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ความ
เดมิตอนทีแ่ล้ว...ทีมงำนคณุภำพของเรำได้ท�ำกำร

จองทัวร์ไปตะลุยภูเขำมังกรหิมะเสร็จเรียบร้อย 

(玉龙雪山หยวีห่ลงเสวีย่ซำน) และได้ข้อมลูตดิต่อสำรถทีีจ่ะพำเรำ

ไปสู่ดินแดนแห่งธรรมชำติ และอำรยธรรมมำแล้ว ควำมประทับใจ

แรก คือ รูปโปรไฟล์ของเธอในแอพฯ WeChat หรือ 微信 (เวยซิ่น) 

ช่ำงสวยงำม หรูหรำ โสภำ ประดุจ Miss Grand ประจ�ำจังหวัดลี่เจียง

มำกๆ คณะเรำก็เลยอยำกจะเห็นตัวจริงคุณพี่เขำไวๆ คงน่ำตื่นเต้นดี

พลิกึ เอ้อ จะบอกว่ำ ถ้ำใครทีจ่ะมำท่องเทีย่วในประเทศจนี อยำกให้หำ

ข้อมูล และดำวน์โหลดแอพฯ ช่วยชีวิตต่ำงๆ ติดมือถือไว้ด้วยก็จะดี

มำกนะ เพรำะท่ีน่ีเขำบล็อคแอพฯ สำมัญที่ใช้กันเยอะๆ ในบ้ำนเรำ 

แล้วเขำก็ใช้แอพฯ ของเขำกันเอง ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลดี ประชำกร

เยอะเป็นอันดับ 1 ของโลกขนำดนั้น ถ้ำลองสร้ำงแอพฯ ขึ้นมำแล้วใช้

กนัเองในประเทศกค็ุม้ค่ำมำกพอทีจ่ะไม่ต้องใช้แอพฯ จำกต่ำงประเทศ

แล้วละ หนึง่ในแอพฯ ทีส่มควรจะต้องมกีค็อื WeChat ทีว่่ำนีแ่หละ ใช้

สือ่สำรกบัคนในประเทศจนีได้สะดวกสบำย มฟีีเจอร์แปลภำษำให้เอง

เสร็จสรรพเลย (เช่น คุยเป็นภำษำอังกฤษไป แอพฯ ก็จะแปลงเป็น

ภำษำจีนให้ อะไรแบบนี้)

ระหว่ำงทีเ่ตรด็เตร่อยู่ในกู่เฉิงก็ได้รบัข้อควำมจำกเอเจนท์สำว

บริษัททัวร์เด้งขึ้นมำ เป็นข่ำวร้ำยที่ไม่อยำกจะได้ยินเลย เธอแจ้งว่ำ 

พรุ่งนี้ฝนน่ำจะตกนะ แล้วต๋ัวเข้ำชมกำรแสดงโชว์ Impression of  

Lijiang หรือ โชว์จำงอี้โหมว รอบที่เรำอยำกดูกันมำกๆ ก็เต็มไปแล้ว 

เรำจะยังอยำกดูอยู่ไหม เธอจะได้ดูรอบถัดๆ ไปให้ ซึ่งทำงทีมงำนก็

ต้ังใจไว้ว่ำจะดูรอบเช้ำๆ เพื่อให้กลับมำถึงที่พักไม่เย็นมำก ขืนดูรอบ

บ่ำยคงได้กลับมำช่วงค�่ำมืดดึกดื่นแน่นอน ด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องตัดใจ 

ทรปินีจ้งึเป็นตรำบำปไปเลยว่ำ มำแล้วไม่ได้ด ูฮอื แล้วไม่ใช่แค่นัน้นะ 

ถ้ำฝนตก แปลว่ำกระเช้ำทีจ่ะพำเรำไปส่งบนยอดเขำกจ็ะปิดให้บรกิำร 

! หนักเข้ำไปอีก คนอะไรมันจะซวยซ�้ำซวยซ้อน ซวย 2 ต่อขนำดนี้ แต่

เรำเลือกที่จะสู้ โดยทิ้งโชว์จำงอี้โหมวไว้ข้ำงหลังแล้วไปวัดดวงกับ

กระเช้ำขึน้เขำเอำข้ำงหน้ำ...เธอแจ้งว่ำให้เรำกลับมำรบัเงินส่วนทีเ่ป็น

ค่ำตัว๋คนืไปด้วย กไ็ด้แต่วนหำทำงกลบัไปทีร้่ำนพร้อมกบัยิม้แห้งๆ ให้

เอเจนท์สำว แล้วไปเดินเที่ยวกันต่อจนกลับเข้ำที่พักเพื่อเตรียมตัว

ส�ำหรับวันพรุ่งนี้

อำทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

Miss Grand Lijiang
ผจญภัยไปกับ 
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Small Tips  

กำรเตรียมพร้อมทั้งร่ำงกำย และจิตใจส�ำหรับกำรเที่ยว

เมอืงจนีเป็นส่ิงส�ำคัญมำก คุณไม่มทีำงจนิตนำกำรได้เลยว่ำจะได้

เจอกับอะไรบ้ำงในแต่ละวัน ไหนจะกำรถ่มน�ำ้ลำย ขำกเสมหะ แซง

คิว ส่ือสำรภำษำอ่ืนไม่ได้ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ท�ำให้สุขภำพจติเสยีทัง้

นั้น แอพฯ ต้องเตรียมให้พร้อม ใครหวังว่ำจะมำใช้ Google ครอบ

จักรวำลที่นี่ก็ลืมไปได้เลย ยกเว้นว่ำจะใช้ซิม (SIM卡 ซิมข่ำ) 

อินเทอร์เน็ตเครือข่ำยจำกบ้ำนเรำมำ หยูกยำก็ส�ำคัญ อำกำศที่นี่

มคีรบ 3 ฤดูในวันเดียว ป่วยง่ำยมำก ร่มต้องพร้อมเสมอ ยำประจ�ำ

ตัวต้องเต็ม แต่ก็ต้องผสมผสำนควำมทะมัดแทมง คล่องตัว ถึงจะ

ท่องเที่ยวได้อย่ำงมีควำมสุข :)

เช้ำวันรุ่งขึ้น คณะเดินทำงเตรียมตัวกันไปแน่นมำก จำก

ข้อมลูทีห่ำมำพบว่ำ บนภูเขำจะหนำว และอำกำศเบำบำงมำก เพรำะ

เรำก�ำลังจะขึ้นไปที่ควำมสูง 5,596 เมตรจำกระดับน�้ำทะเล สำมำรถ

ท�ำให้คุณเกิดภำวะที่เรียกว่ำ Altitude Sickness ได้ คุณจะเวียนหัว 

ปวดหวั หน้ำมดื นอนไม่หลบั และหมดสตใินทีส่ดุ ณ จดุนีจ้งึต้องโดป

ยำกันไว้ แถมเอเจนท์สำวบอกว่ำจะฝนตกอีก ร่มต้องมี เสื้อกันหนำว

ต้องมำ และอีกสิ่งหนึ่งคือ กระป๋องออกซิเจน (氧气瓶 หย่ำงชี่ผิง) ! 

คณุเอ๊ย เรำมำถงึจดุทีต้่องกำรออกซเิจนเวลำเดนิเทีย่วกนัแล้วนะ แต่

กต็ัง้ใจว่ำจะไปหำเอำดำบหน้ำ น่ำจะเจอแหล่งทีข่ำยกนัเยอะๆ (แม้ว่ำ

หลำยเสียงจะบอกว่ำซื้อในตัวเมืองจะรำคำถูกกว่ำก็ตำม...) เรำออก

ไปรอรถที่ประตูทำงเข้ำกู่เฉิงตั้งแต่เช้ำตรู่ด้วยสภำพที่หนำวเกินเบอร์

ไปพอสมควร หนำวในระดับติดลบ ใครเห็นก็คงจะหำว่ำบ้ำแหงๆ รอ

แล้วรอเล่ำเฝ้ำแต่รอ Miss Grand Lijiang กไ็ม่มทีท่ีำว่ำจะปรำกฏตวั 

แต่ในระหว่ำงที่เดินหลบควันบุหรี่กันอยู่นั้น รถตู้สีบลอนด์เงินคัน

ย่อมๆ ก็มำเทียบท่ำคล้ำยกับว่ำจะมำรับผู้โดยสำรที่ชะเง้อชะแง้กัน

เป็นทิวแถวในละแวกนั้น พร้อมด้วยพลขับสำวท่ำทำงมำดมั่น ลุยๆ 

เปิดกระจกมำโบกมอืเบำๆ ขณะเดยีวกนักบัทีเ่รำจ้องไปทีท่ะเบยีนรถ

ตู้คันนั้นแล้ววิ่งไปหำเธอคนที่เรำรอคอยมำแสนนำน ใช่แล้ว เธอมำ

รับเรำแล้วนั่นเอง

พอขึน้รถมำได้กต็ัง้สต ิแต่กไ็ม่วำยแอบมองสำรถสีำวของเรำ 

ทีมงำนทั้งคณะพร้อมใจกันหันมำสบตำซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติ 

และไม่ได้นดัหมำยผ่ำนกระแสจติ คล้ำยจะสือ่เป็นนยัเดยีวกนัว่ำ “ไม่

ตรงปก” หญงิสำวทีเ่รำเหน็เบือ้งหน้ำนีด้จูะกร�ำงำนค่อนข้ำงหนกั และ

โทรมทรุดไปตำมกำลเวลำที่โหดร้ำย มีควำมเป็นซือเจ๊สูง น�้ำเสียง

ห้ำวหำญ โผงผำง เล่นเอำอึง้กนัไปทัง้คนัรถ (เฉพำะเรำกนัเองนีแ่หละ) 

พอเคลื่อนตัวออกไปได้สักครู่ รถตู้ก็มำหยุดอยู่ที่ประตูกู่เฉิงฝั่งเหนือ 

(เรำมำจำกฝ่ังใต้) กก็ลำยเป็นว่ำทวัร์นีเ้ป็นทวัร์ผสม มอีกี 1 ครอบครวั

โดยสำรมำกับเรำด้วย มีพ่อ แม่ ลูกสำว ก็อึ้งกันไปอีกดอก ขณะที่

สำรถีสำวของเรำ (จำกนีไ้ปขอเรยีกว่ำ “คณุพี”่) ขบัรถฝ่ำกำรจรำจรที่

คับคั่งเพื่อจะทะลุออกไปยังถนนนอกเมืองที่สภำพกำรจรำจรน่ำจะ

คล่องตวักว่ำ เธอกส็บถค�ำต่ำงๆ ออกมำมำกมำยด้วยอำรมณ์ฉุนเฉียว

ขั้นสูงสุด สบถรัวๆ แบบไม่พัก ด่ำกรำดทุกคันที่ขับขวำงหน้ำ จับใจ

ควำมได้ว่ำ “พวกแกขับช้ำ เกะกะ ท�ำไมรถติดขนำดนี้วะ ฯลฯ” ขณะ

เดยีวกนักโ็ทรศพัท์หำพรรคพวกเพือ่สอบถำมเส้นทำง และนดัหมำย

อะไรของเธอไปด้วย เรียกได้ว่ำตลอดช่วงที่รถติดก่อนจะออกไปที่

ถนนนอกเมือง คุณพี่ก็รัวด่ำไม่หยุด ลดกระจกด่ำคนเดินเท้ำก็มี  

บันเทิงสุดๆ บันเทิงขนำดที่สมำชิกร่วมทริปของเรำพยำยำมข่มตำ

หลับหนีปัญหำ ไม่ดงไม่ดูแล้ววิวข้ำงทำง แต่ก็ไม่เป็นผล ภำพของ 

Miss Grand Lijiang ที่เคยจินตนำกำรกันมำพังทลำยลงอย่ำง

ย่อยยับไม่มีชิ้นดี นี่แค่เริ่มต้นเองนะ ตลอดทริปนี้คงเพลินกว่ำนี ้
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