เชิญร่ วมปฏิบัตธิ รรม/บวชชีพราหมณ์ แสวงบุญอินเดีย-เนปาล
วันที? 2-9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ( 7คืน 8วัน)
โพธิสิกขาลัย (BODHISIKKHALAI) www.bodhisikkhalai.com, E-mail: bodhisikkhalai@hotmail.com โทร 085-7777-184
นําไหว้ พระโดย : พระครู สมุห์สุเทพ วัดตะเคียนทอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา โทร. 084-607-5254
บรรยายโดย : พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต นธ.เอก, ศน.บ., พธ.ม., โทร 085-7777-184, ID Line: bodhisikkhalai
ส่ งเอกสารได้ ที? : พระปราชญ์ ปั ญญาวโร วัดมหรรณพาราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342
ประสานงาน: คุณชลอ บุญชืJน อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา โทร. 089-286-4782
งานวีซ่า : คุณสุ จิต ดวงจันทร์ กรุ งเทพฯ โทร. 098-278-5163, 085-131-2592

(เพียงท่ านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ ชี) (26,000 บาท คฤหัสถ์ )

ประสู ติ (ลุมพินี)
ตรัสรู ้ (พุทธคยา)
ปฐมเทศนา (สารนาถ)
ปริ นิพพาน (กุสินารา)
พระพุทธพจน์ “ดูก่อนอานนท์ สั งเวชนียสถาน ๔ แห่ งเหล่ านี > เป็ นทีAควรเห็นของผู้มจี ิ ตศรั ทธา สั งเวชนียสถาน ๔ แห่ งนี > คือ
สถานทีAประสู ติ ตรั สรู้ แสดง ธรรมจักร ปริ นิพพาน เทีAยวจาริ กไปยังเจดีย์ มีจิตเลืAอมใสแล้ ว
เมืAอถึงแก่ กรรมลงชนเหล่ านนีท> ั>งหมด จักเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ” (ทีฆนิกาย มหาวรรค)

อัครา (ทัชมาฮาล), ราชสถาน, เดลี 2-12 กุมภาพันธ์ 2563 (เพียงท่ านละ 37,000 บาท)

พระราชวังซิตO ีพาเลซ (City Palace) วัดอักชาร์ดมั (Akshardham temple)

ทัชมาฮาล (Taj Mahal)

ป้อมอัคราฟอร์ด ( Agra Fort )

วันอาทิตย์ทีJ 2 กุมภาพันธ์ 2563
สุ วรรณภูมิ – พาราณสี
(วันทีJ 1)
05.00น.
พร้ อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ชั>น4 ประตู3(ผู้โดยสารขาออก)เคาน์ เตอร์ E สายการบินอินดิโก
IndiGo Airline ( อาจมีการเปลียA นแปลงสายการบินในแต่ ละครั> งบ้ างตามความเหมาะสม)
06.00 น.
09.10 น.
11.10 น.
11.20 น.

เช็คอิน, ส่ งมอบสั มภาระ, ตรวจสอบบัตรทีAนัAงหนังสื อเดินทาง
บินจากสุ วรรณภูมิสู่-พาราณสี (3ชม.) IndiGo Airline เทีJยวบิน 98
(เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพาราณสี พิธีการตรวจคนเข้าเมือง – ศุลกากร
ออกจากสนามบินไป-สารนาถ (25กม.)

11.40 น.
14.00 น.

ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีJวดั ไทยสารนาถ
ชมพิพธิ ภัณฑ์สารนาถ พุทธรู ปปางปฐมเทศนา,

15.00 น.

ป่ าอิ สิ ฯ กําเนิดวันอาสาฬหบูชา, ธัมเมกขสถูป แสดงธัมมจักร, ธัมมราชิกาสถูป, เสาหิ นอโศก
(จตุรสิ งห์), มูลคันธกุฎี, ยสเจดีย ์ พบยสะครัOงแรก, เจาคันธีสถูป จุดพบปั ญจวัคคียค์ รัOงแรก
ล่องเรื อแม่นO าํ คงคา สุ สานตํานานไฟไม่ดบั 4 พันปี ลอยกระทง, ดูการอาบนํOาชําระบาปชาวฮินดู
รับประทานอาหารคํJา/ ทอดผ้าป่ าถวายวัด

17.30 น.
19.30 น.

วันจันทร์ทีJ 3 กุมภาพันธ์ 2563
พุทธคยา/สถานทีJตรัสรู ้
(วันทีJ 2)
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าทีJวดั ไทยสารนาถ
06.00 น.
ออกเดินไปพุทธคยา (250 กม. 6ชม.)
14.00 น.
ชมบ้านนางชมชาดา, ชมริ มฝัJงแม่เนรัญชรา สถานทีJพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานพระบารมี
ลอยถาดทอง ท่าสุ ปปติฏฐะนําไหว้พระสวดมนต์ สาธยายพระไตรปิ ฎก ปฏิบตั ิธรรม,
ประทักษิณาวรรต 3 รอบ ต้นพระศรี มหาโพธิd และเจดียพ์ ทุ ธคยา
15.00 น.
เจดียพ์ ทุ ธคยา, นมัสการสัตตมหาสถาน ได้แก่ อนิมิสเจดีย ์ รัตนจงกรมเจดีย ์ สระมุจลินท์
ชมวัดนานานชาติ อาทิ วัดญีJปุ่น วัดจีน วัดธิเบต วัดสิ ขิม วัดภูฐาน ฯลฯ
17.00 น.
ทําวัตรเย็น เจริ ญจิตภาวนา ภายใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิd, ฟังบรรยาย, ถวายผ้า,
19.00 น.
รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผ้าป่ าถวายวัดไทยโพธิวหิ าร
พักวัดไทยพุทธสาวิกา
วันอังคาร ทีJ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ราชคฤห์-นาลันทา/ วัดเวฬุวนั
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าทีJวดั ไทยพุทธสาวิกา

(วันทีJ 3)

06.00 น.
09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากวัดไทยพุทธสาวิกา ไปราชคฤห์ นาลันทา
เดินขึOนเขาคิชฌกูฏ, ถํOาสุ กรขาตาของพระสารี บุตร ถํOาพระมหาโมคคัลลานะ
ทําวัตรเย็น เจริ ญจิต ภาวนาเวียนรอบคันธกุฎี
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีJวดั ไทยสิ ริราชคฤห์
ชมบ้านพระสารี บุตร พระมหาโมคคัลลานะ, รอยเกวียน, วัดเวฬุวนั วัดแห่งแรกของโลก
เกิดวันมาฆบูชา, มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า, ไหว้หลวงพ่อองค์ดาํ , ชมโรงพยาบาลหมอ
ชีวกโกมารภัจจ์, คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ตโปธาราม แร่ นO าํ ร้อน
รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, พัก/ทอดผ้าป่ าวัดไทยวัดไทยสิ ริราชคฤห์

วันพุธ ทีJ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ไวสาลี/วัดป่ ามหาวัน
(วันทีJ 4)
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าวัดไทยนาลันทา
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีJวดั ไทยไวสาลี
10.30น.
10.00น.
ปาวาลเจดีย ์ ปลงอายุสงั ขาร, วัดป่ ามหาวัน แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย,์
เสาหิ นศิลาจารึ กพระเจ้าอโศก (สิ งห์ สมบูรณ์ทีJสุด)
11.30น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีJวดั ไทยไวสาลี และทอดผ้าป่ า
19.00 น.
รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผ้าป่ า พักวัดไทยกุสินารา
วันพฤหัสบดี ทีJ 6 กุมภาพันธ์ 2563
กุสินารา/สถานทีJปริ นิพพาน
(วันทีJ 5)
05.00 น.
ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
06.00 น.
สวนสาลวโนทยาน, มหาปริ นิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง),
06.00น.
สวนสาลวโนทยาน, มหาปริ นิพพานสถูป (พระเจ้าอโศกสร้าง) มหาปริ นิพพานวิหาร (โอปูคยู
ชาวพม่าสร้าง), พระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน (ช่างมถุรา ชืJอถินา สร้าง) นํOาตา ผูแ้ สวงบุญต้องออก
เหมือนราวกับว่าพระองค์จากไปไม่นาน, มกุฏพนธนเจดีย,์ (ห่าง 1กม.) ถวายพระเพลิง
กําเนิดวันอัฏฐมีบูชา,
11.30 น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวัน วัดไทย 960
13.30 น.
ผ่านด่านโสเนาลี พรมแดนอินเดีย – เนปาล พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไปอีก 25 กม.)
19.00 น.
รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผ้าป่ า/พักวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
วันศุกร์ทีJ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ส ว น ลุมพินี/สถานทีJประสู ติ
(วันทีJ6)
05.00 น.
ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า
06.00 น.
ทําวัตรเช้า ถวายผ้าห่ม, เสาศิลาหิ นศิลาจารึ กพระเจ้าอโศก, สระโบกขรณี , มายาเทวีวิหาร
ภาพหิ นสลักประสู ติ, รอยพระบาทพระกุมาร, ซากอูฐโบราณ อายุประมาณ 2,300 ปี
09.00น.
ออกจากสวนลุมพินี ไปสาวัตถี (ออกจากฝัJงประเทศเนปาล)

11.30 น.
19.00 น.

ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผ้าป่ า/พักถวายวัดไทยเชตวัน

สาวัตถี/วัดพระเชตวันมหาวิหาร
วันเสาร์ทีJ 8 กุมภาพันธ์ 2563
05.00 น.
ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า วัดไทยเชตวัน
06.00 น.
ยมกปาฏิหาริ ย ์ ชมบ้านองคุลิมาล, บ้านอนาถปิ ณฑิกเศรษฐี,
ชมวัดเชตวันมหาวิหาร ฟังบรรยายสถานทีJต่าง ๆ ทําวัตรเย็น เวียนเทียน
10.30 น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
11.30 น.
ออกเดินไปพาราณสี
21.30น.
รับประทานอาหารเย็น, ทอดผ้าป่ า/พักวัดไทยสารนาถ

(วันทีJ 7)

วันอาทิตย์ทีJ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สารนาถ
05.00 น.
ตืJนนอน
06.00 น.
รับประทานอาหาร
08.00 น.
เดินทางไปสนามบินพาราณสี
09.00 น.
เช็กอิน
11.55 น.
บินจากพาราณสี สู่-สุ วรรณภูมิ IndiGo Airline เทีJยวบิน 97
16.40 น.
(เวลาประเทศไทย)

(วันทีJ 8)

หมายเหตุ: ในหมายกําหนดการวันเวลาและสถานทีAอาจมีการปรั บเปลียA นบ้ างตาม
ความเหมาะสมในแต่ ละวันทีAได้ เดินทางเพืAอประโยชน์ ของผู้แสวงบุญ

วันสมัคร/ขออนุญาต จ่ ายมัดจําก่ อน 10,000 บาท และส่ วนทีเ? หลือก่ อนเดินทาง 1 เดือน
9/2/2020
05.30 a.m.
09.20. a.m.

บินจากพาราณสี - ไปเดลี
VNS – DEL Spice Jet SG 2196
11.20 pm.
ถึงสนามบินเดลี
23.00 น.
รับประทานอาหารคํJา นอนโรงแรม Hotel Alleviate, Agra
กลางวัน Golden China Restaurant, Pinch of Spice
(โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีJยนตามความเหมาะสม)
วันจันทร์ทีJ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองอักรา (Agra)

(วันทีJ 9)

06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.00 น.
ออกเดินทางไปเมืองอัครา (ระยะทาง 224 กม. / ใช้เวลา 4 ชัวJ โมง 20 นาที)
เมืองอักรา (Agra) เคยเป็ นเมืองหลวงสําคัญของอินเดียในยุคศตวรรษทีJ 16 ตัOงอยูร่ ิ มฝัJงของแม่นO าํ ยมุนา
นับเป็ นเมืองทีJมีขนาดใหญ่สุดเป็ นอันดับสามของรัฐอุตรประเทศ
ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เป็ นอนุสรณ์สถานตัOงอยูใ่ นเมืองอัครา ประเทศอินเดีย
นับเป็ นหนึJงในเจ็ดสิJ งมหัศจรรย์ของโลก ยุคใหม่เป็ นสุ สานหิ นอ่อน
ป้ อมอัคราฟอร์ ด (Agra Fort) เป็ นทีJประทับและสถานทีJถูกกักขังกษัตริ ย ์ ชาห์จาฮัน
ซึJ งเป็ นบุคคลทีJสร้างทัชมาฮาล โดยลูกของพระองค์เองป้อมอัคราฟอร์ด เป็ นป้องทีJตO งั อยูห่ ่างจาก ทัชมาฮาล
ราวๆ 2 กม. เป็ นอาคารทีJสร้างด้วยหิ นทรายและหิ นอ่อน ภายในป้อมมีอาคาร ทีJสาํ คัญมากมาย
ซึJ งล้อมรอบด้วยกําแพง ทีJสร้างป้อมอัคราฟอร์ดมีลกั ษณะคล้ายเชิงเทิน
โดยใช้วสั ดุและการออกแบบทีJเชีJยวชาญ ผสมผสานให้มีรูปลักษณ์ทีJสวยงาม
17.00 น. เดินทางไปจัยปูร์ รัฐราชสถาน (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 4.30 ชม.)
21.00 น. รับประทานอาหาร นอนโรงแรม Hotel Aangan, Jaipur.
กลางวัน
วันอังคารทีJ 11 กุมภาพันธ์ 2563
รัฐราชสถาน (Rajasthan
(วันทีJ 10)
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.00 น.
ออกเดินทาง
เมืองชัยปุระ หรื อ จัยปูร์ (Jaipur)
ชัยปุระ (Jaipur) เป็ นเมืองหลักของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยังเป็ นเมืองทีJมีจาํ นวนประชากรมากเป็ นอันดับทีJ
10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ล้านคน) ก่อตัOงเมืJอ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิ งห์ทีJ 2"
เจ้าครองนครอาเมร์ (Amer) ในปั จจุบนั ชัยปุระยังเป็ นทีJรู้จกั กันดีในอินเดียว่า "นครสี ชมพู"
- พระราชวังซิ ตO ีพาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)
- หอดูดาวจันตาร์มนั ตาร์ (Jantar Mantar)
- ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)
- จาล มาฮาล (Jal Mahal)
- อัลเบิร์ต ฮอลล์ (Albert Hall)
- เบียร์ล่ามันเดียร์ (Birla Mandir) หรื อ วัดลักษมีนารายัน (Laxmi Narayan)
17.00 น. เดินทางกลับนิวเดลี (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 4 ชม. 30 นาที)
22.00 น. รับประทานอาหาร นอนโรงแรม Hotel Peridot/ Hotel Impress, New Delhi
กลางวัน Lazeez Affaire, chanakya puri/ Mainland China, Noida,UP.
วันพุธ ทีJ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นิวเดลี (New Delhi)
(วันทีJ 11)

06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.00 น.
ออกเดินทาง
ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) คล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรัJงเศส
มีความมุ่งหมายให้เป็ นอนุสรณ์แก่ทหารทีJพลีชีวติ ในสงครามครัOงสําคัญๆ ของอินเดีย
ป้ อมแดง (Red Fort) สร้างขึOนจากหิ นทรายแดง เป็ นพระราชวังของชาห์
เชฮันพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึJงของราชวงศ์โมกุล
วัดลักษมีนารายัน (Lakshmi Narayan Temple) วัดลักษมีนารายันหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึJงว่า Birla Mandir
ตามชืJอของผูส้ ร้าง คือ นาย Raja Baldev Birla ซึJ งเป็ นนักธุรกิจ สร้างขึOนเมืJอปี พ.ศ.2481 เพืJอบูชาพระนารายณ์
(พระผูพ้ ิทกั ษ์โลก) และพระลักษมี (เทพแห่งความมังJ คังJ )
วัดอักชาร์ ดมั (Akshardham temple) ซึJ งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบฮินดูทีJมีขนาดใหญ่สร้างขึOนโดย Pramukh
Swami Maharaj ผูน้ าํ นิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็ นศูนย์รวมเกีJยวกับอารยะธรรมอินเดีย
กุตบั มีนาร์ (Qutab Minar) ความสู งของหอนีOรวมทัOงหมด 238 ฟุต แบ่งออกเป็ น 5 ชัOน
วัดบาไฮ (Bahai Temple) เป็ นทีJรู้จกั ในนามว่าวัดดอกบัว (Lotus Temple)
เป็ นสถาปั ตยกรรมทีJนาํ สมัยมากทีJสุดชิOนหนึJงของกรุ งนิวเดลี โดยมีลกั ษณะเป็ นรู ปดอกบัวบาน
ราษฎร์ ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรื อทําเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย
คณะเดลี, อัครา, ราชสถาน
17.00 น.
เดินทางไปสนามบิน (ประมาณ 10-15 กม.)
09.20 pm.
บินจากเดลี ผ่านโกกัตตา กลับสุ วรรณภูมิ
DEL – BKK Spice Jet SG 87
02.05 am
บินจากสนามบินโกกัตตา
03.15 am
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ (วันพฤหัสบดี ทีJ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
หมายเหตุ: กําหนดการวันเวลาและสถานทีAอาจมีการปรั บเปลียA นบ้ างตามความเหมาะสมในแต่ ละวันทีAได้ เดินทางเพืAอประโยชน์ ของผู้แสวงบุญ

วันสมัคร/ขออนุญาต จ่ ายมัดจําก่ อน 10,000 บาท และส่ วนทีเ? หลือก่ อนเดินทาง 1 เดือน
หลักฐานประกอบการยืนJ ขอวีซ่าประเทศอินเดียสําหรับคนไทย
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2นิOว พืOนหลังสี ขาวเท่านัOน จํานวน 4 ใบ เป็ นรู ปทีJถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านัOน รู ป
(ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครืJ องประดับ,ไม่ใส่ ขดุ ข้าราชการหรื อเครืJ องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรู ปสติmกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปทีJถ่ายเองและปริO นท์เอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด
ถ้าเป็ นเด็กอายุตJาํ กว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั รและบัตรประชาชน
4. หนังสื อสุ ทธิ/ใบสุ ทธิบรรณ (สําหรับพระและแม่ชี) จํานวน 4 ชุด

สู ง
2นิOว

5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 4 ชุด
กว้าง 2 นิOว
***ผูแ้ สวงบุญจะต้องแสกนลายนิOวมือด้วยตัวเอง (เจ้าหน้าที่ของเราพาไป) ณ สถานทีJขอวีซ่าอินเดีย PS. Tower ชัOน 10
ถนนอโศกมนตรี ซ.สุ ขมุ วิท 21 ถ.สุ ขมุ วิท กทม.
เงืJอนไขรายการทัวร์
1. กรุ ณาวางเงินมัดจํา ท่านละ10,000 บาท หลังจากทีJได้ทาํ การจองและทีJนงัJ จะถูกยืนยันเมืJอได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านัOน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3. ค่าระวางนํOาหนัก 15 กิโลกรัม กรณี นO าํ หนักเกินต้องจ่ายเองตามอัตราทีJสายการบินกําหนด
(นํOาหนักเกินไม่รวมค่าทัวร์)
4. ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิJน+ +เด็กขนประเป๋ าตามวัดและโรงแรม เก็บทิปรวม รวม 1,000 บาท ทัOงนีO จะขอเก็บวันแรกทีJ
สนามบินอินเดีย เพราะต้องจ่ายทิปทุกวัน
4.1.คนขับรถ+เด็กรถ +ติดตาม 3 ท่าน (รวมกันวันสุ ดท้าย ให้ไม่ตJาํ กว่า 1 บาท)
4.2.สวนทิปหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพึงพอใจของท่าน
5. ประกันภัยในการเดินทางกรณี ทีJเสี ยชีวติ เนืJองจากอุบตั ิเหตุจะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันภัยอายุระหว่าง 1-75 ปี และกรณี ทีJผเู ้ อาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรื อระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของวงเงิน
เอาประกันภัย ทัOงนีOขO ึนอยูก่ บั เงืJอนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิd
ในการคุม้ ครองคือ ไม่มีการคุม้ ครองตามเงืJอนไขในกรมธรรม์ของบริ ษทั ประกันภัยฯ)
หมายเหตุ :
1. ของเหลวทกชนิด เช่น เจล – โฟมหน้า นําหอม ของมีคม นําขึOนเครืJ องไม่ได้ ให้ใส่ กระเป๋ าโหลด
2. เวลาอินเดียช้ากว่า 1 ชัวJ โมง 30 นาทีเนปาล 1 ชัวJ โมง 15 นาที 15 องศาเซลเซียส

3. ร่ ม, รองเท้าแตะ, ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, ครี มทาผิว, ยากกันยุง, ยาหม่อง (ตราลิง), ของใช้ส่วนตัว, เสืO อกันหนาว
ทางคณะของเราจะไปแบบผูป้ ฏิบตั ิถือศีล ๘ ท่านผูใ้ ดทีJประสงค์ทีJจะไปบวชชีปลงผมหรื อถือศีล๕
และผูม้ ีโรคประจําตัว กรุ ณาแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
***ตัวq เครืJ องบินจะได้รับวันทีJออกเดินทางไป ทางคณะจะสามารถส่ งให้ดูได้ผา่ นทางอีเมล์ก่อนวันทีJไป แต่ขอรับรอง
ว่าเราได้มีการเดินทางจริ ง
ทางคณะโพธิสิกขาลัย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทีJร่วมเดินทางไปจาริ กและแสวงบุญ ในครัOงนีO
ทางคณะของเราจะพยายามเอืOออํานวยให้ทุกท่านมีความปลอดภัยและความสบายใจ เป็ นหลัก เพืJอให้เกิดบุญทางกาย วาจา ใจ
เป็ นบุญทีJใสและละเอียดบริ สุทธิd ในการร่ วมแสวงบุญของทุกท่าน ขอร่ วมอนุโมทนาบุญกับผูแ้ สวงบุญทุกๆ ท่าน
ส่ วนนีOกรุ ณาฉี กคืนเพืJอจัดเก็บเป็ นข้อมูลใบสมัครของผูแ้ สวงบุญ ( กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนและถูกต้อง)
ชืJอ ........................................................... นามสกุล ......................................................ชืJอเล่น ......................อายุ .....................
ทีJอยูท่ ีJใช้ในการติดต่อ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
E:mail ........................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................................................
อาชีพ ....................................................................... ตําแหน่งทางการงาน ...............................................................................

