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                                                                                                                    ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงกบั วนัแรมทำง เท่ำน้ัน 

 
 
 

            เวลำ และ สถำนทีนั่ดหมำย 
วนัพฤหสับดทีี ่12 มกราคม พ.ศ. 2566  
เวลา 16.00 น. (สีโ่มงเย็น) 
พบกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภูม ิ 
ช ัน้ 4 ประตู 4-5  บรเิวณทีน่ั่งหนำ้ประตู 

ถงึสนำมบนิแลว้ ถำ้หำกนัไม่เจอ กรุณำโทรหำ  
    ปลำ  0898119139   หรอื  
    นุย้   0816928233   

วนัที ่ เสน้ทำง สำยกำรบนิ เทีย่วบนิ เวลำเครือ่งออก เวลำเครือ่งถงึ 
พฤหสั 12 มกรำคม 66 กรุงเทพ-เดลล ี กำรบนิไทย TG315 20.00 น. 23.00 น. 
ศุกร ์ 13 มกรำคม 66 เดลล-ีศรนีำกำ แอร ์อนิเดยี AI825 10.15 น. 11.50 น. 
พุธ 18 มกรำคม 66 ศรนีำกำ-เดลล ี  แอร ์อนิเดยี AI826 12.30 น. 14.05 น. 
พุธ 25 มกรำคม 66 ชยัปุระ-เดลล ี อนิดโิก ้ 6E6221 08.30 น. 09.40 น. 
พุธ 25 มกรำคม 66 เดลล-ีออรงักำบดั อนิดโิก ้ 6E5603 15.15 น. 17.10 น. 
เสำร ์ 28 มกรำคม 66 ออรงักำบดั-มมุไบ แอร ์อนิเดยี AI400 08.50 น. 10.00 น. 
อำทติย ์ 29 มกรำคม 66 มุมไบ-กรุงเทพ กำรบนิไทย TG318 23.20 น. 05.05 น. 

* กลบัถงึสวุรรณภูม ิเชำ้วนัอำทติยท์ี ่30 มกรำคม เวลำ 05.05 น. 
                                            

    
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ค ำเตอืน เวลำเชค็อนิ 

1.    กระเป๋ำใบเล็กทีถ่อืขึน้เครือ่ง  
       หำ้มใส่ มดี กรรไกร และ ของมคีมทุกชนิด   
       ใหร้ะวงัเร ือ่ง ปรมิาณของเหลว   
       ยำสฟัีน โฟมลำ้งหนำ้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ  
       หา้มเกนิ 100 มลิลลิติร  (ดูจำกปรมิำณทีส่ลำกบรรจภุณัฑ)์ 

2.    Power bank ใหถ้อืขึน้เครือ่ง 
       ขนำด Power Bank หำ้มเกนิ 32,000 mAh 

3.   notebook , laptop , tablet , ipad  
      power bank , แบตเตอรีก่ลอ้ง , ถ่านไฟฉาย 

       ++ ใหถ้อืขึน้เครือ่งเท่ำน้ัน ++ 
              หา้ม น าใส่กระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่!! 

รำยละเอยีดเทีย่วบนิ 
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อณุหภมู ิ& สภำพอำกำศ   

 

แคชเมยีร ์(Kashmir)   
เป็นชว่งฤดูหนำว  มหีมิะตก  อณุหภูมปิระมำณ -5 ถงึ 10 องศำ 

ค าเตอืน !!   แคชเมยีรใ์นฤดูหนำว (ไมส่ะดวกสบำยเหมอืนญีปุ่่นหรอืยุโรป)   
เพรำะไม่ค่อยมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวก  ทุกอย่ำงมตีำมอตัภำพ  “ฤดูหนำวคอืหนำวจรงิ และในทีพ่กัไม่ไดอุ้น่มำกนัก” 
ทีบ่ำ้นเรอื หอ้งน่ังเล่นมปีลอ่งเตำผงิแบบบำ้นๆ  ,  หอ้งนอนมฮีทีเตอร ์ ,  หอ้งอำบน ้ำ มนี ำ้อุน่ เปิดใหเ้ป็นเวลำ  
++ กรุณำเตรยีมเสือ้ผำ้และอปุกรณก์นัหนำว หมวก ถุงมอื ถุงเทำ้ ไปใหเ้พยีงพอ +++ 
      ( ถำ้หอ้งพกัมปัีญหำ หรอืน ้ำไม่อุน่ ใหร้บีแจง้พ่อบำ้นประจ ำบำ้นเรอื หรอื แจง้ทมีงำนทวัร ์โดยทนัท ี) 

พำฮำลแกม (Pahalgam)  ทีพ่กัอยู่ในหุบเขำ ท่ำมกลำงหมิะและป่ำสน อำกำศหนำวเย็นมำก มหีมิะตก  

ศรนีำกำ บำ้นเรอื (Srinagar)  ทีพ่กัเป็นบำ้นเรอื อยู่กลำงทะเลสำบ อำกำศหนำวเย็นมำก รูส้กึเย็นชืน้ๆ อำจมหีมิะตก 

  

เดลล ี(Delhi) , อคัรา (Agra) , ชยัปุระ (Jaipur) 
อำกำศใกลเ้คยีงกนั ทัง้ 3 เมอืง เป็นชว่งฤดูหนำว แตก่็อบอุ่นกว่ำทีแ่คชเมยีร ์ 
อุณหภมูปิระมำณ 5-20 องศำ มหีมอกหนำ  ค่ำ PM 2.5 สงูมำก !! 

 

ออรงักาบดั (Aurangbad) , มุมไบ (Mumbai)  
อำกำศใกลเ้คยีงกนั ทัง้ 2 เมอืง สภำพอำกำศก ำลงัสบำยๆ 
อุณหภมูปิระมำณ 20-25 องศำ แดดแรง !!  
     

 

 

กำรเตรยีมเสือ้ผำ้  
อุณหภมูหิลำกหลำย ตำมสภำพภูมปิระเทศ ควรเตรยีมเสือ้ผำ้ดงันี ้

1. เสือ้ยดืหรอืเสือ้ผำ้ฝ้ำยบำงๆ แขนสัน้หรอืยำว (เผือ่ใส่ในวนัทีอ่ำกำศสบำยๆ) 
2. ชดุเสือ้กำงเกง ลองจอน หรอื Heat Tech แบบบำงรดัรูป ใส่ดำ้นในสดุ (1 ช ัน้) 
3. เสือ้กนัหนำว แบบไม่หนำมำก อย่ำงนอ้ย 1-2 ตวั (ควรเป็นแบบใส่ซอ้นกนัได)้ 
4. เสือ้กนัหนำว แบบหนำมำกและกนัลม 1 ตวั (ใหญ่พอทีจ่ะใส่ซอ้นทบัตวับำงได)้ กรณีทีห่นำวมำก 
    * เสือ้กนัหนำว ควรเตรยีมแบบใส่ซอ้นกนัได ้ไมค่วรเอำทีข่นำดเท่ำกนัไปหลำยตวั  
       เชน่ ถำ้อุ่นไม่พอ ใหเ้อำตวัทีใ่หญ่กวำ่มำสวมทบัได ้หรอืถำ้รอ้นก็ถอดออกทลีะช ัน้ 
5. ชดุใส่นอน ทีใ่ส่สบำยๆ  
6. กำงเกงขำยำว แบบกนัหนำว กนัลม อย่ำงนอ้ย 2-3 ตวั  
7. หมวกกนัแดด ผำ้พนัคอ ผำ้คลุมไหล่ หมวกกนัหนำว ปิดหใูหอุ้่น 
8. ถุงมอื-ถงุเทำ้กนัหนำว 
9. รองเทำ้ผำ้ใบ หรอืรองเทำ้หุม้สน้ แบบทีใ่ส่สบำย และควรเป็นแบบกนัน ้ำ  
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กระเป๋ำทีโ่หลดใตเ้ครือ่ง “จ ำกดัคนละ 1 ชิน้” เท่ำน้ัน 
น ้ำหนักกระเป๋ำ ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่ำน 

กระเป๋ำทีถ่อืขึน้เครือ่ง  
ก ำหนดน ้ำหนัก รวมทุกใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

กระเป๋ำเดนิทำง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำเตอืน..  เน่ืองจำกว่ำมนัเป็น “ประเทศอนิเดยี”  
กระเป๋ำเดนิทำงของเรำ มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหำย จำกกำรเดนิทำง  
ดงัน้ัน ถำ้มนัเป็นกระเป๋ำใบรกั ใบเกง่ ทีร่กัมำก หวงมำก ก็ไมค่วรเอำไป  
ถำ้กระเป๋ำขำด เป็นรอย แตกหกัเสยีหำย ตอ้งท ำใจ 

* ถ่ำยรูปกระเป๋ำทุกใบ เก็บรูปไวใ้นโทรศพัท ์ เผือ่กระเป๋ำสูญหำย จะตำมหำไดง้่ำยขึน้   

 

1.  กระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ (โหลดใตเ้คร ือ่ง) 
ใชต้ำมทีส่ะดวก เพรำะเรำใชร้ถเหมำตลอดเสน้ทำง  
ไม่ตอ้งแบกเอง แต่กไ็มค่วรจะมขีนำดใหญโ่ตมำกเกนิไป  
เพรำะกระเป๋ำจะตอ้งยกขึน้ยกลงจำกรถเกอืบทุกวนั  
ถำ้หนักหรอืใหญ่เกนิไป อำจจะล่วงหล่น ตอนยกขึน้ลง 
อำจเกดิเหตุ หูหรอืลอ้กระเป๋ำแตกหกัเสยีหำยได ้ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

2.  กระเป๋ำพกพำ (ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนำดเล็ก ใส่พำสปอรต์ เงนิ กลอ้งถ่ำยรูป  
สิง่ของจ ำเป็น และของมคี่ำส่วนตวั 
สำมำรถถอืได ้1-2 ใบ  
 
 

 

กระเป๋ำลำก 
ขนำดไม่ควรเกนิ 26 นิว้ 

แคชเมยีร ์ ใชร้ถตู ้12-15 ทีน่ั่ง  
(วำงกระเป๋ำบนหลงัคำ) 

เดลล ีอคัรำ ชยัปุระ ออรงักำบดั มุมไบ 
ใชร้ถบสั 45 ทีน่ั่ง  

(วำงกระเป๋ำบนหลงัคำ) 
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หมวกกนัแดด  แว่นกนัแดด  

โลชัน่บ ารุงผวิ อำกำศแหง้มำก  

โลชัน่กนัแดด แดดแรงมำกๆๆๆ !! เอำแบบค่ำ SPF สูงๆไปเลย 

ลปิมนั อำกำศแหง้มำก ปำกอำจแหง้จนแตก ควรมพีกไปดว้ย 

ผา้อนามยั สำวๆไม่ควรลมื เพรำะว่ำจะหำซือ้ล ำบำก ยีห่อ้ไม่คุน้เคย 

กระดาษทชิชู ่ ทชิชูเ่ปียก  พกไปใชส้่วนตวั ทีอ่นิเดยีหำซือ้ยำก 

ยาประจ าตวั ส ำหรบัท่ำนทีม่โีรคประจ ำตวั  

Mask หน้ากากอนามยั  พกไปเยอะๆ กนัโควดิ กนัฝุ่ น PM 2.5 

เจลลา้งมอื แอลกอฮอล ์ แบบพกพำ  ท ำควำมสะอำดมอืบ่อยๆ 

รองเทา้แตะ ใส่พกัเทำ้จำกรองเทำ้คู่ใหญ่ 

 

ถุงนอน (ถำ้ม)ี ชว่ยกนัหนำว & ชว่ยป้องกนัเหลอืบไร  

กระตกิน ้า ใส่น ้ำรอ้นหรอืน ้ำเย็น พกพำไวเ้ป็นส่วนตวั 

รม่คนัเล็กๆ ชว่ยไดท้ัง้ในวนัทีฝ่นตกหรอืแดดออก 

เสือ้กนัฝน (7Eleven) ถูกและเบำ เอำไปเผือ่ฝนตก/หมิะตก 

ไฟฉาย จ ำเป็นอย่ำงยิง่ ไฟดบับ่อยมำก พกไฟฉำยส่วนตวัไปดว้ย 

ทีช่ารต์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศพัทม์อืถอื  

ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกั 1-2 อนั ไวแ้ขวนเสือ้ผำ้ 

ถุงพลาสตกิ ไวใ้ส่เสือ้ผำ้ทีใ่ส่แลว้ เป็นถุงขยะ หรอืใส่ของก็ได ้

ถุงใส่ของ Shopping Bag บำงพืน้ที ่No Plastic Zone 

ขนมใหพ้ลงังาน ขนมขบเคีย้ว ไวก้นิบนรถ เผือ่หวิระหว่ำงทำง  

ชอ็คโกแลต ลูกอม เตรยีมเผือ่ไปไวแ้จกเด็ก หลอกเด็กถ่ำยรูป  

 

 

ปลัก๊ไฟ ปลัก๊พ่วง  
ปลัก๊แปลงขำเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพรำะทีอ่นิเดยีส่วนใหญ่ใชป้ลัก๊ขำกลม  
ถำ้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำของท่ำน (โดยเฉพำะทีช่ำรต์กลอ้ง) เป็นแบบขำแบนจะหำทีเ่สยีบยำกหน่อย 
ควรหำปลัก๊พว่งเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพรำะถำ้ตอ้งชำรต์หลำยคน จะไดไ้ม่มปีญัหำ 

 
 

  

 

 

 

เคร ือ่งใชส้่วนตวั 
ควรมขีองใชส่้วนตวัไปเองดว้ย โรงแรม/บำ้นเรอื (โดยเฉพำะทีแ่คชเมยีร)์  ไม่ค่อยมอีะไรให ้
แปรงสฟัีน ยำสฟัีน สบู่ ครมีอำบน ้ำ ยำสระผม ครมีนวดผม หมวกคลุมผม ควรเตรยีมไปเองทุกสิง่
ผำ้เชด็ตวั   ทีโ่รงแรมมใีห ้อำจจะแข็งและหยำบกระดำ้งนิดหน่อย  
ไดรเ์ป่ำผม บำงโรงแรมม ีบำงโรงแรมก็ไม่มใีห ้ถำ้จ ำเป็นตอ้งใช ้ควรน ำไปเอง 

 

 

  ควรเอำอะไรไปอกีบำ้ง ?  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

กำรอำบน ้ำ   
โรงแรมทีพ่กั ม ีน ้ำรอ้น-น ้ำอุ่น ใหอ้ำบ แต่บำงทก็ีมปัีญหำน ้ำไม่รอ้น หรอืรอ้นเกนิไป 
แนะน ำใหร้บีอำบน ้ำทนัททีีเ่ขำ้หอ้งพกั อย่ำรอจนดกึ หรอืรอใหเ้พือ่นๆ อำบกอ่น  
 
 

 
 
 

 

ลกัษณะปลัก๊ไฟ ทีอ่นิเดยี เป็นแบบนี ้ ตวัอย่ำงปลัก๊เสยีบ ทีน่ ำไปใชท้ีอ่นิเดยีได ้ ตวัอย่ำงปลัก๊พ่วง ทีค่วรน ำไปดว้ย 
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เงนิทปิ tips    
 พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม ควรใหไ้ม่ต ำ่กว่ำ 20 รูปี ต่อกระเป๋ำ 1 ใบ 
 ทมีงำนอนิเดยี (ไกด ์คนขบัรถ)  
เผือ่เงนิไว ้ส ำหรบั 18 วนัในอนิเดยี ประมาณ 3,600 รูปี หรอื 1,800 บาท 
จ่ำยทปิ ในวนัสุดทำ้ยของกำรเดนิทำง  
เรำจะรวบรวมเงนิจำกทุกคน มำแบ่งใหค้นขบัและไกด ์ตำมควำมเหมำะสม 

 หวัหนำ้ทวัรค์นไทย แลว้แตค่วำมพอใจ (ไม่บงัคบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Wanramtang in India 

กำรแลกเงนิ   ทีอ่นิเดยีใชเ้งนิสกุล อนิเดยีรูปี เท่ำน้ัน  

วธิแีลกเงิน 

1. แลกเงนิรูปี ไปจำกไทยไดเ้ลย รำ้นแลกเงนิทีแ่นะน ำ คอื  
    รำ้นซปุเปอรร์ชิไทยแลนด ์(สเีขยีว) สำขำรำชด ำร ิ  
    https://www.superrichthailand.com  

2. แลกเป็น เงนิดอลล่ำรห์รอืยโูร ไปจำกไทย  
    แลว้ค่อยไปแลกเงนิรูปี ทีส่นำมบนิอนิเดยี ในวนัทีเ่ดนิทำงไปถงึ 

3. ฝำกทวัรแ์ลก ตดิต่อ คุณนุย้ 0816928233  
    แจง้ยอดเงนิทีต่อ้งกำรล่วงหนำ้กอ่นเดนิทำง  

แบงคย์่อยเงินรูปี    
ส ำหรบัใชจ้่ำยซือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์ 20 หรอื 100 รูปี)  
ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี สำมำรถแลกกบัทมีงำนได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

ซมิกำรด์ (เล่นเน็ต) 
 

ถำ้ตอ้งกำรเล่นเน็ต ในขณะทีอ่ยู่อนิเดยี 
ใหซ้ ือ้ ซมิและอนิเตอรเ์น็ตแพ็คเกจ ไปจำกไทย 

แนะน ำ SIM2Fly ของ AIS 
สญัญำณแรงทีส่ดุ และ ไมค่่อยมปัีญหำ 
หำซือ้ไดท้ี ่รำ้น AIS ทุกสำขำ (ง่ำยและสะดวก) 

“แพ็ครำคำ 399 บำท เนท 4 GB ใชไ้ด ้8 วนั” 
ใหซ้ ือ้แพ็คเกจนี ้พอวนัหมดคอ่ยเตมิเงนิ ซือ้วนัเพิม่ 

หมำยเหต-ุ เฉพำะที ่ แคชเมยีร ์ ซ ึง่เป็นพืน้ทีพ่เิศษ 
ไมม่สีญัญำนอนิเตอรเ์น็ต และ ไมม่สีญัญำนโทรศพัท ์
ตอ้งใช ้wifi ที ่โรงแรม / บา้นเรอื เท่ำน้ัน !! 

 

 

 

 

 

https://www.superrichthailand.com/

