
จัดกระเป๋า ของทีค่วรเตรยีมไป 

           

  
น ้าหนักกระเป๋า 

สามารถโหลดไดค้นละ 20 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งได ้คนละ 7 กโิลกรัม  
(ของเหลวทกุชนดิหา้มถอืขึน้เครือ่ง) คนทีน่ ้าหนักเกนิถา้โดนปรับคา่น ้าหนัก  จะตอ้งจา่ยกนัเอง 

ทางทวัรจ์ะไมรั่บผดิชอบชว่ยจา่ยใหใ้ดๆทัง้สิน้ โปรดระวังเรือ่งน ้าหนักเกนิดว้ย คา่ปรับแพง 
 

              

  
ของถวายวัด 

ส าหรับทา่นทีม่ขีองไปถวายวัดทีอ่นิเดยี  
ใหท้ าการแพ็คสิง่ของกระเป๋าใหเ้รยีบรอ้ยไปจากบา้น และถา้คดิวา่น ้าหนักตอ้งเกนิแน่ๆ  

กรณุาแจง้น ้าหนักของทีจ่ะเกนิใหเ้ราทราบกอ่นวันเดนิทาง เราอาจชว่ยจัดสรรไดบ้า้ง 
*หลกีเลีย่งการแพ็คของลงกลอ่ง กลอ่งกระดาษมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะหายทีส่นามบนิอนิเดยี  

 

               

  
check list 

สิง่ของตาม checklist ตอ่ไปนี ้เราแนะน าจากประสบการณ์ บางสิง่อาจไมจ่ าเป็นส าหรับ 
บางคน ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม ไมจ่ าเป็นตอ้งเตรยีมไปครบทกุรายการคะ่ 

 

                 

 

 

 

                

1  กระเป๋าเดนิทาง 

ใชต้ามทีส่ะดวก เพราะใชร้ถเหมาตลอดเสน้ทาง ไมต่อ้งแบกเอง แตก่ไ็มค่วรใหญโ่ตมากเกนิไป  
เพราะกระเป๋าจะตอ้งยกขึน้ยกลงจากรถบสั ขนขึน้ขนลงบอ่ยๆ ถา้หนักหรอืใหญเ่กนิไป 

อาจเกดิเหตหุกูระเป๋าแตกหกัเสยีหายได ้ 
 
และควรมกีระเป๋าใบเล็กๆ ใสข่องทีจ่ าเป็นตอ้ง หยบิใชบ้อ่ยๆ ตดิตวัไวส้กัใบ 

ค าเตอืน..   

เนือ่งจากวา่มนัเป็นประเทศอนิเดยี กระเป๋าเดนิทางของเรา มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหาย จากการเดนิทาง 
ดังนัน้ ถา้มนัเป็นกระเป๋าใบรัก ใบเกง่ ทีท่า่นรักมาก ก็ไมค่วรเอาไป  

ควรใชใ้บทีม่นัเยนิๆโทรมๆจะดทีีส่ดุ ถา้มนัขาด มนัเป็นรอย มนัแตกหักเสยีหาย  
จะไดไ้มเ่สยีใจและเสยีดาย ทมีงานของเราจะชว่ยอะไรไมไ่ดเ้ลย 

 

           

2  เสือ้ผา้ 

ใสต่ามสะดวก เสือ้สอีะไรก็ไดต้ามแตช่อบ ไมไ่ดบ้งัคบัใสชุ่ดขาว (แตค่นทีไ่ปสว่นใหญช่อบใสชุ่ดขาว) 

แตค่วรเป็นชดุทีส่ภุาพเรยีบรอ้ย ดงูดงามเหมาะสมในการเขา้วดัปฏบิตัธิรรม ไมค่วรใสก่างเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้ 
สภุาพสตรหีา้มใสเ่สือ้คอลกึ ควรเลอืกใสเ่สือ้ผา้หลวมๆ สบายๆ  

ชว่ง สงัเวชนยีสถาน  เยน็สบายๆ  อณุหภมูเิฉลีย่ 20-25 องศา  
ชว่ง เทีย่วถ า้อชนัตา้  คอ่นขา้งอบอุน่และรอ้น อณุหภมูเิฉลีย่ 25-30 องศา  
ในตอนเชา้และเย็น อณุหภมูจิะลงต ่าเล็กนอ้ย  //  ตอนกลางวัน คอ่นขา้งรอ้น แดดแรง 
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3  รองเทา้ 

ใสต่ามสะดวก เลอืกทีใ่สส่บาย เดนิสะดวก ถอดใสไ่ดง้า่ย เพราะตอ้งใส่ๆ  ถอดๆ กนัอยูบ่อ่ยๆ 

รองเทา้ส าคญัมากส าหรับการเดนิทางทอ่งเทีย่ว กรณุาเลอืกใหเ้หมาะสมและดแูลใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 
 

                      

4  อปุกรณ์สว่นตัว 

เนือ่งจากเราพักวัด ของใชส้ว่นตวัทัง้หมดตอ้งน าไปเอง 

สาม-ีภรรยา แม-่ลกู ควรแยกชดุของใครของมนั เพราะอาจจะตอ้งแยกหอ้งพักชาย-หญงิ 

แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู ่ครมีอาบน ้า ยาสระผม ครมีนวดผม ผา้เชด็ตัว หมวกคลมุผม 

(ไดรเ์ป่าผม ถา้ตอ้งการใช ้ตอ้งเตรยีมไปกนัเอง) 
 

             

5 

 
 
 

ของใชจ้ าเป็นอืน่ๆ 

1) หมวกกนัแดด บางวันแดดแรงมาก ควรพกตดิกระเป๋าไว ้กนัไดท้ัง้แดดและลม 

2) แวน่กนัแดด กนัแดด กนัลม กนัฝุ่ น มไีวก้พ็กพาไปดว้ย 

3) โลชัน่บ ารงุผวิ อากาศแหง้บา้ง เย็นบา้ง อาจท าใหผ้วิแหง้ได ้

4) โลชัน่กนัแดด แดดรอ้นเหมอืนเมอืงไทย เตรยีมแบบคา่ SPF สงูๆ ไปเลย  

5) ลปิมนั อากาศแหง้ ปากอาจแหง้จนแตก ทัง้หญงิและชายควรมพีกไปดว้ย  

6) ผา้อนามยั สาวๆไมค่วรลมื เพราะวา่จะหาซือ้ล าบากมาก 

7) ยาทากนัยงุ ยงุเยอะ เตรยีมยาทาไปไดเ้ลย  

8) ยาสว่นตัว ยาประจ าตวั ส าหรับทา่นทีม่โีรคประจ าตวั หา้มลมื 

9) ผา้ปิดจมกูกนัฝุ่ น ฝุ่ นเยอะเชน่กนั แบบใชแ้ลว้ทิง้ ควรมสี ารองเผือ่ไปเยอะๆ 

10) กระดาษทชิชู ่ ทัง้แบบเปียกและแบบแหง้ พกไปใชส้ว่นตวั ทีอ่นิเดยีหาซือ้ยากและแพง 
 

11) รม่คันเล็กๆ ชว่ยไดท้ัง้ในวันทีฝ่นตกหรอืแดดออก 

12) ไฟฉาย จ าเป็นอยา่งยิง่ ไฟดับบอ่ย พกไฟฉายสว่นตัวไปดว้ย  

13) ทีช่ารจ์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศัพทม์อืถอื ไมค่วรลมื กลอ้งเดีย๋วนีม้หีลายรุน่ ยมืกนัใชไ้มค่อ่ยได ้

14) ไมห้นบี เวลาตากผา้นดิๆหน่อยๆในทีพ่ัก หนบีไวก้นัปลวิ 

15) ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกัอนั ไวแ้ขวนเสือ้ผา้ 

16) ถงุพลาสตกิ สารพัดประโยชน ์ไวแ้ยกเสือ้ผา้ทีใ่สแ่ลว้ ใชเ้ป็นถงุขยะ หรอืใสข่องก็ได ้
 

17) ถงุนอนหรอืผา้หม่ ทีว่ดัมอีปุกรณ์หมอนผา้ใหเ้รยีบรอ้ย แตก่เ็ป็นของใชก้นัหลายมอื บางคนอาจไมส่นทิใจที่
จะใชง้าน มถีงุนอนหรอืผา้บางๆ สว่นตวัไปดว้ยอาจจะอุน่ใจกวา่ ใชห้ม่หรอืปรูองนอนได ้

18) ชดุกนัหนาวบนรถ ผา้คลมุสกัผนื หมวกกนัหนาว เสือ้แขนยาว เผือ่ไวใ้สบ่นรถ  
เพราะวา่แอรอ์าจจะเย็น-เย็นมาก ปรับไมค่อ่ยได ้เอาแบบปิดหใูหอุ้น่ๆ ดว้ยกด็ ี
ถา้ไมส่บายระหวา่งทรปิ อาจจะล าบากหน่อย 

 

19) ทองค าเปลว ส าหรับปิดทองบชูาตามทีต่า่งๆ  
ควรเตรยีมสผีึง้หรอืยาหมอ่งไปทาดว้ย เพือ่จะไดปิ้ดทองไดง้า่ยขึน้ 

20) ขนมขบเคีย้ว กนิเพลนิๆ บนรถได ้เพราะน่ังรถนาน  
(ทมีงานมเีตรยีมใหบ้างสว่น แตถ่า้กลัวไมถ่กูปาก อยากกนิอะไรซือ้ไปเองดว้ย) 

 

 

       
 
 
 
 



 

6  ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง 

ปลั๊กแปลงขาเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพราะทีอ่นิเดยีสว่นใหญใ่ชป้ลั๊กขากลม  
ถา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าของทา่น (โดยเฉพาะทีช่ารจ์โทรศัพทแ์ละกลอ้ง) เป็นแบบขาแบนจะหาทีเ่สยีบยากหน่อย 

ควรหาปลั๊กพว่งเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพราะถา้ตอ้งชารจ์หลายคนจะไดไ้มม่ปัีญหา 

 

 

 

ตวัอยา่งปลั๊กไฟทีอ่นิเดยี ตวัอยา่งปลั๊กเสยีบทีน่ าไปใชไ้ดท้ีอ่นิเดยี ตวัอยา่งปลั๊กพ่วง 
 

 

                

7  เกา้อีส้นาม รถเข็น 

ส าหรับทา่นทีข่าหรอืหวัเขา่ไมค่อ่ยด ีไมส่ามารถน่ังกบัพืน้ได ้ควรจดัเตรยีมเกา้อีส้นามไปดว้ย  

เราน่ังสวดมนตก์บัพืน้กนัทกุวัน ถา้ไมม่เีกา้อีอ้าจจะล าบากส าหรับทา่นทีข่าไมด่คีะ่  
จัดเตรยีมกนัไปเองนะคะ ทมีงานเราไมไ่ดม้จีดัให ้

  

ตัวอยา่งเกา้อีส้นามแบบพับได ้ ตัวอยา่ง wheel chair รถเข็น 
 

ผูใ้หญท่ีเ่ดนิไมค่อ่ยสะดวก สามารถน ารถเข็น wheel chair ไปได ้แตแ่นะน าวา่ควรมลีกูหลาน 
ไปดแูลชว่ยเข็นดว้ย ทมีงานเราไมส่ะดวกทีจ่ะคอยดแูลใหไ้ดต้ลอดเวลา 

เวลาขึน้เครือ่งรถเข็นตอ้งโหลดไป น ้าหนักรถเข็นจะไมร่วมอยูก่บัน ้าหนักกระเป๋า   
ไมต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ แนะน าเป็นรุน่ทีพ่ับได ้

 

              

8 เงนิทปิ 

1) เด็กยกกระเป๋าทีว่ดั หากอยากใหท้ปิ สว่นใหญก่็จะใหก้นัราว 20 บาท ตอ่ครัง้ 

2) พนักงานยกกระเป๋า ทีโ่รงแรม (ในคนืทีพ่ักโรงแรม) ควรให ้20-40 รปีู ตอ่ครัง้ 

3) ทมีงานอนิเดยี (escort คนขบัรถ เด็กรถ) รวมไวใ้หท้ปิในวันสดุทา้ยของการเดนิทาง 
     เผือ่เงนิไวค้นละ ประมาณ 2000 รปีู หรอื 1000 บาท ส าหรบั 10 วนั ในอนิเดยี หรอืตามแตพ่อใจ 

     เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบง่ให ้escort คนขบั และเด็กรถ ตามสดัสว่นทีเ่หมาะสม 

4) หัวหนา้ทัวรค์นไทย แลว้แตค่วามพอใจ 
 

 

9 คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

คา่กลอ้งถา่ยรปู ทีพ่ระมหาเจดยี ์100 รปีู ตอ่วัน 

คา่กลอ้งถา่ยวดีโีอ ทีพ่ระมหาเจดยี ์500 รปีู ตอ่วัน 

เงนิ Shopping ซือ้น ้า ซือ้ขนม ผลไม ้ของฝากตา่งๆ 
 

        



 

10 เงนิท าบญุ   (เตรยีมเงนิไปท าบญุ ตามแตจ่ติศรัทธา ไมบ่งัคับ) 
สามารถท าบญุเป็น เงนิบาท หรอืเงนิสกลุ ใดๆก็ได ้
ทอดผา้ป่า – ถวายตามก าลังศรัทธา เงนิสว่นนีไ้มไ่ดร้วมในคา่ทวัร ์

ถวายพระธรรมวทิยากร  จัดถวายตามก าลังศรัทธา เป็นทนุการศกึษาและปัจจัยใชส้อยสว่นตวั 

ท าบญุอืน่ๆ  เชน่ บชูาพระ ถวายพระสงฆ ์หยอดตูท้ าบญุ ใหข้อทาน ใหเ้ด็กยากจน เป็นตน้ 
 

เงนิช าระหนีส้งฆ ์ ในสว่นของการเขา้พักทีว่ดั ทางทวัรไ์ดจ้ัดเตรยีมเงนิท าบญุ ถวายเป็นคา่ธรณีสงฆ ์คา่น ้าคา่ไฟ 
คา่อาหาร ไวแ้ลว้ตามความเหมาะสม  แตถ่า้ใครตอ้งการจะท าบญุเพิม่ก็แลว้แตศ่รัทธา 

 

             

11 ผา้หม่พระ   (จัดเตรยีมตามแตจ่ติศรัทธา ไมบ่งัคบั) 
ทางทวัรเ์ตรยีมไป สถานทีล่ะ 1 ผนื เป็นกองกลางส าหรับทกุคนในคณะรว่มกนัถวาย 
แตห่ากทา่นใดตอ้งการน าไปถวายเป็นการสว่นตวั ใหจั้ดเตรยีมดังนี ้
   

สถานที ่ทีส่ามารถถวายผา้หม่พระได ้คอื 
1. หลวงพอ่พุทธเมตตา เมอืงพทุธคยา 
2. หลวงพอ่ด า เมอืงนาลันทา 
3. พระพุทธรปูปางอนฏุฐติสหีไสยาสน ์คอืปางเสด็จบรรทมครัง้สดุทา้ยภายใน วหิารปรนิพิพาน เมอืงกสุนิารา 
   

*พระพุทธเมตตา-พุทธคยา   
  กรณีตอ้งการน าไปถวายเป็นการสว่นตัว ใหถ้วายเป็น ชุดผา้ไตรจวีร จ านวน 1 ชุด  
  (ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆาฏ ิจวีร สบง องัสะ ผา้รัดอก รัดประคด และผา้กราบ) สใีดก็ได ้ 
  หาซือ้หรอืบชูาไดจ้ากรา้นสงัฆภณัฑท์ั่วไป 
   

*หลวงพอ่ด า เมอืงนาลันทา 
  ตดัเย็บดว้ยผา้สเีหลอืงทอง งดงามตามทีช่อบ ขนาดประมาณ กวา้ง 1 เมตร ยาว 3.50 เมตร จะหม่ไดง้ามพอด ี
  ควรเตรยีมเข็มกลัดตัวใหญ่ๆ  ไปกลดัดว้ย 2-3 ตัว 
   

*พระพุทธรปูปางอนฏุฐติสหีไสยาสน ์(ปางปรนิพิพาน) 
  ตดัเย็บดว้ยผา้สเีหลอืงทอง งดงามตามทีช่อบ ขนาด กวา้ง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะหม่ไดง้ามพอด ี 

 

       

12 ผา้ไตรจวีร ส าหรับทอดผา้ป่า ตามวดัตา่งๆ   (จัดเตรยีมตามแตจ่ติศรัทธา ไมบ่งัคับ) 
ชุดผา้ไตรจวีร จ านวน 1 ชุด   
(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆาฏ ิจวีร สบง องัสะ ผา้รัดอก รัดประคด และผา้กราบ) สใีดก็ได ้ 
หาซือ้หรอืบชูาไดจ้ากรา้นสงัฆภณัฑท์ั่วไป 

 

 

13 ของถวายวดั    

สามารถน าไปท าบญุถวายวดัไทยพทุธคยา ของทีข่าดแคลนและไมค่อ่ยมใีครน าไปถวาย เชน่  

หมวกไหมพรมและถงุเทา้  แบบหนาๆ ส าหรับพระสงฆแ์ละแมช่ ีใสใ่นฤดหูนาว   

สกอ๊ตไบรท์  ใชล้า้งจานในโรงครัว  

ผลไมแ้หง้  เชน่ กระเจี๊ยบ เกก๊ฮวย มะตมู ใชช้งน ้าปานะ ถวายพระ 

และอืน่ๆ  ทีน่ ้าหนักไมม่าก ตามก าลังศรัทธา 
 


