีฝากทัวรแ์ลก ถา้เงนิเหลอื สามารถแลกคนืไดใ้นอตัราเดมิ 
       

แบงคย์อ่ยเงนิรปีู ส าหรับใชจ้า่ยซือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์10 หรอื 100 รปีู) ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี  
สามารถแลกกบัทมีงานได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

 

 ไมม่บีรกิารซมิการด์  
 *ซมิการด์ ส าหรบัโทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์น็ท ในเสน้ทางทอ่งเทีย่ว ลาดักห ์  ซือ้ใหไ้มไ่ด ้

  ทีส่ าคัญคอืไมค่อ่ยมสีญัญาณเป็นปกตอิยูแ่ลว้ ถา้ตอ้งการเลน่เนท ใช ้wifi ทีโ่รงแรม จะสะดวกทีส่ดุ 
 
  ค าเตอืน  ไมแ่นะน าใหซ้ือ้โรมมิง่หรอืเน็ทไปจากไทย เพราะมนัจะใชไ้ดแ้คท่ีเ่ดลลเีทา่นัน้ ทีเ่ลหใ์ชไ้มไ่ด ้
                พืน้ที ่ลาดักห ์ซมิหรอืเครอืขา่ยโทรศัพทจ์ากภายนอกจะถกูตัดสญัญาณทัง้หมด 
                ระหวา่งเดนิทางขึน้เขา จะไมม่สีญัญาน โทรศัพท ์และ อนิเตอรเ์นท 

 

   
 



 

 

 

อาหารไทย 

ทัวรล์ดีเดอร ์ จะท าใหก้นิเป็นบางมือ้ เทา่ทีเ่วลาและสถานทีเ่อือ้อ านวย 
บางมือ้ระหวา่งเดนิทาง ถา้กนิอาหารพืน้เมอืงไมไ่ด ้อาจตอ้งกนิ มามา่  
*หา้มเรยีกรอ้ง ไขต่ม้ เสน้ทางบนภเูขา การตม้น ้าเพือ่ตม้ไข ่เป็นอะไรทีท่ าไดย้าก เสยีเวลา และล าบาก 

 

 

 

อาการแพค้วามสงู High Altitude Sickness 

เป็นอาการสุม่ ทีเ่กดิขึน้กบัใครก็ได ้ทัง้ชายและหญงิ ขึน้อยูก่บัสภาพรา่งกายของเราตอนนัน้ 
  
นอนไมห่ลับ เหนือ่ยงา่ย หายใจเร็ว หายใจไมท่ัน เดนิเซ ปวดหวั ปวดไหล ่ปวดกระบอกตา  
แน่นทอ้ง ไมถ่า่ย งว่งตลอดเวลา อาเจยีน ทอ้งเสยี เห็นภาพหลอน  
พวกนีค้อื ตวัอยา่งอาการทีพ่บ สาเหตเุพราะออกซเิจนนอ้ย และอยูบ่นพืน้ทีส่งู  
 
โดยทั่วไปอาการจะไมร่นุแรงมาก และรา่งกายจะคอ่ยๆปรับตัวไดเ้องภายใน 1-2 วัน 
   
ถา้มอีาการแบบนี ้แนะน าให ้นอนพักผอ่น ดืม่น ้ามากๆ และกนิยารักษาตามอาการ 
   
ไมต่อ้งกลวัหรอืกงัวลจนเกนิไป ทกุคนมอีาการมากนอ้ยเป็นธรรมดา ..  
เพือ่นไมเ่ป็น ไมไ่ดห้มายความวา่เราจะไมเ่ป็น 
ไปถงึวันแรกไมเ่ป็นไร ไมไ่ดห้มายความวา่ แลว้วันตอ่ๆมาจะไมเ่ป็น .. มนัเป็นกนัไดท้กุคน เป็นไดต้ลอดเวลา 
ใหค้อยสงัเกต และระวัง หา้มท ากจิกรรมเร็วๆ เชน่ วิง่ กระโดด ลกุพรวดพราด .. แตก่็อยา่กงัวลมากจนเกนิไป 
 
โดยในระหวา่งทาง เราจะพยายามชว่ยใหท้กุคนคอ่ยๆ ปรับตัวดว้ยตวัเอง เชน่ พาเดนิเลน่เบาๆ 
    

แนะน าใหก้นิยา Diamox   

 
Acetazolamide (diamox) 250 mg  มยีาเตรยีมไวใ้หท้กุทา่น  

 
เราแนะน าจากประสบการณ์การเดนิทางในพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูมาก ไมใ่ชค่ าแนะน าทางการแพทย ์
ถา้ไมม่ัน่ใจ กรณุาปรกึษาแพทย ์และขอรับยาจากแพทย ์ดว้ยตัวเองกอ่นเดนิทาง 
   
มอีาการมาก ใหก้นิหลังอาหาร เชา้ 1 เม็ด และ เย็น 1 เม็ด  
มอีาการนอ้ย ใหก้นิหลังอาหาร วันละ 1 เม็ด เชา้ หรอื เย็น  
ถา้คอ่ยๆปรับตัวได ้ใหห้ยดุยา หรอืถามความสงูในแตล่ะพืน้ทีก่บัไกด ์แลว้คอ่ยพจิารณา 
 
*ผลขา้งเคยีงของยา 
ปัสสะวะบอ่ยขึน้ นอนไมห่ลบั ชาหรอืรูส้กึซา่ๆตามปลานิว้ ปลายมอื ปลายเทา้ สน้เทา้ หรอืทีแ่กม้ทัง้สองขา้ง 
     
พวกยาสมนุไพรตา่งๆ เอาไปกนิได ้เราแนะน า 
เชน่ สมนุไพรกระเทยีม น ้ามนักระเทยีม ชว่ยไมใ่หเ้ลอืดหนดื ลดความดัน 
ขมิน้ชนั ชว่ยไมใ่หท้อ้งอดื ลดแกส็ในกระเพาะอาหาร  
ทา่นใดไมม่ ีเราพาไปซือ้ไดท้ีอ่นิเดยี 
         
ใหท้กุคนดืม่น ้ามากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้อยา่กนิอาหารหรอืขนมทีย่อ่ยยาก 
การเดนิบอ่ยๆ เดนิชา้ๆ ชว่ยปรับรา่งกายไดด้ ี
ใหท้ ากจิกรรมทกุอยา่งชา้ๆ ลกุน่ังชา้ๆ เดนิชา้ๆ อาบน ้าแตง่ตวัชา้ๆ  
ท าชวีติใหร้ืน่เรงิ สนุกสนานเฮฮา อยา่ปลอ่ยใหต้วัเองหงอยหรอืงว่ง 
การงว่งในเวลาทีไ่มค่วรงว่ง คอืภาวะของการเริม่ขาดออกซเิจน ควรดืม่น ้าทันท ีสดูออกซเิจน กระตุน้รา่งกายให ้
กระฉับกระเฉง 
      
ระหวา่งน่ังรถ ควรเปิดหนา้ตา่ง ถงึแมว้า่จะหนาว 
ถา้มอีาการ ไมค่วรเขนิอาย ควรรบีบอกไกด ์หรอืเพือ่นๆ ใกลต้วั พวกเราเคยผา่นประสบการณ์การแพค้วามสงูมาแลว้ 
สามารถใหค้ าแนะน าได ้กรณุาบอกทันททีีม่อีาการไมส่บายตวั 
 
และ ..ไมค่วรกระโดดถา่ยรปู  อนัเป็นสิง่ทีเ่ราอยากหา้ม แตด่เูหมอืนจะหา้มไมเ่คยไดเ้ลย 

 

          

 

การอาบน ้า 

ทีพั่กสว่นใหญม่ ีน ้ารอ้น-น ้าอุน่ ใหอ้าบ  
แตม่กัเป็นระบบโซลา่เซล คอื เครือ่งตม้น ้าจะเก็บความรอ้นจากแสงแดดมาตม้น ้าจนรอ้น 
หมายความวา่ ถา้วันไหนไมม่แีดด ก็จะไมม่ ีน ้ารอ้น-น ้าอุน่ 
หรอืถา้ม ีน ้ารอ้น-น ้าอุน่ ก็จะคอ่ยๆ หมดไปตามจ านวนคนทีใ่ชง้าน ไมม่กีารตม้เพิม่ 
ดังนัน้ รบีอาบน ้าทันททีีเ่ขา้หอ้งพัก อยา่รอจนดกึ หรอืรอใหเ้พือ่นๆ อาบกอ่น ถา้น ้ารอ้นหมด เราก็ชว่ยอะไรไมไ่ด ้

 


