สำหร ับผู ้เดินทำงกับ วันแรมทำง เท่ำนั้น

่
แจกฟรี ร ับของทีสนำมบิ
น
โปรแกรมกำรเดินทำง 1 ชุด
่ อนร่
่
พร ้อมรำยชือเพื
วมทำง และเบอร ์ติดต่อกรณี ฉุกเฉิ น
หนังสือสวดมนต ์ 1 เล่ม

ผ ้ำห่มบูชำ พระพุทธเมตตำ
้
เงินทำบุญ ชำระหนี สงฆ
์
ค่ำธรณี สงฆ ์ ค่ำนำ้ ค่ำไฟ -

จัดเตรียมปัจจัยถวำยวัดไว ้แล ้ว ตำมควำมเหมำะสม
้ ม่ ของวัด ค่ำอำหำร-นำดื
จัดเตรียมปัจจัยถวำยวัดไว ้แล ้ว ทุกมือ้ ตำมควำมเหมำะสม
ถวำยพระธรรมวิทยำกร ่ ม
จัดเตรียมปัจจัยถวำยไว ้แล ้ว ท่ำนใดต ้องกำรถวำยเพิมเติ
่ ้ตำมกำลังศร ัทธำ เพือเป็
่ นทุนกำรศึกษำและ
ก็ถวำยเพิมได
ปัจจัยใช ้สอยส่วนตัว

ชุดผ้ำไตรจีวร 1 ชุด สีพระรำชนิ ยม
ประกอบด ้วย สังฆำฏิ จีวร สบง อังสะ ผ ้ำร ัดอก
ร ัดประคด และผ ้ำกรำบ
ทำงทีมงำนได ้จัดเตรียมไว ้ให ้แล ้ว 1 ชุด
เป็ นกองกลำงให ้ทุกท่ำนได ้ถวำยร่วมกัน

้ มสะอำด
่
นำดื

่
น้ ำดืมบรรจุ
ขวด สะอำดปลอดภัย
่
มีให ้ทุกวัน เอำไปดืมเยอะๆกั
นได ้เลย ไม่จำกัดจำนวน ไม่ต ้องเกรงใจ
้
จุดบริกำรนำ- 1) แจกบนรถ หรือ 2) ใส่ลงั วำงไว ้หน้ำห ้องพัก

*ไม่มบี ริกำรยกไปให ้ในห ้องพัก หรือห ้องอำหำร

่ มงำนจัดเตรียมไว ้ให ้ทีหน้
่ ำห ้องพัก
ให ้หยิบจำกบนรถ หรือหยิบจำกลังทีที
่
เท่ำนั้น และ.. กรุณำดืมอย่
ำงรู ้คุณค่ำ !!

้
อำหำรมือหลั
ก
เป็ นอำหำรไทย ส่วนใหญ่เน้น ผัก ปรุงร ้อนจำกโรงคร ัวของวัดไทยพุทธคยำ
โดยจิตอำสำ แม่ช ี พ่อคร ัว แม่คร ัว ประจำวัด อำหำรประจำๆ เช่น..

้ กหนุ่ ม นำพริ
้ กกะปิ ผักต้ม ไข่เจียว ไข่ต ้ม
ข ้ำวสวย ข ้ำวต้ม ข ้ำวผัด นำพริ
ผัดผัก แกงจืด แกงส ้ม ไข่พะโล ้
้ ตว ์บ ้ำง แต่มเี ฉพำะ หมู ไก่ หรือ ปลำ เท่ำนั้น (เนื อวั
้ ว ไม่มแี น่ นอน)
บำงวันมีเนื อสั

Snack บริกำรบนรถบัส
ระหว่างทางทีน
่ ั่งรถนานๆ เรามี ผลไม ้ และ ขนม
ให ้กินแก ้เบือ
่ แก ้หิว เช่น กล ้วย ส ้ม

ขนมปั ง บิสกิต ลูกอม ถัว่ แขก และขนมขบเคีย
้ วต่างๆ
น้ าผลไม ้กล่อง มีแจกบนรถทุกวัน เช่น น้ ามะม่วง น้ าแอปเปิ้ ล

่ ม
่ ชำ-กำแฟ
เครืองดื

้
มี กำแฟ โอวันติน ไมโล ทังแบบชงและแบบ
3in1
้
่
นำเต ้ำหู ้ (Soy ของยีห ้อโอวัลติน) เนสวีต ้ำ น้ำขิง น้ำมะตูม เป็ นต ้น
่
ใครอยำกดืมอะไรพิ
เศษนอกเหนื อจำกนี ้ ให ้เตรียมไปเอง

่ ำนวยควำมสะดวกอืนๆ
่
สิงอ
ผ ้าพลาสติกผืนใหญ่ ใช ้ปูพน
ื้ รองนั่งทัง้ คณะ
เจลล ้างมือ ใช ้ล ้างมือบนรถ ระหว่างทาง

ยำสำมัญ
เป็ นแผล เลือดออก มียำล ้ำงแผล พลำสเตอร ์ ปิ ดแผล
ปวดหัวตัวร ้อน เป็ นไข ้ เป็ นหวัด เจ็บคอ ท ้องเสีย
่ วหน้ำทัวร ์
เรำมียำเตรียมไว ้ให ้ ขอยำได ้ทีหั

บริกำรพิเศษ
เต็นท ์ห ้องนำ้

้ ่
บริกำรเต็นท ์ห ้องน้ำ กรณี หำห ้องน้ำเข ้ำไม่ได ้ในบำงพืนที
่
่
เรำก็หำทีจอดกำงเต็นท ์กัน ไม่ต ้องห่วงกังวลเรืองห ้องนำ้

แลกเงิน
ฝำกแลกเงินอินเดียรูปีจำกเมืองไทย *ไม่คด
ิ ค่ำบริกำร
่
กรุณำแจ ้งยอดเงินทีต ้องกำรแลก ล่วงหน้ำ ก่อนเดินทำง
่ บทีมงำน ได ้ทีอิ
่ นเดีย)
(ถ ้ำแลกไปไม่พอ ขอแลกเพิมกั
FREE WIFI Hot Spot
บนรถบัส ระหว่างเดินทาง

โทรศัพท ์กลับไทย
เรำมีเบอร ์โทรศัพท ์ของอินเดีย
ให ้ใช ้บริกำรโทรกลับไทยได ้ในรำคำประหยัด

Wanramtang in Bodhgaya

