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จัดกระเป๋า ของทีค่วรเตรยีมไป 

           

  check list 

สิง่ของตาม checklist ตอ่ไปนี ้เราแนะน าจากประสบการณ์ บางสิง่อาจไมจ่ าเป็นส าหรับบางคน  
ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีมไปครบทกุรายการ 

 

            

 

 

 

1  1.1 กระเป๋าเดนิทาง (ใบหลกั) 

ใชต้ามทีส่ะดวก เพราะเราใชร้ถเหมาตลอดเสน้ทาง ไมต่อ้งแบกเอง แตก่็ไมค่วรใหญโ่ตมากเกนิไป  
เพราะกระเป๋าจะตอ้งยกขึน้ยกลงจากรถทกุวัน บางครัง้ตอ้งเอาขึน้หลังคา ถา้หนักหรอืใหญเ่กนิไป 

อาจเกดิเหตหุหูรอืลอ้กระเป๋าแตกหักเสยีหายได ้ 

ค าเตอืน..  เนือ่งจากวา่มนัเป็นประเทศอนิเดยี  
กระเป๋าเดนิทางของเรา มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหาย จากการเดนิทาง  
ดังนัน้ ถา้มนัเป็นกระเป๋าใบรัก ใบเกง่ ทีรั่กมาก หวงมาก ก็ไมค่วรเอาไป ควรใชใ้บทีม่นัเยนิๆ โทรมๆ จะดทีีส่ดุ  
ถา้มนัขาด มนัเป็นรอย มนัแตกหักเสยีหาย จะไดไ้มเ่สยีใจและเสยีดาย   

 

   

  1.2 กระเป๋าเดนิทาง (ใบเลก็) 

เตรยีมไปไวใ้สเ่สือ้ผา้และของจ าเป็น ส าหรับ 1-2 วัน  ในวันทีต่อ้งไปนอนทีท่ีแ่คม้ป์ และ นูบราวัลเลย ์ 
เราจะแยกเก็บกระเป๋าใหญแ่ละของทีไ่มจ่ าเป็นไวท้ีโ่รงแรมทีพ่ักหรอืบนรถ  
แลว้เอาแตข่องทีจ่ าเป็นใสก่ระเป๋าใบเล็กไปเทา่นัน้  แคม้ป์บางแหง่ไมส่ะดวกในการใชก้ระเป๋าใบใหญ ่ 

     

  1.3 เป้ใบเล็กๆ หรอื กระเป๋าใสข่องในรถ 

ควรมกีระเป๋าเป้หรอืใบเล็กใสข่องทีจ่ าเป็นตอ้งหยบิใชบ้อ่ยๆ ตดิตัวไวบ้นรถสกัใบ 

 

 
น ้าหนักกระเป๋า  สามารถโหลดไดค้นละ 20 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งได ้คนละ 7 กโิลกรัม  

(ของเหลวทกุชนดิหา้มถอืขึน้เครือ่ง) คนทีน่ ้าหนักเกนิ ถา้โดนปรับคา่น ้าหนักโหลดกระเป๋า จะตอ้งจา่ยกนัเอง  
 

 

 

อยากใช ้กระเป๋าเป้ใบใหญ ่กเ็อาไปได ้
แตค่วรมผีา้คลมุ กนัฝุ่ น กนัฝนดว้ย 

 
หรอื 

 
 อยากใช ้กระเป๋าลาก กเ็อาไปไดเ้ชน่กนั 

แตไ่มค่วรเกนิ size 24-26 นิว้ 
และกระเป๋าสวยๆ ในรักและหวง ไมค่วรเอาไป  

    
ไมจ่ ากดัจ านวนกระเป๋า  

แตจ่ ากดัน ้าหนักรวมคนละ 20 กโิลกรัม 

ค านงึไวว้า่ กระเป๋าตอ้งขึน้หลังคา  
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2  เสือ้ผา้ 

เราเจอสภาพอากาศ ทัง้รอ้น และ หนาว  
กลางวันแดดแรงมาก อากาศรอ้นถงึรอ้นมาก  

- เดลล ี30-40 องศา 
- มะนาล ี20-30 องศา  
- เลห ์15-30 องศา 
- ทะเลสาบ หรอื แคมป์ 10-15 องศา 

 
ตอนเชา้ กลางคนื  
และวันเดนิทางผา่นยอดเขาสงู หรอืคนืทีไ่ปคา้งทะเลสาบ อากาศหนาวมากและลมแรง  
อณุหภมูติ ่าสดุทีน่่าจะเจอ 5-10 องศา  
 
ควรเตรยีมเสือ้ผา้ดังนี ้
 

1. ชดุเสือ้กางเกง ลองจอน หรอื Heat Tech แบบบางรัดรปู ใสด่า้นในสดุ ในชว่งไปนอนแคมป์ 
2. เสือ้กนัหนาว แบบไมห่นามาก อยา่งนอ้ย 1 ตวั 
3. เสือ้กนัหนาว แบบหนามาก 1 ตัว (ใสซ่อ้นทับตวับางได)้ 

           *เสือ้กนัหนาว ควรเตรยีมแบบใสซ่อ้นกนัได ้ไมค่วรเอาทีข่นาดเทา่กนัไปหลายตวั  
            เชน่ ถา้อุน่ไมพ่อ ใหเ้อาตัวทีใ่หญก่วา่มาสวมทบัได ้หรอืถา้รอ้นกถ็อดออกทลีะชัน้ 
            หอ้งพกัทีอ่นิเดยีไมไ่ดอุ้น่เหมอืนไปเทีย่วญีปุ่่ นหรอืยโุรป มนัหนาวเหมอืนกนัทัง้ในและนอกหอ้งพัก 
      

4. เสือ้ยดืหรอืเสือ้ผา้ฝ้ายบางๆ แขนสัน้หรอืยาว ใสเ่ดนิเทีย่วในเมอืง วันทีอ่ากาศรอ้น 

5. กางเกงขายาว 
6. ผา้พันคอ ผา้คลมุไหล ่หมวกกนัหนาว 
7. ถงุมอื-ถงุเทา้กนัหนาว  

 

          
           

3  อปุกรณ์สว่นตัว 

ควรมขีองใชส้ว่นตวัไปเองดว้ย ทีโ่รงแรมในโซนนี ้ไมค่อ่ยมอีะไรให ้ 

แปรงสฟีนั ยาสฟีนั สบู ่ครมีอาบน า้ ยาสระผม ครมีนวดผม หมวกคลมุผม 

ผา้เช็ดตวั ทีโ่รงแรมมใีห ้อาจจะแข็งและหยาบกระดา้งนดิหนอ่ย แตก็่มใีห ้

(ไดรเ์ป่าผม บางโรงแรมมใีห ้แตส่ว่นใหญจ่ะไมม่ ี– ถา้ตอ้งใช ้ควรน าไปเอง) 
 

          
                 

4  รองเทา้ 
ใสต่ามสะดวก แตค่วรเป็นรองเทา้หุม้สน้ แบบสวมถงุเทา้ได ้เผือ่กนัหนาวดว้ย 
ควรเป็นแบบที ่ใสง่า่ย ถอดงา่ย เวลาเดนิเทีย่วตามวดัตา่งๆ ตอ้งถอดรองเทา้บอ่ยมาก 
  
รองเทา้แตะ เผือ่ไปสกัคูก่ด็ ีไวใ้สเ่ขา้หอ้งน ้าในหอ้งพัก หรอืถา้ขีเ้กยีจแบก ก็ไมต่อ้งเอาไป 
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5 ของใชจ้ าเป็นอืน่ๆ 

1) หมวกกนัแดด บางวันแดดแรงมาก ควรพกตดิกระเป๋าไว ้กนัไดท้ัง้แดดและลม 

2) แวน่กนัแดด กนัแดด กนัลม กนัฝุ่ น มไีวก้พ็กพาไปดว้ยนะคะ 

3) โลชัน่บ ารงุผวิ อากาศแหง้มาก อาจท าใหส้าวๆ หนา้เหีย่วแหง้ไดอ้ยา่งแรง 

4) โลชัน่กนัแดด แดดแรงมาก หา้มลมืเด็ดขาด เอาแบบคา่ SPF สงูๆ ไปเลย  

5) ลปิมนั อากาศแหง้มาก ปากอาจแหง้จนแตก ทัง้หญงิและชายควรมพีกไปดว้ย  

6) ผา้อนามยั สาวๆ ไมค่วรลมื เพราะวา่จะหาซือ้ล าบาก ยีห่อ้ไมคุ่น้เคย 

7) กระดาษทชิชู ่ ทัง้แบบเปียกและแบบแหง้ พกไปใชส้ว่นตวั ทีอ่นิเดยีหาซือ้ยากและแพงเวอ่ร ์

8) ยาสว่นตัว ยาประจ าตวั ส าหรับทา่นทีม่โีรคประจ าตวั หา้มลมื 

9) ผา้ปิดจมกูกนัฝุ่ น ฝุ่ นเยอะมาก แบบใชแ้ลว้ทิง้ ควรมสี ารองเผือ่ไปเยอะๆ 

10) ชอ้นสอ้ม  พกประจ าตัวไวส้กัชดุ เวลาเดนิทาง 

11) กระตกิน ้า ใสน่ ้ารอ้น หรอื น ้าเย็น พกพาไวเ้ป็นสว่นตวั 
 

12) รม่คันเล็กๆ ชว่ยไดท้ัง้ในวันทีฝ่นตกหรอืแดดออก 

13) ไฟฉาย จ าเป็นอยา่งยิง่ ไฟดับบอ่ยมาก พกไฟฉายสว่นตัวไปดว้ย 

14) ทีช่ารจ์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศัพทม์อืถอื ไมค่วรลมื กลอ้งเดีย๋วนีม้หีลายรุน่ ยมืกนัใชไ้มค่อ่ยได ้

15) ไมห้นบี เวลาตากผา้นดิๆหน่อยๆในทีพ่ัก หนบีไวก้นัปลวิ 

16) ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกัอนั ไวแ้ขวนเสือ้ผา้ 

17) ถงุพลาสตกิ ไวใ้สเ่สือ้ผา้ทีใ่สแ่ลว้ เป็นถงุขยะ หรอืใสข่องก็ได ้

18) ถงุนอนหรอืผา้หม่ ถา้มถีงุนอน หรอืผา้หม่บางๆ สว่นตัวไปดว้ย กอ็าจจะนอนหลับไดอ้ยา่งสบายใจกวา่ 
 

19) ชอ็คโกแล็ต ลกูอม เตรยีมเผือ่ไปไวแ้จกเด็กๆ หลอกเด็กถา่ยรปู  

20) ขนมขบเคีย้ว แจกเด็กๆได ้กนิเพลนิๆบนรถได ้  
(ทมีงานมเีตรยีมใหบ้างสว่น แตก่ลัวไมถ่กูปาก อยากกนิอะไรซือ้ไปเองดว้ยกด็)ี 

 

 

                

6  ปลั๊กไป ปลั๊กพ่วง 

ปลั๊กแปลงขาเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพราะทีน่ีส่ว่นใหญใ่ชป้ลั๊กขากลม  
ถา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าของทา่น (โดยเฉพาะทีช่ารจ์กลอ้ง) เป็นแบบขาแบนจะหาทีเ่สยีบยากหน่อย 

ควรหาปลั๊กพว่งเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพราะถา้ตอ้งชารจ์หลายคนจะไดไ้มม่ปัีญหา 

 

 

 

ตวัอยา่งปลั๊กไฟทีอ่นิเดยี ตวัอยา่งปลั๊กเสยีบทีน่ าไปใชไ้ดท้ีอ่นิเดยี ตวัอยา่งปลั๊กพ่วง 
 

 

                

7 เงนิทปิ 

พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ควรใหไ้มต่ า่กวา่ 20 รปีู ตอ่ครัง้ 

   

ทมีงานอนิเดยี (ไกด ์คนขบัรถ เด็กรถ)  
เผือ่เงนิไว ้ส าหรบั 14 วนัในอนิเดยี ประมาณ 2,500 บาท หรอื 4,000 รปีู 

จา่ยทปิ ในวันสดุทา้ยของการเดนิทาง  
เราจะรวบรวมเงนิจากทกุคน มาแบง่ใหค้นขบัและไกด ์ตามความเหมาะสม 

   

หัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
 


