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วนัแรกทีส่นามบนิ   
อาหารเชา้ ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ 
เป็น ขา้วเหนียวหมูทอด ทีท่มีงานจดัเตรยีมไวใ้หท้กุคน  
 

ค าเตอืน - 
 

1. กระเป๋าใบเล็กทีถ่อืขึน้เคร ือ่ง ใหร้ะวงัเร ือ่ง ปรมิาณของเหลว 
    ยาสฟัีน โฟมลา้งหนา้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ หา้มเกนิ 100 มลิลลิติร  
    (ดจูากปรมิาณระบทุีส่ลากบรรจภุณัฑ)์ 
 

2. Power Bank  ใหถ้อืขึน้เคร ือ่ง หา้มน าใส่กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ 

 

 
                                                                                                                    ส าหรบัผูเ้ดนิทางกบั วนัแรมทาง เท่าน้ัน 

 
 
 

                
                 เวลา และ สถานทีนั่ดหมาย 

วนัพฤหสับดทีี ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 04.00 น. (ตสีีต่รง)  
  

พบกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู10 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประต ู 

ถงึสนามบนิแลว้ ถา้หากนัไม่เจอ   
กรุณาโทรหา ปลา หรอื นุย้  0816928233 , 0898119139 

      รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

วนัพฤหสับด ี26 ธนัวาคม 62    กรุงเทพ-พาราณส ี    สายการบนิ Indigo          เทีย่วบนิที ่6E98     (06.55-09.15 น.) 
วนัพฤหสับด ี  2 มกราคม 63    ลกัเนา-โกลกตัตา      สายการบนิ Indigo          เทีย่วบนิที ่6E866   (20.25-22.05 น.) 
วนัศุกร ์         3 มกราคม 63    โกลกตัตา-กรุงเทพ    สายการบนิ Indigo          เทีย่วบนิที ่6E93     (01.30-05.35 น.) 
                                                           * กลบัถงึสวุรรณภูม ิเชา้มดืวนัศุกรท์ี ่3 มกราคม เวลา 05.35 น. 

    
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซมิการด์ (เลน่เนท) 
 
ถา้ตอ้งการเล่นเนท ในขณะทีอ่ยู่อนิเดยี-เนปาล 
ใหซ้ ือ้ ซมิและอนิเตอรเ์นทแพ็คเกจ ไปจากไทย 
(ใชไ้ดท้กุค่ายมอืถอื AIS , DTAC , 
TRUEMOVE) 
 

แนะน า SIM2Fly ของ AIS 
สญัญาณแรงทีส่ดุ และ ไม่ค่อยมปัีญหา 
หาซ ือ้ไดท้ี ่รา้น AIS ทกุสาขา (ง่ายและสะดวก) 
ราคา 399 บาท เนท 4 GB ใชไ้ด ้8 วนั 
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การแลกเงนิ   ใชเ้งนิสกุล อนิเดยีรปีู เทา่นั้น    

วธิแีลกเงิน 

1. แลกเงนิรูปี ไปจากไทยไดเ้ลย รา้นแลกเงนิทีแ่นะน า คอื  
    รา้นซปุเปอรร์ชิไทยแลนด ์(สเีขยีว) สาขาราชด าร ิ  
    https://www.superrichthailand.com  

2. เตรยีม “เงนิบาท” ไปจากไทย แลว้ค่อยไปแลกเงนิรูปี เมือ่เดนิทางไปถงึอนิเดยี 
    (แลกกบัไกดห์รอืหวัหนา้ทวัร ์หรอืรา้นแลกเงนิทีพุ่ทธคยา) 

3. ฝากทวัรแ์ลก ตดิต่อ คณุนุย้ 0816928233 แจง้ยอดเงนิทีต่อ้งการล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง 
    * ไม่คดิค่าบรกิาร , ไม่บวกคอมมชิช ัน่ , ใหเ้รทเท่าทีแ่ลกมาได ้

แบงคย์่อยเงินรูปี ส าหรบัใชจ่้ายซ ือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์10 , 20 หรอื 100 รูปี)  
ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี สามารถแลกกบัทมีงานได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

อุณหภมู ิ& สภาพอากาศ   

เดอืนธนัวาคม  อณุหภูมเิฉลีย่ 10-20 องศา 
บางวนัอาจจะ ต ่ากวา่ 10 องศา  
อากาศหนาวเย็น บางวนัทีห่มอกลงจดั จะมคีวามชืน้ หนาวยะเยอืก  
ในตอนเชา้และตอนค ่า อณุหภูมจิะลงต ่าเล็กนอ้ย อากาศหนาวเย็นจดั   
ในตอนกลางวนั อุ่นขึน้บา้งเล็กนอ้ย แต่กย็งัหนาวอยู่ 
โดยทั่วไป มฝุ่ีนมาก อากาศค่อนขา้งแหง้ 

     

การเตรยีมเสือ้ผา้ & รองเทา้ 

เสือ้ผา้ ใส่ตามสะดวก เสือ้สอีะไรกไ็ดต้ามแต่ชอบ  
ไม่ไดบ้งัคบัใสชุ่ดขาว (แต่คนทีไ่ปส่วนใหญ่ชอบใสชุ่ดขาว) 
แต่ควรเป็นชดุ สอีอ่นๆ ทีส่ภุาพเรยีบรอ้ย  
ดงูดงามเหมาะสมในการเขา้วดัปฏบิตัธิรรม  
ไม่ควรใส่กางเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้ เหนือเข่า 
สภุาพสตรหีา้มใส่เสือ้คอลกึ ควรเลอืกใส่เสือ้ผา้หลวมๆ สบายๆ 

รองเทา้ ใส่ตามสะดวก เลอืกทีใ่ส่สบาย เดนิสะดวก ถอดใส่ไดง่้าย  
เพราะตอ้งใส่ๆ ถอดๆ กนัอยู่บ่อยๆ  *ควรม ีรองเทา้แตะ ไปดว้ย 
รองเทา้ส าคญัมากส าหรบัการเดนิทาง กรุณาเลอืกใหเ้หมาะสมและดแูลใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
คู่รกัคู่หวง ไม่ควรเอาไป ระวงัรองเทา้หาย 
 

ของทีต่อ้งเตรยีมไวใ้นรถ ขณะเดนิทาง   
ระหว่างเดนิทาง ควรมกีระเป๋าหรอืเป้ใบเล็ก  
ใส่ของจ าเป็น หยบิฉวยไดง่้าย ไวบ้นรถสกัใบ  
เพราะกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่อาจตอ้งเกบ็ไวข้า้งใตร้ถ  
ไม่สะดวกใหห้ยบิของระหว่างทาง 

1. เสือ้ Jacket สกัตวั ไวก้นัหนาวบนรถ ผา้พนัคอ หมวก ตดิรถไวใ้หห้ยบิง่ายๆ เราตอ้งน่ังรถกนันานหลายช ัว่โมง 
    แอรบ์นรถ หนาวและเย็นมาก  ปรบัหร ีไ่ม่ได ้ลมแอรเ์ย็นๆเป่าลงหวัเวลาน่ังรถ ระวงัไม่สบาย 
2. เตรยีม power bank , สายชารต์ 
3. ผา้กนัฝุ่ น ยาสามญัประจ าตวั และ ของจ าเป็นส่วนตวั อืน่ ๆ 

https://www.superrichthailand.com/
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กระเป๋าทีโ่หลดใตเ้คร ือ่ง ไม่จ ากดัจ านวนกระเป๋า 
แต่จ ากดัน า้หนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่าน 

กระเป๋าทีถ่อืขึน้เคร ือ่ง  
ก าหนดน า้หนัก รวมทกุใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

กระเป๋าเดนิทาง   ควรม ี2 ใบ 

 

 

 
ค าเตอืน..  เน่ืองจากว่ามนัเป็น ประเทศอนิเดยี  
กระเป๋าเดนิทางของเรา มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหาย จากการเดนิทาง  
ดงัน้ัน ถา้มนัเป็นกระเป๋าใบรกั ใบเกง่ ทีร่กัมาก หวงมาก กไ็ม่ควรเอาไป  
ควรใชใ้บทีม่นัเยนิๆ โทรมๆจะดทีีส่ดุ ถา้มนัขาด มนัเป็นรอย มนัแตกหกัเสยีหาย  
จะไดไ้ม่เสยีใจและเสยีดาย   

 

 
 

 

ใบที ่1  กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ (โหลดใตเ้คร ือ่ง) 
ใชต้ามทีส่ะดวก เพราะเราใชร้ถเหมาตลอดเสน้ทาง  
ไม่ตอ้งแบกเอง แต่ก็ไม่ควรจะมขีนาดใหญ่โตมากเกนิไป  
เพราะกระเป๋าจะตอ้งยกขึน้ยกลงจากรถเกอืบทกุวนั  
ถา้หนักหรอืใหญ่เกนิไป อาจจะล่วงหล่น ตอนยกขึน้ลง 
อาจเกดิเหต ุหหูรอืลอ้กระเป๋าแตกหกัเสยีหายได ้ 

 

 

 

 
 

ใบที ่2  กระเป๋าพกพา (ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนาดเล็ก ใส่พาสปอรต์ เงนิ กลอ้งถ่ายรูป  
สิง่ของจ าเป็น และของมค่ีาส่วนตวั  
 
ปล. ใหร้ะวงัเร ือ่งของเหลว 
ยาสฟัีน โฟมลา้งหนา้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ  
หา้มเกนิ 100 มลิลลิติร  
(ดจูากปรมิาณระบทุีส่ลากบรรจภุณัฑ)์ 

 

 

➢ ขอ้ควรท า การพกัทีว่ดั เป็นหอ้งพกัแยก ชาย-หญงิ 
ท่านใดทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั สามแีละภรรยา  
กรุณาจดักระเป๋าแยกชุดอปุกรณส์่วนตวั ของใครของมนั 
จ านวนเตยีงต่อหอ้ง แลว้แต่ทางวดัจะจดัให ้ 
ไม่สามารถเลอืก หรอื ก าหนดเองได ้

 

  

กระเป๋าลาก สามารถใชไ้ด ้
แต่ขนาดไม่ควรเกนิ 26 นิว้ 
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หมวกกนัแดด  แวน่กนัแดด  
โลช ัน่บ ารุงผวิ อากาศแหง้มาก  
โลช ัน่กนัแดด แดดแรง เอาแบบค่า SPF สูงๆไปเลย 
ลปิมนั อากาศแหง้มาก ปากอาจแหง้จนแตก ควรมีพกไปดว้ย 
ผา้อนามยั สาวๆไม่ควรลมื เพราะว่าจะหาซือ้ล าบาก ยีห่อ้ไม่คุน้เคย 
กระดาษทชิชู ่ ทชิชู่เปียก  พกไปใชส้่วนตวั ทีอ่นิเดยีหาซือ้ยาก 
ผา้ปิดจมูกกนัฝุ่น ฝุ่ นเยอะมาก ควรมีส ารองเผือ่ไปเยอะๆ 
ถงุนอน หรอื ผา้หม่ ควรมตีดิไปดว้ย ทีว่ดัมีผา้หม่ให ้แต่อาจอุ่นไม่พอ 
 
                             ยาประจ าตวั ส าหรบัท่านทีม่ีโรคประจ าตวั 
                             ยาทากนัยุง เตรยีมไปดว้ย ยุงค่อนขา้งเยอะ  
                             เจลลา้งมอื ท าความสะอาดมือบ่อยๆ 

 

เบาะรองนั่ง เวลาสวดมนตห์รอืปฏบิตัธิรรม 
ทองค าเปลว ส าหรบัปิดทองบูชาตามทีต่่างๆ  
รองเทา้แตะ ควรมีไปใส่เดนิในวดั แต่อย่าเอาคู่ใหม่ๆไป เดีย๋วหาย 
กระตกิน ้า ใสน่ ้ารอ้นหรอืน ้าเย็น พกพาไวเ้ป็นส่วนตวั 
รม่คนัเล็กๆ ชว่ยไดท้ัง้ในวนัทีฝ่นตกหรอืแดดออก 
ไฟฉาย จ าเป็นอย่างยิง่ ไฟดบับ่อยมาก พกไฟฉายส่วนตวัไปดว้ย 
ทีช่ารต์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศพัทม์ือถอื  
ไมห้นีบ เวลาตากผา้นิดๆหน่อยๆในทีพ่กั หนีบไวก้นัปลวิ 
ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกั 1-2 อนั ไวแ้ขวนเสือ้ผา้ 
ถงุพลาสตกิ ไวใ้ส่เสือ้ผา้ทีใ่ส่แลว้ เป็นถุงขยะ หรอืใส่ของก็ได ้
ถงุใสข่อง Shopping Bag  ลดโลกรอ้นเวลา Shopping 
ขนมใหพ้ลงังาน ขนมขบเคีย้ว ไวก้นิบนรถ เผือ่หวิระหว่างทาง  
 

 

ปลัก๊ไฟ ปลัก๊พ่วง  

ปลัก๊แปลงขาเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพราะทีอ่นิเดยีส่วนใหญ่ใชป้ล ัก๊ขากลม  
ถา้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าของท่าน (โดยเฉพาะทีช่ารต์กลอ้ง) เป็นแบบขาแบนจะหาทีเ่สยีบยากหน่อย 
ควรหาปลัก๊พ่วงเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพราะถา้ตอ้งชารต์หลายคน จะไดไ้ม่มปัีญหา 

 
 

  

 

  
 

 

 

ควรเอาอะไรไปอกีบา้ง ?  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

ของใชส้ว่นตวั 
ตอ้งมขีองใชส้่วนตวัไปเองดว้ย อย่าลมืว่าเราไปพกัวดั ไม่ไดพ้กัโรงแรม  
++ ทีว่ดัไม่มอีะไรใหเ้ลย ++ 
ผา้เชด็ตวั แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่ ครมีอาบน า้ ยาสระผม ครมีนวดผม หมวกคลมุผม ผา้เชด็ตวั  
ตอ้งเตรยีมไปเองทกุสิง่   

 

 

ลกัษณะปลัก๊ไฟ ทีอ่นิเดยี เป็นแบบนี ้ ตวัอย่างปลัก๊เสยีบ ทีน่ าไปใชท้ีอ่นิเดยีได ้
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การจดัเตรยีมเสือ้ผา้ 
ในเดอืนพฤศจกิายน เป็นชว่งตน้ฤดหูนาวทีอ่นิเดยี อณุหภูมเิฉลีย่อยู่ที ่15-30 องศา 
ชว่งเชา้ๆ อากาศเย็น / พอสายๆกเ็ร ิม่อุ่นๆ / กลางวนัถงึบ่าย ค่อนขา้งรอ้น / เย็นถงึค ่า อากาศกจ็ะเย็นลง 
ควรจดัเตรยีมเสือ้ผา้ ดงันี ้

1. เสือ้ผา้ชดุธรรมดา ทีค่ดิว่าจะใส่ในทกุๆวนั เลอืกตามทีส่ะดวก ควรเลอืกใส่เสือ้ผา้หลวมๆ สบายๆ 
   ไม่ไดบ้งัคบัใส่ชุดขาว (แต่คนทีไ่ปส่วนใหญ่ชอบใสช่ดุขาว) 
    ควรเป็นชดุ สอีอ่นๆ ทีส่ภุาพเรยีบรอ้ย ดงูดงามเหมาะสมในการเขา้วดัปฏบิตัธิรรม 
    ไม่ควรใส่กางเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้ เหนือเข่า , สภุาพสตรหีา้มใส่เสือ้คอลกึ  
  

2. เสือ้กนัหนาว อย่างนอ้ย 1 ตวั เอาไวใ้ส่ในชว่งทีอ่ากาศเย็น (ใหญ่พอทีจ่ะใส่ซอ้นทบัเสือ้ตวัในได)้ 
    ถา้อุ่นไม่พอ กน็ ามาสวมทบัได ้หรอื ถา้รอ้นกถ็อดออก 
   

3. ชดุนอน ทีอ่บอุ่นมากพอ เผือ่ไวใ้นคนืทีอ่ากาศเย็น 
    หอ้งพกัทีว่ดัไทย ไม่ไดอ้บอุ่นมากนัก มนัหนาวเหมอืนกนัทัง้ในและนอกหอ้งพกั 
   

4. กางเกงขายาว แบบกนัหนาว กนัลม ตดิไปดว้ยสกัตวั 
5. ผา้พนัคอ ผา้คลมุไหล ่หมวกกนัหนาว ควรมเีตรยีมไปดว้ย 
6. เตรยีม ถงุมอื-ถงุเทา้กนัหนาว ไปดว้ย เผือ่หนาว 
7. รองเทา้ ใส่ตามทีส่ะดวก แบบทีใ่ส่สบาย เดนิสะดวก และควรเป็นแบบทีถ่อดง่ายๆ  

 

การอาบน ้า   
ทีพ่กัส่วนใหญ่ม ีน า้รอ้น-น า้อุ่น ใหอ้าบ แต่มกัเป็นระบบโซล่าเซล คอื เคร ือ่งตม้น า้จะเกบ็ความรอ้น 
จากพลงังานแสงแดดมาตม้น า้จนรอ้น หมายความว่า ถา้วนัไหนไม่มแีดด กจ็ะไม่ม ีน า้รอ้น-น า้อุ่น 
หรอืถา้ม ีน า้รอ้น-น า้อุ่น กจ็ะค่อยๆ หมดไปตามจ านวนคนทีใ่ชง้าน ไม่มกีารตม้เพิม่ 
ดงัน้ัน รบีอาบน า้ทนัททีีเ่ขา้หอ้งพกั อย่ารอจนดกึ หรอืรอใหเ้พือ่นๆ อาบกอ่น  
ถา้น า้รอ้นหมด เรากช็ว่ยอะไรไม่ได ้

 

เงนิทปิ tips    
 เด็กยกกระเป๋าทีว่ดั หากอยากใหท้ปิ ส่วนใหญ่กจ็ะใหก้นัราว 20 รูปี (ประมาณ 10 บาท) ต่อคร ัง้ 

 
 ทมีงานอนิเดยี (escort คนขบัรถ เด็กรถ) รวมไวใ้หท้ปิในวนัสดุทา้ยของการเดนิทาง 
เผือ่เงินไวค้นละ ประมาณ 800 บาท หรอื 1,600 รูปี  
ส าหรบั 8 วนัในอนิเดยี หรอืตามแต่พอใจ (ไม่บงัคบั) 
เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบ่งให ้escort คนขบัและเด็กรถ ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 
 

 หวัหนา้ทวัรค์นไทย เผือ่เงินไวค้นละ ประมาณ 800 บาท  
ส าหรบั 8 วนัในอนิเดยี หรอืตามแต่พอใจ (ไม่บงัคบั) 
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ผา้หม่บูชา พระพุทธปรนิิพพาน (กสุนิารา) 
(พระพุทธรูปปางอนุฏฐติสหีไสยาสน ์คอืปางเสด็จบรรทมคร ัง้สดุทา้ย
ภายใน วหิารปรนิิพพาน เมอืงกสุนิารา) 

 ควรตดัเย็บดว้ย ผา้สเีหลอืงทอง งดงามตามทีช่อบ  
ขนาด กวา้ง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะห่มไดง้ามพอด ี 

ผา้หม่บูชา หลวงพ่อด า (นาลนัทา) 
ใหต้ดัเย็บดว้ย ผา้สเีหลอืงทอง งดงามตามทีช่อบ  
ขนาดประมาณ กวา้ง 1 เมตร ยาว 3.50 เมตร  
จะห่มไดง้ามพอด ี
ควรเตรยีมเข็มกลดัตวัใหญ่ๆ ไปกลดัดว้ย 2-3 ตวั 

การจดัเตรยีมผา้ห่มองคพ์ระ 
ทัง้นี ้การถวายผา้ห่มองคพ์ระ ตามทีต่่างๆน้ัน ทางทมีงานไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ เป็นกองกลางใหท้กุท่านไดถ้วายรว่มกนั 

แต่หากท่านใดทีต่อ้งการ เตรยีมไปถวายเป็นการส่วนตวั ใหจ้ดัเตรยีมผา้ตามนี ้

ผา้หม่บูชา หลวงพ่อพุทธเมตตา (พุทธคยา) 
ใหถ้วายเป็น ชุดผา้ไตรจวีร จ านวน 1 ชุด   
หาซ ือ้หรอืบชูาไดจ้ากรา้นสงัฆภณัฑท์ั่วไป  
ใหแ้จง้คนขายว่า ซ ือ้ ไตรครอง สพีระราชนิยม 1 ชุด 
(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆาฏ ิจวีร สบง องัสะ ผา้รดัอก รดัประคด และผา้กราบ)  

 

เงนิท าบุญ  (เตรยีมไปท าบญุ ตามแต่จติศรทัธา ไม่บงัคบั) 
 เงินท าบุญทอดผา้ป่า – ถวายตามก าลงัศรทัธา 
 เงินถวายพระธรรมวทิยากร  จดัถวายตามก าลงัศรทัธา  
เป็นทนุการศกึษาและปัจจยัใชส้อยส่วนตวั 

 เงินท าบุญค่าธรณีสงฆ ์ การเขา้พกัทีว่ดั ทางเราไดจ้ดัเตรยีมเงนิท าบญุ  
ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ ์ค่าน า้ค่าไฟ ค่าอาหาร ไวแ้ลว้ตามความเหมาะสม  
ถา้ใครตอ้งการจะท าบญุเพิม่กแ็ลว้แต่ศรทัธา 

 เงินท าบุญอืน่ๆ  เชน่ บชูาพระ ถวายพระสงฆ ์หยอดตูท้ าบญุ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าบุญ ตามวดัไทยต่างๆ ทีเ่ราเขา้พกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ของถวายวดั  (เตรยีมไปท าบญุ ตามแต่จติศรทัธา ไม่บงัคบั) 
สิง่ของถวายวดั และ เคร ือ่งบรขิารถวายพระสงฆ ์ 
เตรยีมไปถวายตามก าลงัศรทัธา ตวัอย่างเชน่ 

 ชุดผา้ไตรจวีร  สพีระราชนิยม 
(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆาฏ ิจวีร สบง องัสะ ผา้รดัอก รดัประคด และผา้กราบ) 

 หมวกไหมพรมและถุงเทา้  แบบหนาๆ ส าหรบัพระสงฆแ์ละแม่ช ีใส่ในฤดหูนาว 
 โอวนัตนิ กาแฟ น ้าขงิซอง  เชน่ ทัง้แบบชง และ แบบ 3n1 พระไม่ค่อยมฉัีน 
 อาหารแหง้ เชน่ วุน้เสน้ เสน้หมี ่กุง้แหง้ ปลาแหง้ ทีน่ า้หนักไม่มาก 



 
 

7 บรเิวณพระมหาเจดยี ์& ตน้พระศรมีหาโพธิ ์

Wanramtang in India-Nepal 

ตอ้งถอดรองเทา้  ภายในบรเิวณ พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ไม่อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้เขา้ไป 

ดงัน้ันทกุท่านจะตอ้งถอดรองเทา้ไวด้า้นนอก (สามารถใส่ถงุเทา้ได)้ ทีจ่ดุถอดรองเทา้ มทีีฝ่ากรองเทา้ปลอดภยั ไม่ตอ้งกลวัหาย  
แต่จากจุดนี ้เดนิเขา้ไปภายในค่อนขา้งไกล  
         แต่ถา้จะไปถอดใกล ้ๆ  จะไม่มทีีฝ่ากรองเทา้ ตอ้งเสีย่งดวงกนัเอง ว่ารองเทา้ทีถ่อดไวจ้ะยงัอยู่ หรอืว่า หายไปแลว้ 
         ท่านทีใ่ส่ถงุเทา้ ควรเตรยีมถงุเทา้ไปหลายๆคู่ แนะน าใหใ้ส่รองเทา้แตะแบบสวม จะไดถ้อดง่ายๆและใส่ถงุเทา้ได ้

ขอ้หา้ม ที ่พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์
หา้มน าโทรศพัทม์อืถอื ไอโฟน ไอแพด หรอื แท็ปเลต ทกุยีห่อ้ ทกุรุน่  
เขา้ไปภายในบรเิวณ โดยเด็ดขาด 

ถา้ตอ้งการถ่ายรูป ใหใ้ชเ้ป็นกลอ้งถ่ายรูป และตอ้งซ ือ้บตัร ค่ากลอ้ง วนัละ 100 รูปี ต่อ กลอ้ง 

เกา้อีส้นาม รถเข็น   
ส าหรบัท่านทีข่าหรอืหวัเข่าไม่ค่อยด ีไม่สามารถน่ังกบัพืน้ได ้ 
ควรจดัเตรยีมเกา้อีส้นามไปดว้ย เราน่ังสวดมนตก์บัพืน้กนัทุกวนั  
ถา้ไม่มเีกา้อีอ้าจจะล าบากส าหรบัท่านทีข่าไม่ด ี 
ใหจ้ดัเตรยีมกนัไปเอง เราไม่มเีตรยีมให ้

*ท่านทีใ่ชร้ถเข็น ตอ้งมคีนไปชว่ยเข็น ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทมีงานไปเข็นใหไ้ด  ้

 

ค าเตอืนมจิฉาชพี ที ่พุทธคยา ปัจจบุนันี ้มมีจิฉาชพี ค่อนขา้งเยอะ 
1) ระหว่างทางจาก วดัไทยพุทธคยา ไป-กลบั พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา  
    มมีจิฉาชพี ลว้งกระเป๋า ใหพ้งึระวงั โดยเฉพาะเวลาเดนิ หรอื น่ังรถสามลอ้ โดยล าพงั 

2) ภายในบรเิวณ พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์มมีจิฉาชพี ลว้งกระเป๋า  
    ขโมยกระเป๋า เวลาเราน่ังหลบัตา ท าสมาธหิรอืสวดมนต ์ใหพ้งึระวงั อย่าวางกระเป๋าไวไ้กลตวั 

3) ที ่พระมหาเจดยีพ์ุทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์มพีระสงฆแ์ละสามเณรปลอม (คนอนิเดยีแต่ง 
    กายคลา้ยพระสงฆห์รอืสามเณร) เชน่ ท าทเีป็นเกบ็ใบโพธิใ์ห ้แลว้มาขอเงนิท าบญุ หรอื มาชวนคยุ 
    เพือ่ขอเงนิท าบญุ ใหพ้งึระวงั 
 

    การเขา้พกัทีว่ดัไทย 

หอ้งพกั   
การพกัทีว่ดั เป็นหอ้งพกัแยก ชาย-หญงิ ท่านใดทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั  
กรุณาจดักระเป๋าแยกชุดอปุกรณส์่วนตวั ของใครของมนั 
จ านวนเตยีงต่อหอ้ง แลว้แต่ทางวดัจะจดัให ้ไม่สามารถเลอืก หรอื ก าหนดเองได  ้

       ยงุ ค่อนขา้งเยอะ เตรยีมยาทากนัยงุ ไปดว้ย 

เวลารบัประทานอาหาร   
เน่ืองจากอาจมคีณะผูแ้สวงบญุ เขา้พกัทีว่ดัหลายคณะ และดว้ยพืน้ทีม่จี ากดั   
ดงัน้ันกรุณารกัษาเวลาในการมารบัประทานอาหาร ตามทีนั่ดหมาย   
การไปผดิเวลา อาหารอาจหมด อดรบัประทานกเ็ป็นได ้

  
 

 

ในวดั มอีู่น ้าใหบ้รกิาร น ้ารอ้นน ้าเย็น  
เปิดปิดเป็นเวลา ถา้ตอ้งการดืม่ น า้รอ้นหรอืน า้อุ่น ในตอนกลางคนืหรอืเชา้มดื 
ควรเตรยีมกระตกิใส่น า้ไปดว้ย ใชก้รอกน า้ดืม่ไปกนิในหอ้งนอน                                                                        


