
             เชิญร่วมปฏบัิตธิรรม/บวชชีพราหมณ์ แสวงบุญอนิเดยี-เนปาล  

                 วนัที? 2-9 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ( 7คืน 8วนั) 

         

โพธิสิกขาลยั (BODHISIKKHALAI) www.bodhisikkhalai.com, E-mail: bodhisikkhalai@hotmail.com โทร 085-7777-184 
 

นําไหว้พระโดย :    พระครูสมุห์สุเทพ  วดัตะเคียนทอง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 084-607-5254 

บรรยายโดย :    พระกิตติพงษ ์ จิตฺตคุตฺโต นธ.เอก, ศน.บ.,  พธ.ม.,  โทร 085-7777-184,  ID Line: bodhisikkhalai 

ส่งเอกสารได้ที? :  พระปราชญ ์ปัญญาวโร วดัมหรรณพาราม แขวงเสาชิงชา้ เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342 

ประสานงาน:  คุณชลอ บุญชืJน  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  โทร. 089-286-4782 

งานวซ่ีา :    คุณสุจิต ดวงจนัทร์  กรุงเทพฯ  โทร. 098-278-5163, 085-131-2592 

 

(เพยีงท่านละ 23,000 บาท พระภกิษุ – แม่ชี)   (26,000 บาท คฤหัสถ์) 

 

 

 

  

ประสูติ (ลุมพินี)                                        ตรัสรู้ (พทุธคยา)           ปฐมเทศนา (สารนาถ)            ปรินิพพาน (กสิุนารา)     

พระพทุธพจน์  “ดกู่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี > เป็นทีAควรเห็นของผู้มจิีตศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี > คือ 

สถานทีAประสูติ ตรัสรู้ แสดง ธรรมจักร ปรินิพพาน เทีAยวจาริกไปยงัเจดย์ี มจิีตเลืAอมใสแล้ว 

เมืAอถึงแก่กรรมลงชนเหล่านนี>ทั>งหมด จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (ทีฆนิกาย มหาวรรค) 

อคัรา (ทชัมาฮาล), ราชสถาน, เดล ี2-12 กมุภาพนัธ์ 2563 (เพยีงท่านละ 37,000 บาท)  

 

 

 

 

 

พระราชวงัซิตีOพาเลซ (City Palace)     วดัอกัชาร์ดมั (Akshardham temple)       ทชัมาฮาล (Taj Mahal)                      ป้อมอคัราฟอร์ด ( Agra Fort ) 

 

 



 

 

วนัอาทิตยที์J 2 กมุภาพนัธ์ 2563                สุวรรณภูมิ – พาราณสี                                                (วนัทีJ 1) 

05.00น.        พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ชั>น4 ประตู3(ผู้โดยสารขาออก)เคาน์เตอร์ E สายการบินอินดิโก 

IndiGo Airline ( อาจมกีารเปลีAยนแปลงสายการบินในแต่ละครั>งบ้างตามความเหมาะสม) 

 

06.00 น.   เชค็อิน,  ส่งมอบสัมภาระ, ตรวจสอบบัตรทีAนัAงหนังสือเดินทาง 

09.10 น.   บินจากสุวรรณภูมิสู่-พาราณสี (3ชม.) IndiGo Airline เทีJยวบิน 98 

11.10 น.             (เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพาราณสี พิธีการตรวจคนเขา้เมือง – ศุลกากร 

11.20 น.             ออกจากสนามบินไป-สารนาถ (25กม.)   

 

11.40 น.             ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีJวดัไทยสารนาถ 

14.00 น.             ชมพิพธิภณัฑส์ารนาถ พทุธรูปปางปฐมเทศนา, 

15 .00  น .  ป่ า อิ สิฯ  กาํเนิดวนัอาสาฬหบูชา, ธมัเมกขสถูป แสดงธมัมจกัร, ธมัมราชิกาสถูป, เสาหินอโศก 

(จตุรสิงห์), มูลคนัธกฎีุ, ยสเจดีย ์พบยสะครัO งแรก, เจาคนัธีสถูป จุดพบปัญจวคัคียค์รัO งแรก 

17.30 น.             ล่องเรือแม่นํOาคงคา สุสานตาํนานไฟไม่ดบั 4 พนัปี ลอยกระทง, ดูการอาบนํOาชาํระบาปชาวฮินดู 

 19.30 น. รับประทานอาหารคํJา/ ทอดผา้ป่าถวายวดั   

 

วนัจนัทร์ทีJ 3 กมุภาพนัธ์ 2563               พทุธคยา/สถานทีJตรัสรู้                                      (วนัทีJ 2) 

05.00 น.             รับประทานอาหารเชา้ทีJวดัไทยสารนาถ 

06.00 น. ออกเดินไปพทุธคยา (250 กม. 6ชม.) 

   14.00 น.             ชมบา้นนางชมชาดา, ชมริมฝัJงแม่เนรัญชรา สถานทีJพระพทุธเจา้ทรงอธิษฐานพระบารมี    

ลอยถาดทอง ท่าสุปปติฏฐะนาํไหวพ้ระสวดมนต ์สาธยายพระไตรปิฎก ปฏิบติัธรรม, 

ประทกัษิณาวรรต 3 รอบ ตน้พระศรีมหาโพธิd  และเจดียพ์ทุธคยา 

15.00 น.             เจดียพ์ทุธคยา, นมสัการสตัตมหาสถาน ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดีย ์ สระมุจลินท ์

                            ชมวดันานานชาติ อาทิ วดัญีJปุ่น วดัจีน วดัธิเบต วดัสิขิม วดัภูฐาน ฯลฯ 

17.00 น.             ทาํวตัรเยน็ เจริญจิตภาวนา ภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิd , ฟังบรรยาย, ถวายผา้, 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผา้ป่าถวายวดัไทยโพธิวหิาร  

                             พกัวดัไทยพทุธสาวกิา 

 

วนัองัคาร ทีJ 4 กมุภาพนัธ์ 2563                ราชคฤห์-นาลนัทา/ วดัเวฬุวนั                              (วนัทีJ 3) 

05.00 น.            รับประทานอาหารเชา้ทีJวดัไทยพทุธสาวกิา 



06.00 น.            ออกเดินทางจากวดัไทยพทุธสาวกิา ไปราชคฤห์ นาลนัทา 

09.00 น.            เดินขึOนเขาคิชฌกฏู, ถํOาสุกรขาตาของพระสารีบุตร ถํOาพระมหาโมคคลัลานะ  

ทาํวตัรเยน็ เจริญจิต  ภาวนาเวยีนรอบคนัธกฎีุ                 

11.00 น.             ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีJวดัไทยสิริราชคฤห์ 

13.00 น.             ชมบา้นพระสารีบุตร พระมหาโมคคลัลานะ, รอยเกวยีน, วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกของโลก 

เกิดวนัมาฆบูชา,  มหาวทิยาลยันาลนัทาเก่า, ไหวห้ลวงพอ่องคด์าํ, ชมโรงพยาบาลหมอ 

ชีวกโกมารภจัจ,์ คุกคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร, ตโปธาราม แร่นํOาร้อน 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, พกั/ทอดผา้ป่าวดัไทยวดัไทยสิริราชคฤห์ 

 

วนัพธุ ทีJ 5 กมุภาพนัธ์ 2563                ไวสาลี/วดัป่ามหาวนั        (วนัทีJ 4) 

05.00 น.             รับประทานอาหารเชา้วดัไทยนาลนัทา 

10.30น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีJวดัไทยไวสาลี 

10.00น.  ปาวาลเจดีย ์ปลงอายสุงัขาร, วดัป่ามหาวนั แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย,์   

เสาหินศิลาจารึกพระเจา้อโศก (สิงห์ สมบูรณ์ทีJสุด) 

 11.30น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีJวดัไทยไวสาล ี และทอดผา้ป่า 

 19.00 น.             รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผา้ป่า พกัวดัไทยกสิุนารา 

    

วนัพฤหสับดี ทีJ 6 กมุภาพนัธ์ 2563               กสิุนารา/สถานทีJปรินิพพาน       (วนัทีJ 5) 

05.00 น.             ถวายภตัตาหาร/รับประทานอาหารเชา้ 
06.00 น.             สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจา้อโศกสร้าง),   

06.00น.  สวนสาลวโนทยาน, มหาปรินิพพานสถูป (พระเจา้อโศกสร้าง) มหาปรินิพพานวิหาร (โอปูคย ู

ชาวพม่าสร้าง), พระพทุธรูปปางปรินิพพาน (ช่างมถุรา ชืJอถินา สร้าง) นํOาตา ผูแ้สวงบุญตอ้งออก 

เหมือนราวกบัวา่พระองคจ์ากไปไม่นาน, มกฏุพนธนเจดีย,์ (ห่าง 1กม.)  ถวายพระเพลิง 

กาํเนิดวนัอฏัฐมีบูชา, 

11.30 น.              ถวายเพล/รับประทานกลางวนั วดัไทย 960 

13.30 น.             ผา่นด่านโสเนาลี พรมแดนอินเดีย – เนปาล พิธีการตรวจคนเขา้เมือง (ไปอีก 25 กม.) 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผา้ป่า/พกัวดัไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 

 

วนัศุกร์ทีJ 7 กมุภาพนัธ์ 2563                สวน ลุมพินี/สถานทีJประสูติ   (วนัทีJ6) 

05.00 น.             ถวายภตัตาหาร/รับประทานอาหารเชา้ 

06.00 น.             ทาํวตัรเชา้ ถวายผา้ห่ม, เสาศิลาหินศิลาจารึกพระเจา้อโศก, สระโบกขรณี, มายาเทววีิหาร 

ภาพหินสลกัประสูติ, รอยพระบาทพระกมุาร, ซากอูฐโบราณ อายปุระมาณ 2,300 ปี  

 09.00น.  ออกจากสวนลุมพินี ไปสาวตัถี (ออกจากฝัJงประเทศเนปาล)  



11.30 น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนั 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํJาและนํOาปานะ, ทอดผา้ป่า/พกัถวายวดัไทยเชตวนั  

 

วนัเสาร์ทีJ 8 กมุภาพนัธ์  2563                สาวตัถี/วดัพระเชตวนัมหาวหิาร                     (วนัทีJ 7) 

05.00 น.             ถวายภตัตาหารเชา้/รับประทานอาหารเชา้ วดัไทยเชตวนั 

06.00 น.           ยมกปาฏิหาริย ์ ชมบา้นองคุลิมาล, บา้นอนาถปิณฑิกเศรษฐี,  

ชมวดัเชตวนัมหาวหิาร ฟังบรรยายสถานทีJต่าง ๆ ทาํวตัรเยน็ เวียนเทียน 

10.30 น.              ถวายเพล/รับประทานกลางวนั  

11.30 น. ออกเดินไปพาราณสี 

21.30น.  รับประทานอาหารเยน็, ทอดผา้ป่า/พกัวดัไทยสารนาถ 

 

วนัอาทิตยที์J 9 กมุภาพนัธ์ 2563 สารนาถ       (วนัทีJ 8) 

05.00 น. ตืJนนอน 

06.00 น. รับประทานอาหาร 

08.00 น. เดินทางไปสนามบินพาราณสี 

09.00 น. เชก็อิน 

11.55 น. บินจากพาราณสีสู่-สุวรรณภูมิ IndiGo Airline เทีJยวบิน 97 

16.40 น.             (เวลาประเทศไทย)  

หมายเหต:ุ  ในหมายกาํหนดการวนัเวลาและสถานทีAอาจมกีารปรับเปลีAยนบ้างตาม 

                 ความเหมาะสมในแต่ละวนัทีAได้เดินทางเพืAอประโยชน์ของผู้แสวงบญุ 
 

 

 

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 

  กลางวนั Golden China Restaurant, Pinch of Spice  

(โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีJยนตามความเหมาะสม) 

 

วนัจนัทร์ทีJ 10 กมุภาพนัธ์ 2563  เมืองอกัรา (Agra)       (วนัทีJ 9) 

วนัสมคัร/ขออนุญาต จ่ายมัดจาํก่อน 10,000 บาท และส่วนที?เหลือก่อนเดนิทาง 1 เดือน 



06.00 น.           รับประทานอาหารเชา้  

07.00 น. ออกเดินทางไปเมืองอคัรา (ระยะทาง 224 กม. / ใชเ้วลา 4 ชัJวโมง 20 นาที) 

เมืองอกัรา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงสาํคญัของอินเดียในยคุศตวรรษทีJ 16 ตัOงอยูริ่มฝัJงของแม่นํOายมุนา 

นบัเป็นเมืองทีJมีขนาดใหญ่สุดเป็นอนัดบัสามของรัฐอุตรประเทศ  

ทชัมาฮาล (Taj Mahal) เป็นอนุสรณ์สถานตัOงอยูใ่นเมืองอคัรา ประเทศอินเดีย 

นบัเป็นหนึJงในเจด็สิJงมหศัจรรยข์องโลก ยคุใหม่เป็นสุสานหินอ่อน  

ป้อมอคัราฟอร์ด (Agra Fort) เป็นทีJประทบัและสถานทีJถูกกกัขงักษตัริย ์ชาห์จาฮนั 

ซึJ งเป็นบุคคลทีJสร้างทชัมาฮาล โดยลูกของพระองคเ์องป้อมอคัราฟอร์ด เป็นป้องทีJตัOงอยูห่่างจาก ทชัมาฮาล 

ราวๆ 2 กม. เป็นอาคารทีJสร้างดว้ยหินทรายและหินอ่อน ภายในป้อมมีอาคาร ทีJสาํคญัมากมาย 

ซึJ งลอ้มรอบดว้ยกาํแพง ทีJสร้างป้อมอคัราฟอร์ดมีลกัษณะคลา้ยเชิงเทิน 

โดยใชว้สัดุและการออกแบบทีJเชีJยวชาญ ผสมผสานใหมี้รูปลกัษณ์ทีJสวยงาม 

17.00 น.   เดินทางไปจยัปูร์ รัฐราชสถาน (ระยะทาง 265 กม. / ใชเ้วลา 4.30 ชม.) 

21.00 น.   รับประทานอาหาร  นอนโรงแรม Hotel Aangan, Jaipur. 

กลางวนั  

วนัองัคารทีJ 11  กมุภาพนัธ์ 2563             รัฐราชสถาน (Rajasthan    (วนัทีJ 10) 

06.00 น.           รับประทานอาหารเชา้ 

07.00 น. ออกเดินทาง 

เมืองชัยปุระ หรือ จยัปูร์ (Jaipur)  

ชยัปุระ (Jaipur) เป็นเมืองหลกัของรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย และยงัเป็นเมืองทีJมีจาํนวนประชากรมากเป็นอนัดบัทีJ 

10 ของประเทศอินเดีย (3.1 ลา้นคน) ก่อตัOงเมืJอ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1727 โดยมหาราชาสวาอี ชยัสิงห์ทีJ 2" 

เจา้ครองนครอาเมร์ (Amer) ในปัจจุบนัชยัปุระยงัเป็นทีJรู้จกักนัดีในอินเดียวา่ "นครสีชมพ"ู  

- พระราชวงัซิตีOพาเลซ (City Palace) ฮาวา มาฮาล (Hawa Mahal)  

- หอดูดาวจนัตาร์มนัตาร์ (Jantar Mantar)  

- ป้อมนราห์การห์ (Nahargarh Fort)  

- จาล มาฮาล (Jal Mahal)  

- อลัเบิร์ต ฮอลล ์(Albert Hall)  

- เบียร์ล่ามนัเดียร์ (Birla Mandir) หรือ วดัลกัษมีนารายนั (Laxmi Narayan) 

17.00 น.   เดินทางกลบันิวเดลี (ระยะทาง 265 กม. / ใชเ้วลา 4 ชม. 30 นาที) 

22.00 น.   รับประทานอาหาร  นอนโรงแรม Hotel Peridot/ Hotel Impress, New Delhi 

กลางวนั Lazeez Affaire, chanakya puri/ Mainland China, Noida,UP. 

 วนัพธุ ทีJ 12 กมุภาพนัธ์ 2563                 นิวเดลี (New Delhi)     (วนัทีJ 11) 
 



06.00 น.           รับประทานอาหารเชา้ 

07.00 น. ออกเดินทาง 

ประตูเมืองอนิเดยี (India Gate) คลา้ยคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรัJงเศส 

มีความมุ่งหมายใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ทหารทีJพลีชีวติในสงครามครัO งสาํคญัๆ ของอินเดีย   

ป้อมแดง (Red Fort) สร้างขึOนจากหินทรายแดง เป็นพระราชวงัของชาห์ 

เชฮนัพระเจา้แผน่ดินองคห์นึJงของราชวงศโ์มกลุ   

วดัลกัษมนีารายนั (Lakshmi Narayan Temple) วดัลกัษมีนารายนัหรือเรียกอีกอยา่งหนึJงวา่ Birla Mandir 

ตามชืJอของผูส้ร้าง คือ นาย Raja Baldev Birla ซึJ งเป็นนกัธุรกิจ สร้างขึOนเมืJอปี พ.ศ.2481 เพืJอบูชาพระนารายณ์ 

(พระผูพ้ิทกัษโ์ลก) และพระลกัษมี (เทพแห่งความมัJงคัJง)   

วดัอกัชาร์ดมั (Akshardham temple) ซึJ งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูทีJมีขนาดใหญ่สร้างขึOนโดย Pramukh 

Swami Maharaj ผูน้าํนิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนยร์วมเกีJยวกบัอารยะธรรมอินเดีย   

กตุบัมนีาร์ (Qutab Minar) ความสูงของหอนีOรวมทัOงหมด 238 ฟุต แบ่งออกเป็น 5 ชัOน   

วดับาไฮ (Bahai Temple) เป็นทีJรู้จกัในนามวา่วดัดอกบวั (Lotus Temple) 

เป็นสถาปัตยกรรมทีJนาํสมยัมากทีJสุดชิOนหนึJงของกรุงนิวเดลี โดยมีลกัษณะเป็นรูปดอกบวับาน   

ราษฎร์ปตภิวนั (Rashtrapati Bhavan) หรือทาํเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย  

คณะเดล,ี อคัรา, ราชสถาน 

 17.00 น. เดินทางไปสนามบิน (ประมาณ 10-15 กม.)  

09.20 pm. บินจากเดลี ผา่นโกกตัตา กลบัสุวรรณภูมิ   

   DEL – BKK    Spice Jet  SG 87 

 02.05 am บินจากสนามบินโกกตัตา 

 03.15 am ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (วนัพฤหสับดี ทีJ 13 เดือนกมุภาพนัธ์ 2563) 

หมายเหต:ุ กาํหนดการวนัเวลาและสถานทีAอาจมกีารปรับเปลีAยนบ้างตามความเหมาะสมในแต่ละวนัทีAได้เดินทางเพืAอประโยชน์ของผู้แสวงบญุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัฐานประกอบการยืJนขอวซ่ีาประเทศอินเดียสาํหรับคนไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิOว พืOนหลงัสีขาวเท่านัOน จาํนวน 4 ใบ  เป็นรูปทีJถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัOน รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืJองประดบั,ไม่ใส่ขดุขา้ราชการหรือเครืJองแบบใดๆ 

ไม่เป็นรูปสติmกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปทีJถ่ายเองและปริOนทเ์อง)  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชุด  

ถา้เป็นเดก็อายตุ ํJากวา่ 15 ปี ใชส้าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน  

4. หนงัสือสุทธิ/ใบสุทธิบรรณ (สาํหรับพระและแม่ชี) จาํนวน 4 ชุด 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 4 ชุด  

 
***ผูแ้สวงบุญจะตอ้งแสกนลายนิOวมือดว้ยตวัเอง (เจ้าหน้าที่ของเราพาไป) ณ สถานทีJขอวซ่ีาอินเดีย PS. Tower ชัOน 10 

ถนนอโศกมนตรี ซ.สุขมุวทิ 21 ถ.สุขมุวทิ กทม.  

เงืJอนไขรายการทวัร์  

1. กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ10,000 บาท หลงัจากทีJไดท้าํการจองและทีJนัJงจะถูกยนืยนัเมืJอไดรั้บค่ามดัจาํแลว้เท่านัOน 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

3. ค่าระวางนํOาหนกั 15 กิโลกรัม กรณีนํOาหนกัเกินตอ้งจ่ายเองตามอตัราทีJสายการบินกาํหนด 

(นํOาหนกัเกินไม่รวมค่าทวัร์) 

4. ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิJน+ +เดก็ขนประเป๋าตามวดัและโรงแรม เกบ็ทิปรวม  รวม 1,000 บาท ทัOงนีO  จะขอเกบ็วนัแรกทีJ 

สนามบินอินเดีย เพราะตอ้งจ่ายทิปทุกวนั  

  4.1.คนขบัรถ+เดก็รถ +ติดตาม 3 ท่าน (รวมกนัวนัสุดทา้ย ใหไ้ม่ตํJากวา่ 1 บาท)  

4.2.สวนทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยใหต้ามความพึงพอใจของท่าน 

5. ประกนัภยัในการเดินทางกรณีทีJเสียชีวติเนืJองจากอุบติัเหตุจะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครองผูเ้อา 

ประกนัภยัอายรุะหวา่ง 1-75 ปีและกรณีทีJผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ6 เดือน ไม่ถึง 1 ปีหรือระหวา่ง 75-85 ปีคุม้ครอง 50 % ของวงเงิน 

เอาประกนัภยั ทัOงนีO ขึOนอยูก่บัเงืJอนไขของกรมธรรม ์ ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิd  

ในการคุม้ครองคือ ไม่มีการคุม้ครองตามเงืJอนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ) 

หมายเหตุ :  

1. ของเหลวทกชนิด เช่น เจล – โฟมหนา้ นาํหอม ของมีคม นาํขึOนเครืJองไม่ได ้ใหใ้ส่กระเป๋าโหลด 

2. เวลาอินเดียชา้กวา่  1 ชัJวโมง  30 นาทีเนปาล 1 ชัJวโมง  15 นาที 15 องศาเซลเซียส 

กวา้ง 2 นิOว 

วนัสมคัร/ขออนุญาต จ่ายมัดจาํก่อน 10,000 บาท และส่วนที?เหลือก่อนเดนิทาง 1 เดือน 

สูง 

2นิOว 



3. ร่ม, รองเทา้แตะ, ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, ครีมทาผวิ, ยากกนัยงุ, ยาหม่อง (ตราลิง), ของใชส่้วนตวั, เสืOอกนัหนาว 

ทางคณะของเราจะไปแบบผูป้ฏิบติัถือศีล ๘ ท่านผูใ้ดทีJประสงคที์Jจะไปบวชชีปลงผมหรือถือศีล๕ 

และผูมี้โรคประจาํตวั  กรุณาแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้  

***ตัqวเครืJองบินจะไดรั้บวนัทีJออกเดินทางไป ทางคณะจะสามารถส่งใหดู้ไดผ้า่นทางอีเมลก่์อนวนัทีJไป  แต่ขอรับรอง 

วา่เราไดมี้การเดินทางจริง 

 ทางคณะโพธิสิกขาลยั ขออนุโมทนาบุญกบัทุกท่านทีJร่วมเดินทางไปจาริกและแสวงบุญ ในครัO งนีO   

ทางคณะของเราจะพยายามเอืOออาํนวยใหทุ้กท่านมีความปลอดภยัและความสบายใจ เป็นหลกั  เพืJอใหเ้กิดบุญทางกาย วาจา ใจ  

เป็นบุญทีJใสและละเอียดบริสุทธิd  ในการร่วมแสวงบุญของทุกท่าน  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกบัผูแ้สวงบุญทุกๆ  ท่าน 

 

           ส่วนนีOกรุณาฉีกคืนเพืJอจดัเกบ็เป็นขอ้มูลใบสมคัรของผูแ้สวงบุญ ( กรุณากรอกรายละเอียดใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง) 

 

ชืJอ ........................................................... นามสกลุ ......................................................ชืJอเล่น ......................อาย ุ.....................    

ทีJอยูที่Jใชใ้นการติดต่อ................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

E:mail ........................................................................เบอร์โทรศพัท.์......................................................................................... 

อาชีพ .......................................................................  ตาํแหน่งทางการงาน ............................................................................... 

 


