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                                                                                                                    ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงกบั วนัแรมทำง เท่ำน้ัน 

 
 
 

เวลำ และ สถำนทีนั่ดหมำย 
* ตอ้งออกจำกบำ้น ไปสนำมบนิ ในคนืวนัศุกร ์
วนัเสำรท์ี ่20 ตลุำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 01.00 น.  
พบกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 
ช ัน้ 4 ประตู 10  บรเิวณทีน่ั่งหนำ้ประตู ใกล ้ๆ  ROW W 

ถงึสนำมบนิแลว้ ถำ้หำกนัไม่เจอ   
กรณุำโทรหำ ปลำ หรอื นุย้  0816928233 , 0898119139 

รำยละเอยีดเทีย่วบนิ 

20 ตลุำคม 61    กรงุเทพ-โกลกตัตำ   สำยกำรบนิ Druk Air เทีย่วบนิที ่KB121   (05.00-06.10 น.) 
25 ตลุำคม 61    โกลกตัตำ-กรงุเทพ   สำยกำรบนิ Spice Jet    เทีย่วบนิที ่SG83    (00.05-04.10 น.)  
                                      กลบัถงึสวุรรณภมู ิ25 ตลุำคม เวลำ 04.10 น. 

เชำ้แรกทีส่นำมบนิ   
ลงเคร ือ่งแลว้ ตอ้งลำ้งหนำ้แปรงฟัน กอ่นน่ังรถบสัไปพุทธคยำ 
เตรยีมชดุลำ้งหนำ้ แปรงสฟัีน ยำสฟัีน อุปกรณส์ว่นตวั แยกแพ็คใหห้ยบิง่ำยๆ 
จะใส่กระเป๋ำเป้ใบเล็ก หรอื ใสก่ระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ ก็ได ้ 
ถำ้จะใสก่ระเป๋ำใบเล็ก ถอืขึน้เคร ือ่ง ใหร้ะวงัเร ือ่งของเหลว 
ยำสฟัีน โฟมลำ้งหนำ้ เจล หรอืของเหลวอืน่ๆ หำ้มเกนิ 100 มลิลลิติร  
(ดูจำกปรมิำณระบุทีส่ลำกบรรจภุณัฑ)์ 

ทีส่นำมบนิมรีำ้นกำแฟ  
แต่ กำแฟไม่อรอ่ยเหมอืนทีบ่ำ้นเรำ 
 
 

 

ซมิกำรด์ 
ซมิการด์อนิเดยี  ทมีงำนสำมำรถจดัหำใหไ้ด ้เมือ่เดนิทำงไปถงึ พุทธคยำ 
ค่ำซมิพรอ้มคำ่เนท 3G/4G ขนำด 1.5 GB  
รำคำประมำณ 500-700 บำท 
ค่ำโทร เตมิเงนิเพิม่ต่ำงหำก โทรกลบัไทย ประมำณนำทลีะ 10 รปีู (5 บำท) 

ถำ้ตอ้งกำรเล่นเนท สำมำรถใช ้ free wifi  ทีว่ดัไทยพุทธคยำ ได ้

ถำ้ตอ้งกำรซือ้ซมิหรอืเปิดโรมมิง่ไปจำกประเทศไทย 
สำมำรถท ำได ้ดว้ยกำรซือ้ซมิ หรอืซือ้อนิเตอรเ์นทแพ็คเกจ ไปจำกไทย  
(ใชไ้ดทุ้กค่ำยมอืถอื)  

แนะน ำ SIM2Fly ของ AIS สญัญำณแรง และ ไม่คอ่ยมปัีญหำ 
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กำรแลกเงนิ   ใชเ้งนิสกลุ อนิเดยีรปีู เทำ่น้ัน    

วธิแีลกเงิน 

1. แลกเงนิรปีู ไปจำกไทยไดเ้ลย รำ้นแลกเงนิทีแ่นะน ำ คอื  
    รำ้นซปุเปอรร์ชิไทยแลนด ์(สเีขยีว) สำขำรำชด ำร ิ  
    https://www.superrichthailand.com  

2. เตรยีม “เงนิบำท” ไปจำกไทย แลว้ค่อยไปแลกเงนิรปีู เมือ่เดนิทำงไปถงึอนิเดยี 
    (แลกกบัไกดห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์หรอืรำ้นแลกเงนิทีพุ่ทธคยำ) 

3. ฝำกทวัรแ์ลก ตดิต่อ คุณนุย้ 0816928233 แจง้ยอดเงนิทีต่อ้งกำรล่วงหนำ้กอ่นเดนิทำง 
    *ไม่คดิค่ำบรกิำร , ไม่บวกคอมมชิช ัน่ , ใหเ้รทเท่ำทีแ่ลกมำได ้

แบงคย์่อยเงินรูปี ส ำหรบัใชจ้ำ่ยซือ้ของเบ็ดเตล็ด (แบงค ์20 หรอื 100 รปีู)  
ทวัรจ์ะเตรยีมไวใ้หท้ีอ่นิเดยี สำมำรถแลกกบัทมีงำนได ้เมือ่ไปถงึทีอ่นิเดยี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

อณุหภมู ิ& สภำพอำกำศ   

เดอืนตุลาคม  อณุหภูมเิฉลีย่ 25-35 องศา  
ในตอนเชำ้และเย็น อุณหภมูจิะลงต ำ่เล็กนอ้ย อำกำศเย็นสบำย   
ในตอนกลำงวนั อำจจะรอ้นๆ แดดแรง (บำงวนัอำจมฝีนตก) 
โดยทัว่ไป มฝุ่ีนมาก อำกำศค่อนขำ้งแหง้ 
 

     

กำรเตรยีมเสือ้ผำ้ & รองเทำ้ 

เสือ้ผำ้ ใส่ตำมสะดวก เสือ้สอีะไรก็ไดต้ำมแต่ชอบ  
ไม่ไดบ้งัคบัใสช่ดุขาว (แตค่นทีไ่ปสว่นใหญ่ชอบใสช่ดุขาว) 
แต่ควรเป็นชดุทีสุ่ภำพเรยีบรอ้ย ดูงดงำมเหมำะสมในกำรเขำ้วดัปฎบิตัธิรรม  
ไม่ควรใส่กำงเกงขำสัน้หรอืกระโปรงสัน้ เหนือเขำ่ 
สุภำพสตรหีำ้มใส่เสือ้คอลกึ ควรเลอืกใส่เสือ้ผำ้หลวมๆ สบำยๆ 

รองเทำ้ ใส่ตำมสะดวก เลอืกทีใ่สส่บำย เดนิสะดวก ถอดใสไ่ดง้่ำย  
เพรำะตอ้งใส่ๆ ถอดๆ กนัอยู่บ่อยๆ  *ควรม ีรองเทา้แตะ ไปดว้ย 
รองเทำ้ส ำคญัมำกส ำหรบักำรเดนิทำง กรณุำเลอืกใหเ้หมำะสมและดูแลใหพ้รอ้มใชง้ำนอยู่เสมอ 
คู่รกัคู่หวง ไม่ควรเอำไป ระวงัรองเทำ้หำย 
 
 

ของทีต่อ้งเตรยีมไวใ้นรถ ขณะเดนิทำง   
ระหว่ำงเดนิทำง ควรมกีระเป๋ำหรอืเป้ใบเล็ก  
ใส่ของจ ำเป็น หยบิฉวยไดง้่ำย ไวบ้นรถสกัใบ  
เพรำะกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ อำจตอ้งเก็บไวข้ำ้งใตร้ถ  
ไม่สะดวกใหห้ยบิของระหว่ำงทำง 

1. เสือ้ Jacket สกัตวั ไวก้นัหนำวบนรถ ผำ้พนัคอ หมวก ตดิรถไวใ้หห้ยบิง่ำยๆ เรำตอ้งน่ังรถกนันำนหลำยช ัว่โมง 
    แอรบ์นรถ หนาวและเย็นมาก  ปรบัหร ีไ่ม่ได ้ลมแอรเ์ย็นๆเป่ำลงหวัเวลำน่ังรถ ระวงัไม่สบำย 
2. เตรยีม power bank , สำยชำรต์ 
3. ผำ้กนัฝุ่ น ยำสำมญัประจ ำตวั และ ของจ ำเป็นส่วนตวั อืน่ ๆ 

 

https://www.superrichthailand.com/
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กระเป๋ำทีโ่หลดใตเ้คร ือ่ง ไม่จ ำกดัจ ำนวนกระเป๋ำ 
แต่จ ำกดัน ้ำหนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่ำน 

กระเป๋ำทีถ่อืขึน้เคร ือ่ง  
ก ำหนดน ้ำหนัก รวมทุกใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

กระเป๋าเดนิทาง   ควรม ี3 ใบ 

 

 

 
ค ำเตอืน..  เน่ืองจำกว่ำมนัเป็น ประเทศอนิเดยี  
กระเป๋ำเดนิทำงของเรำ มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะยบัเยนิเสยีหำย จำกกำรเดนิทำง  
ดงัน้ัน ถำ้มนัเป็นกระเป๋ำใบรกั ใบเกง่ ทีร่กัมำก หวงมำก ก็ไม่ควรเอำไป  
ควรใชใ้บทีม่นัเยนิๆ โทรมๆจะดทีีสุ่ด ถำ้มนัขำด มนัเป็นรอย มนัแตกหกัเสยีหำย  
จะไดไ้ม่เสยีใจและเสยีดำย   

 

 
 

 

 

 

ใบที ่1  กระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่(โหลดใตเ้คร ือ่ง) 
ใชต้ำมทีส่ะดวก เพรำะเรำใชร้ถเหมำตลอดเสน้ทำง  
ไม่ตอ้งแบกเอง แต่ก็ไม่ควรจะมขีนำดใหญโ่ตมำกเกนิไป  
เพรำะกระเป๋ำจะตอ้งยกขึน้ยกลงจำกรถเกอืบทุกวนั  
ถำ้หนักหรอืใหญ่เกนิไป อำจจะล่วงหล่น ตอนยกขึน้ลง 
อำจเกดิเหตุ หูหรอืลอ้กระเป๋ำแตกหกัเสยีหำยได ้ 

 

 

ใบที ่2  กระเป๋ำเดนิทำงใบเล็ก (โหลดใตเ้คร ือ่ง หรอื ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
เอำไวใ้ส่ของจ ำเป็นบนรถ ใหห้ยบิฉวยไดง้่ำย  
เพรำะกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ อำจตอ้งเก็บไวบ้นหลงัคำรถ ไม่สะดวกใหห้ยบิของระหว่ำงทำง 
ควรมขีนำดเล็ก แบบสำมำรถน ำขึน้เคร ือ่งได ้ถำ้ไม่ใส่ของก็พบัเก็บไวก้อ่น ไม่ควรใชก้ระเป๋ำลอ้ลำก 

 
 

ใบที ่3  กระเป๋ำพกพำ (ถอืขึน้เคร ือ่ง) 
ขนำดเล็ก ใส่พำสปอรต์ เงนิ กลอ้งถ่ำยรปู  
สิง่ของจ ำเป็น และของมคี่ำส่วนตวั  
 
 
 

➢ ขอ้ควรท า กำรพกัทีว่ดั เป็นหอ้งพกัแยก ชำย-หญงิ 
ท่ำนใดทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั กรุณาจดักระเป๋าแยกชดุอปุกรณส์ว่นตวั ของใครของมนั 
จ ำนวนเตยีงต่อหอ้ง แลว้แต่ทำงวดัจะจดัให ้ไม่สำมำรถเลอืก หรอื ก ำหนดเองได ้

 

  

กระเป๋ำลำก สำมำรถใชไ้ด ้
แต่ขนำดไม่ควรเกนิ 26 นิว้ 
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หมวกกนัแดด  แว่นกนัแดด  
โลช ัน่บ ารุงผวิ อำกำศแหง้มำก  
โลช ัน่กนัแดด แดดแรง เอำแบบค่ำ SPF สูงๆไปเลย 
ลปิมนั อำกำศแหง้มำก ปำกอำจแหง้จนแตก ควรมพีกไปดว้ย 
ผา้อนามยั สำวๆไม่ควรลมื เพรำะว่ำจะหำซือ้ล ำบำก ยีห่อ้ไม่คุน้เคย 
กระดาษทชิชู ่ ทชิชูเ่ปียก  พกไปใชส้่วนตวั ทีอ่นิเดยีหำซือ้ยำก 
ผา้ปิดจมูกกนัฝุ่น ฝุ่นเยอะมำก ควรมสี ำรองเผือ่ไปเยอะๆ 
 
                             ยาประจ าตวั ส ำหรบัท่ำนทีม่โีรคประจ ำตวั 
                             ยาทากนัยุง เตรยีมไปดว้ย ยุงค่อนขำ้งเยอะ  
                             เจลลา้งมอื ท ำควำมสะอำดมอืบ่อยๆ 

 

ผา้รองนั่ง เวลำสวดมนตห์รอืปฏบิตัธิรรม 
ทองค าเปลว ส ำหรบัปิดทองบูชำตำมทีต่่ำงๆ  
รองเทา้แตะ ควรมไีปใส่เดนิในวดั แต่อย่ำเอำคู่ใหม่ๆไป เดีย๋วหำย 
กระตกิน ้า ใส่น ำ้รอ้นหรอืน ำ้เย็น พกพำไวเ้ป็นส่วนตวั 
รม่คนัเล็กๆ ชว่ยไดท้ ัง้ในวนัทีฝ่นตกหรอืแดดออก 
ไฟฉาย จ ำเป็นอย่ำงยิง่ ไฟดบับ่อยมำก พกไฟฉำยส่วนตวัไปดว้ย 
ทีช่ารต์แบต ทัง้ของกลอ้งและโทรศพัทม์อืถอื  
ไมห้นีบ เวลำตำกผำ้นิดๆหน่อยๆในทีพ่กั หนีบไวก้นัปลวิ 
ไมแ้ขวนเสือ้ ตดิไปสกัอนั ไวแ้ขวนเสือ้ผำ้ 
ถงุพลาสตกิ ไวใ้ส่เสือ้ผำ้ทีใ่ส่แลว้ เป็นถุงขยะ หรอืใส่ของก็ได ้
ถงุใส่ของ Shopping Bag  ลดโลกรอ้นเวลำ Shopping 
ขนมใหพ้ลงังาน ขนมขบเคีย้ว ไวก้นิบนรถ เผือ่หวิระหว่ำงทำง  
 

 

ปลัก๊ไฟ ปลัก๊พ่วง  
ปลัก๊แปลงขำเสยีบ เตรยีมไปดว้ย เพรำะทีอ่นิเดยีส่วนใหญ่ใชป้ลัก๊ขำกลม  
ถำ้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำของท่ำน (โดยเฉพำะทีช่ำรต์กลอ้ง) เป็นแบบขำแบนจะหำทีเ่สยีบยำกหน่อย 
ควรหำปลัก๊พ่วงเล็กๆ ตดิไปดว้ย เพรำะถำ้ตอ้งชำรต์หลำยคน จะไดไ้ม่มปัีญหำ 

 
 

  

 

  
 

 

ควรเอำอะไรไปอกีบำ้ง ?  
 

 

 

 

 
 

  

 

ของใชส้่วนตวั 
ตอ้งมขีองใชส้ว่นตวัไปเองดว้ย อย่ำลมืวำ่เรำไปพกัวดั ไม่ไดพ้กัโรงแรม ทีว่ดัไม่มอีะไรใหเ้ลย 
ผำ้เชด็ตวั แปรงสฟัีน ยำสฟัีน สบู่ ครมีอำบน ้ำ ยำสระผม ครมีนวดผม หมวกคลุมผม ผำ้เชด็ตวั  
ตอ้งเตรยีมไปเองทุกสิง่   

 

 

เงนิทปิ tips    
 เด็กยกกระเป๋ำทีว่ดั หำกอยำกใหท้ปิ ส่วนใหญ่ก็จะใหก้นัรำว 20 รปีู (ประมำณ 10 บำท) ตอ่คร ัง้
ทมีงำนอนิเดยี (escort คนขบัรถ เด็กรถ) รวมไวใ้หท้ปิในวนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำง 
เผือ่เงินไวค้นละ ประมาณ 500 บาท หรอื 1000 รูปี  
ส ำหรบั 5 วนัในอนิเดยี หรอืตำมแต่พอใจ (ไม่บงัคบั) 
เรำจะรวบรวมเงนิทปิจำกทกุคน แบ่งให ้escort คนขบัและเด็กรถ ตำมสดัส่วนทีเ่หมำะสม 

 หวัหนำ้ทวัรค์นไทย แลว้แต่ควำมพอใจ 

 

ลกัษณะปลัก๊ไฟ ทีอ่นิเดยี เป็นแบบนี ้ ตวัอย่ำงปลัก๊เสยีบ ทีน่ ำไปใชท้ีอ่นิเดยีได ้ ตวัอย่ำงปลัก๊พ่วง ทีค่วรน ำไปดว้ย 
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บรเิวณพระมหำเจดยี ์& ตน้พระศรมีหำโพธิ ์
 

กำรถวำยผำ้ห่มพระ  
หลวงพ่อพุทธเมตตำ 
(จดัเตรยีมไปท ำบุญ ตำมแตจ่ติศรทัธำ ไม่บงัคบั) 

ทัง้นี ้การถวายผา้หม่พระ หลวงพอ่พระพทุธเมตตา นัน้  

ทางทมีงานไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ 1 ชดุ เป็นกองกลางใหท้กุทา่นไดถ้วายรว่มกนั 

ทา่นใดทีต่อ้งการ เตรยีมไปถวายเป็นการสว่นตวั 

ใหถ้วายเป็น ชุดผา้ไตรจวีร จ านวน 1 ชุด  

หาซือ้หรอืบชูาไดจ้ากรา้นสงัฆภณัฑท์ั่วไป  

ใหแ้จง้คนขายวา่ ซือ้ ไตรครอง สพีระราชนยิม 1 ชุด 

(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆำฏ ิจวีร สบง องัสะ ผำ้รดัอก รดัประคด และผำ้กรำบ)  

 

ตอ้งถอดรองเทำ้  ภำยในบรเิวณ พระมหำเจดยีพุ์ทธคยำ และ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์ไม่อนุญำตใหใ้ส่รองเทำ้เขำ้ไป 

ดงัน้ันทุกท่ำนจะตอ้งถอดรองเทำ้ไวด้ำ้นนอก (สำมำรถใสถุ่งเทำ้ได)้ ทีจ่ดุถอดรองเทำ้ มทีีฝ่ำกรองเทำ้ปลอดภยั ไม่ตอ้งกลวัหำย  
แต่จำกจดุนี ้เดนิเขำ้ไปภำยในค่อนขำ้งไกล  
         แต่ถำ้จะไปถอดใกล ้ๆ  จะไม่มทีีฝ่ำกรองเทำ้ ตอ้งเสีย่งดวงกนัเอง ว่ำรองเทำ้ทีถ่อดไวจ้ะยงัอยู่ หรอืวำ่ หำยไปแลว้ 
         ท่ำนทีใ่ส่ถุงเทำ้ ควรเตรยีมถุงเทำ้ไปหลำยๆคู่ แนะน ำใหใ้ส่รองเทำ้แตะแบบสวม จะไดถ้อดง่ำยๆและใส่ถงุเทำ้ได ้

        

ขอ้หำ้ม ที ่พระมหำเจดยีพุ์ทธคยำ และ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์
หำ้มน ำโทรศพัทม์อืถอื ไอโฟน ไอแพด หรอื แท็ปเลต ทุกยีห่อ้ ทุกรุน่  
เขำ้ไปภำยในบรเิวณ โดยเด็ดขำด 

ถำ้ตอ้งกำรถ่ำยรปู ใหใ้ชเ้ป็นกลอ้งถ่ำยรปู และตอ้งซือ้บตัร คา่กลอ้ง วนัละ 100 รปีู ต่อ กลอ้ง 
 

เกำ้อีส้นำม รถเข็น   
ส ำหรบัท่ำนทีข่ำหรอืหวัเขำ่ไม่ค่อยด ีไม่สำมำรถน่ังกบัพืน้ได ้ 
ควรจดัเตรยีมเกำ้อีส้นำมไปดว้ย เรำน่ังสวดมนตก์บัพืน้กนัทุกวนั  
ถำ้ไม่มเีกำ้อีอ้ำจจะล ำบำกส ำหรบัท่ำนทีข่ำไม่ด ี 
ใหจ้ดัเตรยีมกนัไปเอง เรำไม่มเีตรยีมให ้

*ท่ำนทีใ่ชร้ถเข็น ตอ้งมคีนไปชว่ยเข็น ทำงทวัรไ์ม่สำมำรถจดัทมีงำนไปเข็นใหไ้ด ้

 

ค ำเตอืนมจิฉำชพี ที ่พุทธคยำ ปัจจบุนันี ้มมีจิฉำชพี ค่อนขำ้งเยอะ 
1) ระหว่ำงทำงจำก วดัไทยพุทธคยำ ไป-กลบั พระมหำเจดยีพุ์ทธคยำ  
    มมีจิฉำชพี ลว้งกระเป๋ำ ใหพ้งึระวงั โดยเฉพำะเวลำเดนิ หรอื น่ังรถสำมลอ้ โดยล ำพงั 

2) ภำยในบรเิวณ พระมหำเจดยีพุ์ทธคยำ และ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์มมีจิฉำชพี ลว้งกระเป๋ำ  
    ขโมยกระเป๋ำ เวลำเรำน่ังหลบัตำ ท ำสมำธหิรอืสวดมนต ์ใหพ้งึระวงั อย่ำวำงกระเป๋ำไวไ้กลตวั 

3) ที ่พระมหำเจดยีพุ์ทธคยำ และ ตน้พระศรมีหำโพธิ ์มพีระสงฆแ์ละสำมเณรปลอม (คนอนิเดยีแต่ง 
    กำยคลำ้ยพระสงฆห์รอืสำมเณร) เชน่ ท ำทเีป็นเก็บใบโพธิใ์ห ้แลว้มำขอเงนิท ำบญุ หรอื มำชวนคุย 
    เพือ่ขอเงนิท ำบุญ ใหพ้งึระวงั 
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บรเิวณวดัไทยพุทธคยำ 
 

เงนิท ำบญุ  (เตรยีมไปท ำบุญ ตำมแต่จติศรทัธำ ไม่บงัคบั) 
 เงินท าบุญทอดผา้ป่า – ถวำยตำมก ำลงัศรทัธำ 
 เงินถวายพระธรรมวทิยากร  จดัถวำยตำมก ำลงัศรทัธำ  
เป็นทุนกำรศกึษำและปัจจยัใชส้อยส่วนตวั 

 เงินท าบุญคา่ธรณีสงฆ ์ กำรเขำ้พกัทีว่ดั ทำงเรำไดจ้ดัเตรยีมเงนิท ำบุญ  
ถวำยเป็นคำ่ธรณีสงฆ ์คำ่น ้ำคำ่ไฟ ค่ำอำหำร ไวแ้ลว้ตำมควำมเหมำะสม  
ถำ้ใครตอ้งกำรจะท ำบุญเพิม่ก็แลว้แต่ศรทัธำ 

 เงินท าบุญอืน่ๆ  เชน่ บูชำพระ ถวำยพระสงฆ ์หยอดตูท้ ำบุญ ใหข้อทำน  
ใหเ้ด็กยำกจน เป็นตน้ 

 

ของถวำยวดั  (เตรยีมไปท ำบุญ ตำมแต่จติศรทัธำ ไม่บงัคบั) 
สิง่ของถวายวดั และ เครือ่งบรขิารถวายพระสงฆ ์ 
เตรยีมไปถวำยตำมก ำลงัศรทัธำ ตวัอยำ่งเชน่ 

 ชดุผา้ไตรจวีร  สพีระรำชนิยม 
(ไตรครอง ประกอบดว้ย สงัฆำฏ ิจวีร สบง องัสะ ผำ้รดัอก รดัประคด และผำ้กรำบ) 

 หมวกไหมพรมและถงุเทา้  แบบหนำๆ ส ำหรบัพระสงฆแ์ละแม่ช ีใส่ในฤดูหนำว 
 ผลไมแ้หง้  เชน่ กระเจีย๊บ เกก๊ฮวย มะตูม ใชช้งน ้ำปำนะ ถวำยพระ 
 อาหารแหง้ เชน่ วุน้เสน้ เสน้หมี ่กุง้แหง้ ปลำแหง้ ทีน่ ำ้หนักไม่มำก 

 

หอ้งพกั   
กำรพกัทีว่ดั เป็นหอ้งพกัแยก ชำย-หญงิ 
ท่ำนใดทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั  
กรุณาจดักระเป๋าแยกชดุอปุกรณส์ว่นตวั ของใครของมนั 
จ ำนวนเตยีงต่อหอ้ง แลว้แต่ทำงวดัจะจดัให ้ไม่สำมำรถเลอืก หรอื ก ำหนดเองได ้

       ยุง ค่อนขำ้งเยอะ เตรยีมยำทำกนัยงุ ไปดว้ย 

   

เวลำรบัประทำนอำหำร   
เน่ืองจำกอำจมคีณะผูแ้สวงบุญ เขำ้พกัทีว่ดัหลำยคณะ และดว้ยพืน้ทีม่จี ำกดั   
ดงัน้ันกรณุำรกัษำเวลำในกำรมำรบัประทำนอำหำร ตำมทีนั่ดหมำย   
กำรไปผดิเวลำ อำหำรอำจหมด อดรบัประทำนก็เป็นได ้

 

อูน่ ำ้ ใหบ้รกิำร น ้ำรอ้นน ำ้เย็น free WIFI   
เปิดปิดเป็นเวลำ ถำ้ตอ้งกำรดืม่ น ้ำรอ้นหรอืน ำ้อุน่ ในตอนกลำงคนืหรอืเชำ้มดื 
ควรเตรยีมกระตกิใส่น ้ำไปดว้ย ใชก้รอกน ้ำดืม่ไปกนิในหอ้งนอน  
 

 

Wanramtang in Bodhgaya 


