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วนัแรกทีส่นามบนิ   
อาหารเชา้ ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ 
เป็น ขา้วเหนียวหมูทอด/ไกท่อด ทีท่มีงานจดัเตรยีมไวใ้หทุ้กคน  
 

ค าเตอืน - 
 

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

2. Power Bank  ใหถ้อืขึน้เคร ือ่ง หา้มน าใสก่ระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่

 

 
                                                                                                                    ส าหรบัผูเ้ดนิทางกบั วนัแรมทาง เท่าน้ัน 

 
 
 

                
                 เวลา และ สถานทีนั่ดหมาย 
วนัเสารท์ี ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562  เวลา 03.30 น. (ตสีามครึง่)  
*  ตอ้งมาถงึสนามบนิ ตอนดกึๆ ของ คนืวนัศกุรท์ี ่15 ,     
  

พบกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 10 บรเิวณทีน่ั่งหนา้ประตู  

ถงึสนามบนิแลว้ ถา้หากนัไม่เจอ   
กรณุาโทรหา ปลา หรอื นุย้  0816928233 , 0898119139 

      รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

16 พฤศจกิายน 62    กรงุเทพ-พาราณส ี  สายการบนิ Indigo เทีย่วบนิที ่6E98     (06.35-08.45 น.) 
27 พฤศจกิายน 62    ชยัปุระ-กรงุเทพ   สายการบนิ ไทยสมายล ์ เทีย่วบนิที ่WE344  (02.15-08.15 น.) 
                                                    *กลบัถงึสุวรรณภมู ิเชา้วนัพุธ 27 พฤศจกิายน เวลา 08.15 น. 

    
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซมิการด์ (เล่นเนท) 
 
ถา้ตอ้งการเล่นเนท ในขณะทีอ่ยู่อนิเดยี-เนปาล 
ใหซ้ ือ้ ซมิและอนิเตอรเ์นทแพ็คเกจ ไปจากไทย 
(ใชไ้ดทุ้กค่ายมอืถอื AIS , DTAC , 
TRUEMOVE) 
 

แนะน า SIM2Fly ของ AIS 
สญัญาณแรง และ ไม่ค่อยมปัีญหา 
หาซือ้ไดท้ี ่รา้น AIS ทุกสาขา (ง่ายและสะดวก) 
ราคา 399 บาท เนท 4 GB ใชไ้ด ้8 วนั 
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การแลกเงนิ   ใชเ้งนิสกลุ อนิเดยีรปีู เทา่น้ัน    

วธิแีลกเงิน 

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

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

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

แบงคย์่อยเงินรูปี ส าหรบัใชจ้า่ยซือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์10 , 20 หรอื 100 รปีู)  
ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี สามารถแลกกบัทมีงานได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

อณุหภมู ิ& สภาพอากาศ   

เดอืนพฤศจกิายน  อณุหภูมเิฉลีย่ 15-30 องศา  
ในตอนเชา้และเย็น อุณหภมูจิะลงต า่เล็กนอ้ย อากาศเย็นสบาย   
ในตอนกลางวนั อาจจะรอ้นๆ แดดแรง  
โดยทัว่ไป มฝุ่ีนมาก อากาศค่อนขา้งแหง้ 
 

     

การเตรยีมเสือ้ผา้ & รองเทา้ 

เสือ้ผา้ ใส่ตามสะดวก เสือ้สอีะไรก็ไดต้ามแต่ชอบ  
ไม่ไดบ้งัคบัใสช่ดุขาว (แตค่นทีไ่ปสว่นใหญ่ชอบใสช่ดุขาว) 
แต่ควรเป็นชดุทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย ดูงดงามเหมาะสมในการเขา้วดัปฏบิตัธิรรม  
ไม่ควรใส่กางเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้ เหนือเขา่ 
สุภาพสตรหีา้มใส่เสือ้คอลกึ ควรเลอืกใส่เสือ้ผา้หลวมๆ สบายๆ 

รองเทา้ ใส่ตามสะดวก เลอืกทีใ่สส่บาย เดนิสะดวก ถอดใสไ่ดง้่าย  
เพราะตอ้งใส่ๆ ถอดๆ กนัอยู่บ่อยๆ  *ควรม ีรองเทา้แตะ ไปดว้ย 
รองเทา้ส าคญัมากส าหรบัการเดนิทาง กรณุาเลอืกใหเ้หมาะสมและดูแลใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
คู่รกัคู่หวง ไม่ควรเอาไป ระวงัรองเทา้หาย 
 
 

ของทีต่อ้งเตรยีมไวใ้นรถ ขณะเดนิทาง   
ระหว่างเดนิทาง ควรมกีระเป๋าหรอืเป้ใบเล็ก  
ใส่ของจ าเป็น หยบิฉวยไดง้่าย ไวบ้นรถสกัใบ  
เพราะกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ อาจตอ้งเก็บไวข้า้งใตร้ถ  
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 ้าหนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่าน 

กระเป๋าทีถ่อืขึน้เคร ือ่ง  
ก าหนดน ้าหนัก รวมทุกใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

กระเป๋าเดนิทาง   ควรม ี2 ใบ 

 

 

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

 

 
 

 

ใบที ่1  กระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่(โหลดใตเ้คร ือ่ง) 
ใชต้ามทีส่ะดวก เพราะเราใชร้ถเหมาตลอดเสน้ทาง  
ไม่ตอ้งแบกเอง แต่ก็ไม่ควรจะมขีนาดใหญโ่ตมากเกนิไป  
เพราะกระเป๋าจะตอ้งยกขึน้ยกลงจากรถเกอืบทุกวนั  
ถา้หนักหรอืใหญ่เกนิไป อาจจะล่วงหล่น ตอนยกขึน้ลง 
อาจเกดิเหตุ หูหรอืลอ้กระเป๋าแตกหกัเสยีหายได ้ 

 

 

 

 
 

ใบที ่2  กระเป๋าพกพา (ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนาดเล็ก ใส่พาสปอรต์ เงนิ กลอ้งถ่ายรปู  
สิง่ของจ าเป็น และของมคี่าส่วนตวั  
 
ปล. ใหร้ะวงัเร ือ่งของเหลว 
ยาสฟัีน โฟมลา้งหนา้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ  
หา้มเกนิ 100 มลิลลิติร  
(ดูจากปรมิาณระบุทีส่ลากบรรจภุณัฑ)์ 

 

 

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

 

  

กระเป๋าลาก สามารถใชไ้ด ้
แต่ขนาดไม่ควรเกนิ 26 นิว้ 
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หมวกกนัแดด  แว่นกนัแดด  
โลช ัน่บ ารุงผวิ อากาศแหง้มาก  
โลช ัน่กนัแดด แดดแรง เอาแบบค่า SPF สูงๆไปเลย 
ลปิมนั อากาศแหง้มาก ปากอาจแหง้จนแตก ควรมพีกไปดว้ย 
ผา้อนามยั สาวๆไม่ควรลมื เพราะว่าจะหาซือ้ล าบาก ยีห่อ้ไม่คุน้เคย 
กระดาษทชิชู ่ ทชิชูเ่ปียก  พกไปใชส้่วนตวั ทีอ่นิเดยีหาซือ้ยาก 
ผา้ปิดจมูกกนัฝุ่น ฝุ่นเยอะมาก ควรมสี ารองเผือ่ไปเยอะๆ 
ถงุนอน หรอื ผา้ห่ม ควรมตีดิไปดว้ย ทีว่ดัมผีา้ห่มให ้แต่อาจอุ่นไม่พอ 
 
                             ยาประจ าตวั ส าหรบัท่านทีม่โีรคประจ าตวั 
                             ยาทากนัยุง เตรยีมไปดว้ย ยุงค่อนขา้งเยอะ  
                             เจลลา้งมอื ท าความสะอาดมอืบ่อยๆ 

 

ผา้รองนั่ง เวลาสวดมนตห์รอืปฏบิตัธิรรม 
ทองค าเปลว ส าหรบัปิดทองบูชาตามทีต่่างๆ  
รองเทา้แตะ ควรมไีปใส่เดนิในวดั แต่อย่าเอาคู่ใหม่ๆไป เดีย๋วหาย 
กระตกิน ้า ใส่น า้รอ้นหรอืน า้เย็น พกพาไวเ้ป็นส่วนตวั 
รม่คนัเล็กๆ ชว่ยไดท้ ัง้ในวนัทีฝ่นตกหรอืแดดออก 
ไฟฉาย จ าเป็นอย่างยิง่ ไฟดบับ่อยมาก พกไฟฉายส่วนตวัไปดว้ย 
ทีช่ารต์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศพัทม์อืถอื  
ไมห้นีบ เวลาตากผา้นิดๆหน่อยๆในทีพ่กั หนีบไวก้นัปลวิ 
ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกั 1-2 อนั ไวแ้ขวนเสือ้ผา้ 
ถงุพลาสตกิ ไวใ้ส่เสือ้ผา้ทีใ่ส่แลว้ เป็นถุงขยะ หรอืใส่ของก็ได ้
ถงุใส่ของ Shopping Bag  ลดโลกรอ้นเวลา Shopping 
ขนมใหพ้ลงังาน ขนมขบเคีย้ว ไวก้นิบนรถ เผือ่หวิระหว่างทาง  
 

 

ปลัก๊ไฟ ปลัก๊พ่วง  
ปลัก๊แปลงขาเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพราะทีอ่นิเดยีส่วนใหญ่ใชป้ลัก๊ขากลม  
ถา้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าของท่าน (โดยเฉพาะทีช่ารต์กลอ้ง) เป็นแบบขาแบนจะหาทีเ่สยีบยากหน่อย 
ควรหาปลัก๊พ่วงเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพราะถา้ตอ้งชารต์หลายคน จะไดไ้ม่มปัีญหา 

 
 

  

 

  
 

 

 

ควรเอาอะไรไปอกีบา้ง ?  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

ของใชส้่วนตวั 
 

ในการพกัวดั 
ตอ้งมขีองใชส้ว่นตวัไปเองดว้ย อย่าลมืวา่เราไปพกัวดั ทีว่ดัไม่มอีะไรใหเ้ลย 
ผา้เชด็ตวั แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่ ครมีอาบน ้า ยาสระผม ครมีนวดผม หมวกคลุมผม ผา้เชด็ตวั  
ตอ้งเตรยีมไปเองทุกสิง่  
 

ในคนืทีพ่กัโรงแรม 
พกัสบายๆ หอ้งละ 2 ท่าน ทีโ่รงแรมมสีิง่อ านวยความสะดวกใหค้รบทุกอย่าง 
 

 

 

 

ลกัษณะปลัก๊ไฟ ทีอ่นิเดยี เป็นแบบนี ้ ตวัอย่างปลัก๊เสยีบ ทีน่ าไปใชท้ีอ่นิเดยีได ้
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การจดัเตรยีมเสือ้ผา้ 
ในเดอืนพฤศจกิายน เป็นชว่งตน้ฤดูหนาวทีอ่นิเดยี อุณหภมูเิฉลีย่อยู่ที ่15-30 องศา 
ชว่งเชา้ๆ อากาศเย็น / พอสายๆก็เร ิม่อุน่ๆ / กลางวนัถงึบ่าย คอ่นขา้งรอ้น / เย็นถงึค ่า อากาศก็จะเย็นลง 
ควรจดัเตรยีมเสือ้ผา้ ดงันี ้

1. เสือ้ผา้ชดุธรรมดา ทีค่ดิว่าจะใส่ในทุกๆวนั เลอืกตามทีส่ะดวก ควรเลอืกใส่เสือ้ผา้หลวมๆ สบายๆ 
   ไม่ไดบ้งัคบัใสช่ดุขาว (แตค่นทีไ่ปสว่นใหญ่ชอบใสชุ่ดขาว) 
    ควรเป็นชดุทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย ดูงดงามเหมาะสมในการเขา้วดัปฏบิตัธิรรม  
    ไม่ควรใส่กางเกงขาสัน้หรอืกระโปรงสัน้ เหนือเขา่ , สุภาพสตรหีา้มใส่เสือ้คอลกึ  
  

2. เสือ้กนัหนาว อย่างนอ้ย 1 ตวั เอาไวใ้ส่ในชว่งทีอ่ากาศเย็น (ใหญ่พอทีจ่ะใส่ซอ้นทบัเสือ้ตวัในได)้ 
    ถา้อุน่ไม่พอ ก็น ามาสวมทบัได ้หรอื ถา้รอ้นก็ถอดออก 
   

3. ชดุนอน ทีอ่บอุน่มากพอ เผือ่ไวใ้นคนืทีอ่ากาศเย็น 
    หอ้งพกัทีว่ดัไทย ไม่ไดอ้บอุน่มากนัก มนัหนาวเหมอืนกนัทัง้ในและนอกหอ้งพกั 
   

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

               ** ชว่งท่องเทีย่ว ทชัมาฮาล และ เมอืงชยัปุระ ใส่ชดุอะไรก็ได ้(ไม่ควรใส่ขาสัน้/กระโปรงสัน้) สสีนัสดใส ถ่ายรปูสวย **  
 

การอาบน า้   
ทีพ่กัส่วนใหญม่ ีน ้ารอ้น-น ้าอุน่ ใหอ้าบ แต่มกัเป็นระบบโซลา่เซล คอื เคร ือ่งตม้น ้าจะเก็บความรอ้น 
จากพลงังานแสงแดดมาตม้น า้จนรอ้น หมายความว่า ถา้วนัไหนไม่มแีดด ก็จะไม่ม ีน า้รอ้น-น ้าอุน่ 
หรอืถา้ม ีน ้ารอ้น-น ้าอุ่น ก็จะคอ่ยๆ หมดไปตามจ านวนคนทีใ่ชง้าน ไม่มกีารตม้เพิม่ 
ดงัน้ัน รบีอาบน ้าทนัททีีเ่ขา้หอ้งพกั อย่ารอจนดกึ หรอืรอใหเ้พือ่นๆ อาบกอ่น  
ถา้น า้รอ้นหมด เราก็ชว่ยอะไรไม่ได ้

 

เงนิทปิ tips    
 เด็กยกกระเป๋าทีว่ดั/โรงแรม ควรใหท้ปิ อย่างนอ้ย 20 รปีู (ประมาณ 10 บาท) ต่อคร ัง้ 

 
 ทมีงานอนิเดยี (escort คนขบัรถ เด็กรถ) รวมไวใ้หท้ปิในวนัสดุทา้ยของการเดนิทาง 
เผือ่เงินไวค้นละ ประมาณ 1,100 บาท หรอื 2,200 รูปี  
ส าหรบั 11 วนัในอนิเดยี หรอืตามแต่พอใจ (ไม่บงัคบั) 
เราจะรวบรวมเงนิทปิจากทกุคน แบ่งให ้escort คนขบัและเด็กรถ ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม 
 

 หวัหนา้ทวัรค์นไทย เผือ่เงินไวค้นละ ประมาณ 1,100 บาท  
ส าหรบั 11 วนัในอนิเดยี หรอืตามแต่พอใจ (ไม่บงัคบั) 
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ผา้ห่มบชูา พระพุทธปรนิิพพาน (กสุนิารา) 
(พระพุทธรปูปางอนุฏฐติสหีไสยาสน ์คอืปางเสด็จบรรทมคร ัง้สดุทา้ย
ภายใน วหิารปรนิิพพาน เมอืงกุสนิารา) 

 ควรตดัเย็บดว้ย ผา้สเีหลอืงทอง งดงามตามทีช่อบ  
ขนาด กวา้ง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะห่มไดง้ามพอด ี 

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

การจดัเตรยีมผา้หม่องคพ์ระ 
ทัง้นี ้การถวายผา้ห่มองคพ์ระ ตามทีต่า่งๆน้ัน ทางทมีงานไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ เป็นกองกลางใหทุ้กท่านไดถ้วายรว่มกนั 

แต่หากท่านใดทีต่อ้งการ เตรยีมไปถวายเป็นการส่วนตวั ใหจ้ดัเตรยีมผา้ตามนี ้

ผา้ห่มบชูา หลวงพ่อพุทธเมตตา (พุทธคยา) 
ใหถ้วายเป็น ชดุผา้ไตรจวีร จ านวน 1 ชดุ   
หาซือ้หรอืบูชาไดจ้ากรา้นสงัฆภณัฑท์ัว่ไป  
ใหแ้จง้คนขายว่า ซือ้ ไตรครอง สพีระราชนิยม 1 ชดุ 
(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆาฏ ิจวีร สบง องัสะ ผา้รดัอก รดัประคด และผา้กราบ)  

 

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

 เงินท าบุญคา่ธรณีสงฆ ์ การเขา้พกัทีว่ดั ทางเราไดจ้ดัเตรยีมเงนิท าบุญ  
ถวายเป็นคา่ธรณีสงฆ ์คา่น ้าคา่ไฟ ค่าอาหาร ไวแ้ลว้ตามความเหมาะสม  
ถา้ใครตอ้งการจะท าบุญเพิม่ก็แลว้แต่ศรทัธา 

 เงินท าบุญอืน่ๆ  เชน่ บูชาพระ ถวายพระสงฆ ์หยอดตูท้ าบุญ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าบุญ ตามวดัไทยตา่งๆ ทีเ่ราเขา้พกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ของถวายวดั  (เตรยีมไปท าบุญ ตามแต่จติศรทัธา ไม่บงัคบั) 
สิง่ของถวายวดั และ เครือ่งบรขิารถวายพระสงฆ ์ 
เตรยีมไปถวายตามก าลงัศรทัธา ตวัอยา่งเชน่ 

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

 หมวกไหมพรมและถงุเทา้  แบบหนาๆ ส าหรบัพระสงฆแ์ละแม่ช ีใส่ในฤดูหนาว 
 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 พระมหาเจดยีพุ์ทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ไม่อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้เขา้ไป 
ดงัน้ันทุกท่านจะตอ้งถอดรองเทา้ไวด้า้นนอก (สามารถใสถุ่งเทา้ได)้ ทีจ่ดุถอดรองเทา้ มทีีฝ่ากรองเทา้ปลอดภยั ไม่ตอ้งกลวัหาย  
แต่จากจดุนี ้เดนิเขา้ไปภายในค่อนขา้งไกล  
         แต่ถา้จะไปถอดใกล ้ๆ  จะไม่มทีีฝ่ากรองเทา้ ตอ้งเสีย่งดวงกนัเอง ว่ารองเทา้ทีถ่อดไวจ้ะยงัอยู่ หรอืวา่ หายไปแลว้ 
         ท่านทีใ่ส่ถุงเทา้ ควรเตรยีมถุงเทา้ไปหลายๆคู่ แนะน าใหใ้ส่รองเทา้แตะแบบสวม จะไดถ้อดง่ายๆและใส่ถงุเทา้ได ้

ขอ้หา้ม ที ่พระมหาเจดยีพุ์ทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์
หา้มน าโทรศพัทม์อืถอื ไอโฟน ไอแพด หรอื แท็ปเลต ทุกยีห่อ้ ทุกรุน่  
เขา้ไปภายในบรเิวณ โดยเด็ดขาด 

ถา้ตอ้งการถ่ายรปู ใหใ้ชเ้ป็นกลอ้งถ่ายรปู และตอ้งซือ้บตัร คา่กลอ้ง วนัละ 100 รปีู ต่อ กลอ้ง 

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

*ท่านทีใ่ชร้ถเข็น ตอ้งมคีนไปชว่ยเข็น ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทมีงานไปเข็นใหไ้ด ้

 

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

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

3) ที ่พระมหาเจดยีพุ์ทธคยา และ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์มพีระสงฆแ์ละสามเณรปลอม (คนอนิเดยีแต่ง 
    กายคลา้ยพระสงฆห์รอืสามเณร) เชน่ ท าทเีป็นเก็บใบโพธิใ์ห ้แลว้มาขอเงนิท าบุญ หรอื มาชวนคุย 
    เพือ่ขอเงนิท าบุญ ใหพ้งึระวงั 
 

    การเขา้พกัทีว่ดัไทย 

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

       ยุง ค่อนขา้งเยอะ เตรยีมยาทากนัยงุ ไปดว้ย 

เวลารบัประทานอาหาร   
เน่ืองจากอาจมคีณะผูแ้สวงบุญ เขา้พกัทีว่ดัหลายคณะ และดว้ยพืน้ทีม่จี ากดั   
ดงัน้ันกรณุารกัษาเวลาในการมารบัประทานอาหาร ตามทีนั่ดหมาย   
การไปผดิเวลา อาหารอาจหมด อดรบัประทานก็เป็นได ้

  
 

 

ในวดั มอีูน่ า้ใหบ้รกิาร น า้รอ้นน า้เย็น  
เปิดปิดเป็นเวลา ถา้ตอ้งการดืม่ น ้ารอ้นหรอืน า้อุน่ ในตอนกลางคนืหรอืเชา้มดื 
ควรเตรยีมกระตกิใส่น ้าไปดว้ย ใชก้รอกน ้าดืม่ไปกนิในหอ้งนอน                                                                        


