
                  เชิญร่วมปฏบัิตธิรรม/บวชชีพราหมณ์ อนิเดยี-เนปาล วนัที; 15-27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

                     ทอดกฐิน ณ สถานที;ประสูต ิประเทศเนปาล วดัเนปาลโพธิ พระราเมช   

คุณสิริวรรณ ทองแพง  เจ้าภาพประธานกฐิน  
 

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

นําไหว้พระโดย :      พระครูบวรวารีพทิกัษ ์ เจา้คณะตาํบล วดัวารีกฏุาราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอด็  

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

ส่งเอกสารได้ที; :       พระปราชญ ์ปัญญาวโร วดัมหรรณพาราม คณะ4 แขวงเสาชิงชา้ เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342 

ประสานงานวซ่ีา :   คุณสุจิต ดวงจนัทร์  กรุงเทพฯ  โทร. 098-278-5163  

 

(เพยีงท่านละ 23,000 บาท พระภกิษุ – แม่ชี) 7 คืน 8 วนั 15-22 ตุลาคม2562 (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 เมืAอถึงแก่กรรมลงชน 

เหล่านนี>ทั>งหมด จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (ทีฆนิกาย มหาวรรค) 

 

อชันตา, เอลโลร่า, เอเลแฟนต้า, มุมไบ  16-27 ตุลาคม 2562 (เพยีงท่านละ 38,000 บาท) 

    

 

 

 

 

                             ถํNาอชนัตา                               ถํNาเอลโลร่า                                   ถํNาเอเลแฟนตา้สร้างหลงั     

                    เจาะภูเขาเพืSอสร้างเป็นกฏิุ               ถํNา 3 ศาสนา พทุธ ฮินดู เชน                 งานประติมากรรมอนัอลงัการ  

                โบสถ ์วหิาร (มรดกโลก)          ใชฝี้มือมนษยข์ดุเจาะ (มรดกโลก)              ภาพแกะสลกัหินในศาสนาฮินดู 

 



  

 

วนัองัคารทีS 15 ตุลาคม2562                สุวรรณภูมิ – พาราณสี                                                (วนัทีS 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 เทีSยวบิน 98 

11.10 น.             (เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพาราณสี พิธีการตรวจคนเขา้เมือง – ศุลกากร 

11.20 น.             ออกจากสนามบินไป-สารนาถ (25กม.)   

11.40 น.             ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีSวดัไทยสารนาถ 

14.00 น.             ชมพิพธิภณัฑส์ารนาถ พทุธรูปปางปฐมเทศนา, 

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

(จตุรสิงห์), มูลคนัธกฎีุ, ยสเจดีย ์พบยสะครัN งแรก, เจาคนัธีสถูป จุดพบปัญจวคัคียค์รัN งแรก 

17.30 น.             ล่องเรือแม่นํNาคงคา สุสานตาํนานไฟไม่ดบั 4 พนัปี ลอยกระทง, ดูการอาบนํNาชาํระบาปชาวฮินดู 

 19.30 น. รับประทานอาหารคํSา/ ทอดผา้ป่าถวายวดั   

 

วนัพธุทีS 16 ตุลาคม2562                พทุธคยา/สถานทีSตรัสรู้                                     (วนัทีS 2) 

05.00 น.             รับประทานอาหารเชา้ทีSวดัไทยสารนาถ 

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

   14.00 น.             ชมบา้นนางชมชาดา, ชมริมฝัSงแม่เนรัญชรา สถานทีSพระพทุธเจา้ทรงอธิษฐานพระบารมี    

ลอยถาดทอง ท่าสุปปติฏฐะนาํไหวพ้ระสวดมนต ์สาธยายพระไตรปิฎก ปฏิบติัธรรม, 

ประทกัษิณาวรรต 3 รอบ ตน้พระศรีมหาโพธิe  และเจดียพ์ทุธคยา 

15.00 น.             เจดียพ์ทุธคยา, นมสัการสตัตมหาสถาน ไดแ้ก่ อนิมิสเจดีย ์รัตนจงกรมเจดีย ์ สระมุจลินท ์

                            ชมวดันานานชาติ อาทิ วดัญีSปุ่น วดัจีน วดัธิเบต วดัสิขิม วดัภูฐาน ฯลฯ 

17.00 น.             ทาํวตัรเยน็ เจริญจิตภาวนา ภายใตต้น้พระศรีมหาโพธิe , ฟังบรรยาย, ถวายผา้, 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผา้ป่าถวายวดัไทยโพธิวหิาร  

                             พกัวดัไทยพทุธสาวกิา 

 

วนัพฤหสับดีทีS 17 ตุลาคม2562                ราชคฤห์-นาลนัทา/ วดัเวฬุวนั                             (วนัทีS 3) 

05.00 น.            รับประทานอาหารเชา้ทีSวดัไทยพทุธสาวกิา 

06.00 น.            ออกเดินทางจากวดัไทยพทุธสาวกิา ไปราชคฤห์ นาลนัทา 



09.00 น.            เดินขึNนเขาคิชฌกฏู, ถํNาสุกรขาตาของพระสารีบุตร ถํNาพระมหาโมคคลัลานะ  

ทาํวตัรเยน็ เจริญจิต  ภาวนาเวยีนรอบคนัธกฎีุ                 

11.00 น.             ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีSวดัไทยสิริราชคฤห์ 

13.00 น.             ชมบา้นพระสารีบุตร พระมหาโมคคลัลานะ, รอยเกวยีน, วดัเวฬุวนั วดัแห่งแรกของโลก 

เกิดวนัมาฆบูชา,  มหาวทิยาลยันาลนัทาเก่า, ไหวห้ลวงพอ่องคด์าํ, ชมโรงพยาบาลหมอ 

ชีวกโกมารภจัจ,์ คุกคุมขงัพระเจา้พิมพิสาร, ตโปธาราม แร่นํNาร้อน 

19.00 น.             รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, พกั/ทอดผา้ป่าวดัไทยวดัไทยสิริราชคฤห์ 

 

วนัศุกร์ทีS 18 ตุลาคม 2562                ไวสาลี/วดัป่ามหาวนั        (วนัทีS 4) 

05.00 น.             รับประทานอาหารเชา้วดัไทยนาลนัทา 

10.30น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีSวดัไทยไวสาลี 

10.00น.  ปาวาลเจดีย ์ปลงอายสุงัขาร, วดัป่ามหาวนั แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย,์   

เสาหินศิลาจารึกพระเจา้อโศก (สิงห์ สมบูรณ์ทีSสุด) 

 11.30น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนัทีSวดัไทยไวสาล ี และทอดผา้ป่า 

 19.00 น.             รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผา้ป่า พกัวดัไทยกสิุนารา 

    

วนัเสาร์ทีS 19 ตุลาคม2562               กสิุนารา/สถานทีSปรินิพพาน      (วนัทีS 5) 

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

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

ชาวพม่าสร้าง), พระพทุธรูปปางปรินิพพาน (ช่างมถุรา ชืSอถินา สร้าง) นํNาตา 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.             รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผา้ป่า/พกัวดัไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 

 

วนัอาทิตยที์S 20 ตุลาคม2562                สวน ลุมพินี/สถานทีSประสูติ   (วนัทีS6) 

05.00 น.             ถวายภตัตาหาร/รับประทานอาหารเชา้ 

06.00 น.             ทาํวตัรเชา้ ถวายผา้ห่ม, เสาศิลาหินศิลาจารึกพระเจา้อโศก, สระโบกขรณี, มายาเทววีิหาร 

ภาพหินสลกัประสูติ, รอยพระบาทพระกมุาร, ซากอูฐโบราณ อายปุระมาณ 2,300 ปี  

 09.00น.  ออกจากสวนลุมพินี ไปสาวตัถี (ออกจากฝัSงประเทศเนปาล)  

11.30 น.  ถวายเพล/รับประทานกลางวนั 



19.00 น.             รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผา้ป่า/พกัถวายวดัไทยเชตวนั  

 

วนัจนัทร์ทีS 21 ตุลาคม 2562                สาวตัถี/วดัพระเชตวนัมหาวหิาร                    (วนัทีS 7) 

05.00 น.             ถวายภตัตาหารเชา้/รับประทานอาหารเชา้ วดัไทยเชตวนั 

06.00 น.           ยมกปาฏิหาริย ์ ชมบา้นองคุลิมาล, บา้นอนาถปิณฑิกเศรษฐี,  

ชมวดัเชตวนัมหาวหิาร ฟังบรรยายสถานทีSต่าง ๆ ทาํวตัรเยน็ เวียนเทียน 

10.30 น.              ถวายเพล/รับประทานกลางวนั  

11.30 น. ออกเดินไปพาราณสี 

21.30น.  รับประทานอาหารเยน็, ทอดผา้ป่า/พกัวดัไทยสารนาถ 

 

วนัองัคารทีS 22 ตุลาคม2562 สารนาถ /แสดงปฐมเทศนา    (วนัทีS 8) 

05.00 น. ตืSนนอน 

06.00 น. รับประทานอาหาร 

08.00 น. เดินทางไปสนามบินพาราณสี 

09.00 น. เชก็อิน 

11.55 น. บินจากพาราณสีสู่-สุวรรณภูมิ IndiGo Airline เทีSยวบิน 97 

16.40 น.             (เวลาประเทศไทย) ถึง วนัเสาร์ทีS 13 ตุลาคม2562  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 

โปรแกรมอชันตา, เอลโลร่า, เอเลแฟนต้า, มุมไบ 

22 Oct 2019 นอนในรถไฟ  

07.00 น.  ทานอาหารเชา้ทีSวดัไทยสารนาถ 

08.00 น.  สารนาถ สถานทีSแสดงปฐมเทศนา, ไหวพ้ระสถูป ป่าอิสิปตนมคฤทายวนั  

11.00 น. ทานอาหารกลางวนั 

 

13.00 น.  แยกกบัคณะทีSเดินทางไปพทุธยา 

  นัSงออโตไ้ปสถานรถไฟพาราณสี ประมาณ 10 กม.  

 

นัSงรถไฟไปภูสาวนั 

VARANASI (BSB)  – BHUSASI  JN (BSL) 

Train No. Name. 11072-KAMAYANI  EXPRES 

Departure : 15.50 pm  

Arrival : 14.50 pm  

 



23 Oct 2019 นอนที;ภูสาวนั ตานาริกา รีสอร์ต  (Tanarika Resort)   

08.00 น.  ทานอาหารเชา้ในรถไฟ 

11.00 น.  ทานอาหารกลางวนัในรถไฟ 

14.50 น.   ถึงสถานีรถไฟภูสาวนั (อาจชา้ ถึง 17.00 น .) 

19.00 น.  ทานอาหารเยน็   

 นอนทีSภูสาวนั ตานาริกา รีสอร์ต  (Tanarika Resort)   

 

24 Oct 2019  ถํWาอชันตา (Ajanta Caves) 

06.00 น.  ทานอาหารเชา้ทีSโรงแรม รีสอร์ต 

07.00 น.  ออกเดินทางจากภูสาวนั – ไปถํNาอชนัตา (ประมาณ 70 กม.) 

10.30 น.   ทานอาหารกลางวนั ถํNาอชนัตา 

12.00 น.  ชม ถํNาอชนัตา (Ajanta Caves) ปิดวนัจนัทร์  

ถํNาอชนัตา ( Ajanta Caves) เป็นสถาปัตยกรรมหินแกะสลกัทีSสวยงามทีSสุดในโลก ตัNงอยูใ่นเมืองออรังกาบาด 

รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย สร้างเมืSอ พ.ศ. 350 มองจากดา้นบนเป็นทรงเกือกมา้ 

จึงไดเ้จาะภูเขาเพืSอสร้างเป็นกฏิุ โบสถ ์วหิาร แกะสลกัหิน เป็นองคเ์จดีย ์เป็นพระพทุธรูป 

และภาพจิตรกรรมฝาผนงัถํNา เล่าเรืSองราวต่างๆ ในพทุธประวติัและชาดก 

ไดรั้บการขึNนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องคก์ารยเูนสโก  

16.00 น.  เดินไปออรังกาบดั (ประมาณ 90 กม.)  

19.00 น.  นอนทีSออรังกาบดั   

 

25 Oct 2019 ถํWาเอลโลร่า (Ellora Caves) 

06.00 น.  ทานอาหารเชา้ทีSโรงแรม  โฮเตล็ ซาฮาร่า (Hotel Sahara) ในอรังกาบดัออรังคาบดั  

07.00 น.  ออกเดินทางจากโรงแรมไปถํNาเอลโลร่า  

08.00 น.   ชมถํNาเอลโลร่า (Ellora Caves) ปิดวนัองัคาร  

 ถํNาเอลโลร่า ( Ellora Caves) เป็นถํNาทีSเกิดขึNนจากฝีมือมนุษยโ์ดยเจาะภูเขาหิน ถํNา 3 ศาสนา คือ ศาสนาพทุธ 

ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาเชน ตัNงอยูที่Sเมืองออรังคาบาด รัฐมหาราช 

เป็นถํNาเก่าแก่ทีSสุดคือเป็นถํNาของศาสนาพทุธนิกายมหายานสร้างประมาณ ค.ศ. 550 – 750 

ถํNาเอลโลร่าไดถู้กยกเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกในปี 1983  

11.30 น.  ทานอาหารกลางวนั  

13.00 น. เดินไปสนามบินออรังกาบดั  

 

IXU – BOM 

Aurangabad – Mumbai 



Jet Airways  

9w 2692 

Dep. 17.20 pm 

Arr. 18.30 pm 

 

18.00 น.  ถึงสนามบินมุมไบ  

  เขา้ทีSพกั   โรงแรมอดอร์ พาเลซ (Hotel Adore Palace) ใน มุมไบ  

20.00 น. รับประทานอาหารคํSา 

 

26 Oct 2019  

06.00 น.  ทานอาหารเชา้ทีSโรงแรม 

07.00 น.  ออกเดินทางจากโรงแรม 

 - ชมตวัเมืองมุมไบ 

  มุมไบ  เดิมชืSอ บอมเบย ์(Bombay) ทีSตัNงอยูบ่นริมฝัSงทะเลอาหรับในประเทศอินเดีย 

ท่ามกลางชายฝัSงทีSทอดยาวกบัภูเขาสูงทีSปกคลุมดว้ยป่าเขตร้อนชืNนและป่าผลดัใบ 

มุมไบมีความสาํคญัในฐานะเป็นเมืองท่า และเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ การท่องเทีSยว  

 

10.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  

12.00 น. ชม ถํNาเอเลแฟนตา้, ถํNาชา้ง (Elephanta Caves) 

เป็นภาษาโปรตุเกส แปลวา่ชา้ง ชืSอนีNปรากฏขึNนในราว 500 

ปี ช่วงทีSอาณานิคมโปรตุเกสเดินเรือมายดึครองหวัเมืองชายฝัSงทะเลตะวนัตกของชมพทูวปี ทหารโปรตุเกสเห็

นมีหินแกะสลกัเป็นรูปชา้งตัNงอยูโ่ดดเด่น จึงเรียก “เกาะชา้ง” นานวนัชืSอเดิมวา่ เกาะฆรบุรี กค็่อย ๆ 

เลืSอนไป    เกาะนีN เป็นทีSรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ดว้ยมีงานประติมากรรมอนัอลงัการประดบัอยูใ่นถํNาถึง 7 ถํNา 

โดยเฉพาะถํNาประธานมีภาพแกะสลกัหินเล่าเรืSองพระอิศวร หรือพระศิวะมหาเทพ 8 

ภาพใหญ่ อยูร่ายรอบแท่นประทบัองคศิ์วลึงค ์- รูปเคารพแทนองคพ์ระศิวะ 

จนกล่าวไดว้า่ นีSคือสถานทีSซึS งถูกเนรมิตใหเ้ป็นทิพยว์มิานของพระศิวะมหาเทพบนโลกมนุษย ์ตามแรงศรัทธา

ของกษตัริยผ์ูท้รงเลืSอมใสในศาสนาฮินดู เมืSอราว 1,300 ปีก่อนซึSงตรงกบัสมยัราชวงศไ์ตรกฏุกะ 

ผูค้รอบครองชุมทางการคา้แห่งทีSราบสูงเดคคาน ตรงรอยต่อระหวา่งอินเดียเหนือกบัอินเดียใต ้
 

19.00 น.  เดินไปสนามบินนานาชาติมุมไบ  

23.00 น. เตรียมตวัเชค็อิน  

 

27 Oct 2019 



กลบัไทย 

BOM – BKK 

Mumbai – Suvarnabhumi 

Thai Smile Airways 

WE 336 

Dep: 02.40 am 

Arr: 08.55 am   

08.55 น.  ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  

*หมายเหต ุ คณะทีAจะไปอชัน, เอลโลร่า, มมุไบ เรืA องทีAพักโรงแรม สายการบินมกีารปรับเปลีAยนขึ>นอยู่กับความเหมาะสม 

 หมายเหต:ุ  ในหมายกาํหนดการวนัเวลาและสถานทีAอาจมกีารปรับเปลีAยนบ้างตาม 

                 ความเหมาะสมในแต่ละวนัทีAได้เดินทางเพืAอประโยชน์ของผู้แสวงบญุ 
 

 

 

หลกัฐานประกอบการยืSนขอวซ่ีาประเทศอินเดียสาํหรับคนไทย 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิNว พืNนหลงัสีขาวเท่านัNน จาํนวน 4 ใบ  เป็นรูปทีSถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัNน รูป 

(หา้มสวมแวน่ตาหรือเครืSองประดบั,ไม่ใส่ขดุขา้ราชการหรือเครืSองแบบใดๆ 

ไม่เป็นรูปสติnกเกอร์รวมถึงหา้มใชรู้ปทีSถ่ายเองและปริNนทเ์อง)  

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ชุด  

ถา้เป็นเดก็อายตุ ํSากวา่ 15 ปี ใชส้าเนาสูติบตัรและบตัรประชาชน  

4. หนงัสือสุทธิ/ใบสุทธิบรรณ (สาํหรับพระและแม่ชี) จาํนวน 4 ชุด 

5. สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 4 ชุด  

 
***ผูแ้สวงบุญจะตอ้งแสกนลายนิNวมือดว้ยตวัเอง (เจ้าหน้าที่ของเราพาไป) ณ สถานทีSขอวซ่ีาอินเดีย PS. Tower ชัNน 10 

ถนนอโศกมนตรี ซ.สุขมุวทิ 21 ถ.สุขมุวทิ กทม.  

 

เงืSอนไขรายการทวัร์  

1. กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ10,000 บาท หลงัจากทีSไดท้าํการจองและทีSนัSงจะถูกยนืยนัเมืSอไดรั้บค่ามดัจาํแลว้เท่านัNน 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

กวา้ง 2 นิNว 

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

สูง 

2นิNว 



3. ค่าระวางนํNาหนกั 15 กิโลกรัม กรณีนํNาหนกัเกินตอ้งจ่ายเองตามอตัราทีSสายการบินกาํหนด 

(นํNาหนกัเกินไม่รวมค่าทวัร์) 

4. ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิSน เดก็ขนประเป๋าตามวดัและโรงแรม เกบ็ทิปรวม  รวม 1,000 บาท ทัNงนีN  

จะขอเกบ็วนัแรกทีSสนามบินอินเดีย เพราะตอ้งจ่ายทิปทุกวนั ส่วนทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยใหต้ามความพึงพอใจของท่าน 

4.2. คนขบัรถ+เดก็รถ เกบ็ท่านละขัNนตํSา 100 บาท นํNาใจวนัสุดทา้ย 

5. ประกนัภยัในการเดินทางกรณีทีSเสียชีวติเนืSองจากอุบติัเหตุจะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง  

ผูเ้อาประกนัภยัอายรุะหวา่ง 1-75 ปีและกรณีทีSผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ6 เดือน ไม่ถึง 1 ปีหรือระหวา่ง 75-85 ปีคุม้ครอง 50 % ของ 

วงเงินเอาประกนัภยั ทัNงนีN ขึNนอยูก่บัเงืSอนไขของกรมธรรม ์ ในกรณีผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวน 

สิทธิe ในการคุม้ครองคือ ไม่มีการคุม้ครองตามเงืSอนไขในกรมธรรมข์องบริษทั ประกนัภยัฯ) 

หมายเหตุ :  

1. ของเหลวทกชนิด เช่น เจล – โฟมหนา้ นาํหอม ของมีคม นาํขึNนเครืSองไม่ได ้ใหใ้ส่กระเป๋าโหลด 

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

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

 

ทางคณะของเราจะไปแบบผูป้ฏิบติัถือศีล ๘ ท่านผูใ้ดทีSประสงคที์Sจะไปบวชชีปลงผมหรือถือศีล๕ และผูมี้โรคประจาํ 

ตวั กรุณาแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้  

***ตัrวเครืSองบินจะไดรั้บวนัทีSออกเดินทางไป ทางคณะจะสามารถส่งใหดู้ไดผ้า่นทางอีเมลก่์อนวนัทีSไป  แต่ขอรับรอง 

วา่เราไดมี้การเดินทางจริง 

 ทางคณะโพธิสิกขาลยั ขออนุโมทนาบุญกบัทุกท่านทีSร่วมเดินทางไปจาริกและแสวงบุญ ในครัN งนีN   ทางคณะของเราจะ 

พยายามเอืNออาํนวยใหทุ้กท่านมีความปลอดภยัและความสบายใจ เป็นหลกั  เพืSอใหเ้กิดบุญทางกาย วาจา ใจ  เป็นบุญทีSใสและ 

ละเอียดบริสุทธิe  ในการร่วมแสวงบุญของทุกท่าน  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกบัผูแ้สวงบุญทุกๆท่าน 

 

           ส่วนนีNกรุณาฉีกคืนเพืSอจดัเกบ็เป็นขอ้มูลใบสมคัรของผูแ้สวงบุญ ( กรุณากรอกรายละเอียดใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง) 

 

ชืSอ ........................................................... นามสกลุ ......................................................ชืSอเล่น ......................อาย ุ.....................    

ทีSอยูที่Sใชใ้นการติดต่อ................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ในการแสวงบุญครัN งนีNตอ้งการปฏิบติัธรรม         ศีล ๕            ศีล ๘          บวชปลงผม 

เคยร่วมเดินทางไปกบัคณะ           ครัN งแรกในการเดินทาง              มากกวา่หนึSงครัN ง 

มีโรคประจาํตวั                มี เป็นโรค ..........................                ไม่มี 


