เชิญร่ วมปฏิบัตธิ รรม/บวชชีพราหมณ์ อินเดีย-เนปาล วันที; 15-27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ทอดกฐิน ณ สถานทีป; ระสู ติ ประเทศเนปาล วัดเนปาลโพธิ พระราเมช
คุณสิ ริวรรณ ทองแพง เจ้ าภาพประธานกฐิน
โพธิสิกขาลัย (BODHISIKKHALAI) www.bodhisikkhalai.com, E-mail: bodhisikkhalai@hotmail.com โทร 085-7777-184
นําไหว้ พระโดย : พระครู บวรวารี พทิ กั ษ์ เจ้าคณะตําบล วัดวารี กฏุ าราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
บรรยายโดย : พระอาจารย์กิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต นธ.เอก, ศน.บ., พธ.ม. , โทร 085-7777-184, ID Line: bodhisikkhalai
ส่ งเอกสารได้ ที; : พระปราชญ์ ปั ญญาวโร วัดมหรรณพาราม คณะ4 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. โทร. 087-1211-342
ประสานงานวีซ่า : คุณสุ จิต ดวงจันทร์ กรุ งเทพฯ โทร. 098-278-5163

(เพียงท่ านละ 23,000 บาท พระภิกษุ – แม่ ชี) 7 คืน 8 วัน 15-22 ตุลาคม2562 (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 กรรมลงชน
เหล่ านนีท> ั>งหมด จักเข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ ” (ทีฆนิกาย มหาวรรค)

อชันตา, เอลโลร่ า, เอเลแฟนต้ า, มุมไบ 16-27 ตุลาคม 2562 (เพียงท่ านละ 38,000 บาท)

ถํNาอชันตา

เจาะภูเขาเพืSอสร้างเป็ นกุฏิ
โบสถ์ วิหาร (มรดกโลก)

ถํNาเอลโลร่ า

ถํNา 3 ศาสนา พุทธ ฮินดู เชน
ใช้ฝีมือมนษย์ขดุ เจาะ (มรดกโลก)

ถํNาเอเลแฟนต้าสร้างหลัง

งานประติมากรรมอันอลังการ
ภาพแกะสลักหิ นในศาสนาฮินดู

วันอังคารทีS 15 ตุลาคม2562
สุ วรรณภูมิ – พาราณสี
(วันทีS 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.
11.40 น.
14.00 น.
15.00 น.
17.30 น.
19.30 น.

เช็คอิน, ส่ งมอบสั มภาระ, ตรวจสอบบัตรทีAนัAงหนังสื อเดินทาง
บินจากสุ วรรณภูมิสู่-พาราณสี (3ชม.) IndiGo Airline เทีSยวบิน 98
(เวลาของอินเดีย) ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพาราณสี พิธีการตรวจคนเข้าเมือง – ศุลกากร
ออกจากสนามบินไป-สารนาถ (25กม.)
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีSวดั ไทยสารนาถ
ชมพิพธิ ภัณฑ์สารนาถ พุทธรู ปปางปฐมเทศนา,
ป่ าอิ สิ ฯ กําเนิดวันอาสาฬหบูชา, ธัมเมกขสถูป แสดงธัมมจักร, ธัมมราชิกาสถูป, เสาหิ นอโศก
(จตุรสิ งห์), มูลคันธกุฎี, ยสเจดีย ์ พบยสะครัNงแรก, เจาคันธีสถูป จุดพบปั ญจวัคคียค์ รัNงแรก
ล่องเรื อแม่นN าํ คงคา สุ สานตํานานไฟไม่ดบั 4 พันปี ลอยกระทง, ดูการอาบนํNาชําระบาปชาวฮินดู
รับประทานอาหารคํSา/ ทอดผ้าป่ าถวายวัด

วันพุธทีS 16 ตุลาคม2562
พุทธคยา/สถานทีSตรัสรู ้
(วันทีS 2)
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าทีSวดั ไทยสารนาถ
06.00 น.
ออกเดินไปพุทธคยา (250 กม. 6ชม.)
14.00 น.
ชมบ้านนางชมชาดา, ชมริ มฝัSงแม่เนรัญชรา สถานทีSพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานพระบารมี
ลอยถาดทอง ท่าสุ ปปติฏฐะนําไหว้พระสวดมนต์ สาธยายพระไตรปิ ฎก ปฏิบตั ิธรรม,
ประทักษิณาวรรต 3 รอบ ต้นพระศรี มหาโพธิe และเจดียพ์ ทุ ธคยา
15.00 น.
เจดียพ์ ทุ ธคยา, นมัสการสัตตมหาสถาน ได้แก่ อนิมิสเจดีย ์ รัตนจงกรมเจดีย ์ สระมุจลินท์
ชมวัดนานานชาติ อาทิ วัดญีSปุ่น วัดจีน วัดธิเบต วัดสิ ขิม วัดภูฐาน ฯลฯ
17.00 น.
ทําวัตรเย็น เจริ ญจิตภาวนา ภายใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิe, ฟังบรรยาย, ถวายผ้า,
19.00 น.
รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผ้าป่ าถวายวัดไทยโพธิวหิ าร
พักวัดไทยพุทธสาวิกา
วันพฤหัสบดีทีS 17 ตุลาคม2562
ราชคฤห์-นาลันทา/ วัดเวฬุวนั
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าทีSวดั ไทยพุทธสาวิกา
06.00 น.
ออกเดินทางจากวัดไทยพุทธสาวิกา ไปราชคฤห์ นาลันทา

(วันทีS 3)

09.00 น.
11.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

เดินขึNนเขาคิชฌกูฏ, ถํNาสุ กรขาตาของพระสารี บุตร ถํNาพระมหาโมคคัลลานะ
ทําวัตรเย็น เจริ ญจิต ภาวนาเวียนรอบคันธกุฎี
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีSวดั ไทยสิ ริราชคฤห์
ชมบ้านพระสารี บุตร พระมหาโมคคัลลานะ, รอยเกวียน, วัดเวฬุวนั วัดแห่งแรกของโลก
เกิดวันมาฆบูชา, มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า, ไหว้หลวงพ่อองค์ดาํ , ชมโรงพยาบาลหมอ
ชีวกโกมารภัจจ์, คุกคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร, ตโปธาราม แร่ นN าํ ร้อน
รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, พัก/ทอดผ้าป่ าวัดไทยวัดไทยสิ ริราชคฤห์

วันศุกร์ทีS 18 ตุลาคม 2562
ไวสาลี/วัดป่ ามหาวัน
(วันทีS 4)
05.00 น.
รับประทานอาหารเช้าวัดไทยนาลันทา
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีSวดั ไทยไวสาลี
10.30น.
10.00น.
ปาวาลเจดีย ์ ปลงอายุสงั ขาร, วัดป่ ามหาวัน แห่งแรกบวชภิกษุณี, สถูปเจดีย,์
เสาหิ นศิลาจารึ กพระเจ้าอโศก (สิ งห์ สมบูรณ์ทีSสุด)
11.30น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวันทีSวดั ไทยไวสาลี และทอดผ้าป่ า
19.00 น.
รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผ้าป่ า พักวัดไทยกุสินารา
วันเสาร์ทีS 19 ตุลาคม2562
กุสินารา/สถานทีSปริ นิพพาน
(วันทีS 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 ชืSอถินา สร้าง) นํNาตา 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.
รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผ้าป่ า/พักวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
วันอาทิตย์ทีS 20 ตุลาคม2562
ส ว น ลุมพินี/สถานทีSประสู ติ
(วันทีS6)
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 (ออกจากฝัSงประเทศเนปาล)
11.30 น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวัน

19.00 น.

รับประทานอาหารคํSาและนํNาปานะ, ทอดผ้าป่ า/พักถวายวัดไทยเชตวัน

สาวัตถี/วัดพระเชตวันมหาวิหาร
(วันทีS 7)
วันจันทร์ทีS 21 ตุลาคม 2562
05.00 น.
ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า วัดไทยเชตวัน
06.00 น.
ยมกปาฏิหาริ ย ์ ชมบ้านองคุลิมาล, บ้านอนาถปิ ณฑิกเศรษฐี,
ชมวัดเชตวันมหาวิหาร ฟังบรรยายสถานทีSต่าง ๆ ทําวัตรเย็น เวียนเทียน
10.30 น.
ถวายเพล/รับประทานกลางวัน
11.30 น.
ออกเดินไปพาราณสี
21.30น.
รับประทานอาหารเย็น, ทอดผ้าป่ า/พักวัดไทยสารนาถ
(วันทีS 8)
วันอังคารทีS 22 ตุลาคม2562
สารนาถ /แสดงปฐมเทศนา
05.00 น.
ตืSนนอน
06.00 น.
รับประทานอาหาร
08.00 น.
เดินทางไปสนามบินพาราณสี
09.00 น.
เช็กอิน
11.55 น.
บินจากพาราณสี สู่-สุ วรรณภูมิ IndiGo Airline เทีSยวบิน 97
16.40 น.
(เวลาประเทศไทย) ถึง วันเสาร์ทีS 13 ตุลาคม2562 สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

โปรแกรมอชันตา, เอลโลร่ า, เอเลแฟนต้ า, มุมไบ
22 Oct 2019
07.00 น.
08.00 น.
11.00 น.

นอนในรถไฟ
ทานอาหารเช้าทีSวดั ไทยสารนาถ
สารนาถ สถานทีSแสดงปฐมเทศนา, ไหว้พระสถูป ป่ าอิสิปตนมคฤทายวัน
ทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

แยกกับคณะทีSเดินทางไปพุทธยา
นังS ออโต้ไปสถานรถไฟพาราณสี ประมาณ 10 กม.

นังS รถไฟไปภูสาวัน
VARANASI (BSB) – BHUSASI JN (BSL)
Train No. Name. 11072-KAMAYANI EXPRES
Departure : 15.50 pm
Arrival : 14.50 pm

23 Oct 2019
08.00 น.
11.00 น.
14.50 น.
19.00 น.

นอนทีภ; ูสาวัน ตานาริกา รีสอร์ ต (Tanarika Resort)
ทานอาหารเช้าในรถไฟ
ทานอาหารกลางวันในรถไฟ
ถึงสถานีรถไฟภูสาวัน (อาจช้า ถึง 17.00 น .)
ทานอาหารเย็น
นอนทีSภูสาวัน ตานาริ กา รี สอร์ต (Tanarika Resort)

24 Oct 2019
06.00 น.
07.00 น.
10.30 น.
12.00 น.

ถําW อชันตา (Ajanta Caves)
ทานอาหารเช้าทีSโรงแรม รี สอร์ต
ออกเดินทางจากภูสาวัน – ไปถํNาอชันตา (ประมาณ 70 กม.)
ทานอาหารกลางวัน ถํNาอชันตา
ชม ถํNาอชันตา (Ajanta Caves) ปิ ดวันจันทร์
ถํNาอชันตา ( Ajanta Caves) เป็ นสถาปั ตยกรรมหิ นแกะสลักทีSสวยงามทีSสุดในโลก ตัNงอยูใ่ นเมืองออรังกาบาด
รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย สร้างเมืSอ พ.ศ. 350 มองจากด้านบนเป็ นทรงเกือกม้า
จึงได้เจาะภูเขาเพืSอสร้างเป็ นกุฏิ โบสถ์ วิหาร แกะสลักหิ น เป็ นองค์เจดีย ์ เป็ นพระพุทธรู ป
และภาพจิตรกรรมฝาผนังถํNา เล่าเรืS องราวต่างๆ ในพุทธประวัติและชาดก
ได้รับการขึNนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก
เดินไปออรังกาบัด (ประมาณ 90 กม.)
นอนทีSออรังกาบัด

16.00 น.
19.00 น.
25 Oct 2019
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.
13.00 น.

ถําW เอลโลร่ า (Ellora Caves)
ทานอาหารเช้าทีSโรงแรม โฮเต็ล ซาฮาร่ า (Hotel Sahara) ในอรังกาบัดออรังคาบัด
ออกเดินทางจากโรงแรมไปถํNาเอลโลร่ า
ชมถํNาเอลโลร่ า (Ellora Caves) ปิ ดวันอังคาร
ถํNาเอลโลร่ า ( Ellora Caves) เป็ นถํNาทีSเกิดขึNนจากฝี มือมนุษย์โดยเจาะภูเขาหิ น ถํNา 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ
ศาสนาพราหมณ์หรื อฮินดู และศาสนาเชน ตัNงอยูท่ ีSเมืองออรังคาบาด รัฐมหาราช
เป็ นถํNาเก่าแก่ทีSสุดคือเป็ นถํNาของศาสนาพุทธนิกายมหายานสร้างประมาณ ค.ศ. 550 – 750
ถํNาเอลโลร่ าได้ถูกยกเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1983
ทานอาหารกลางวัน
เดินไปสนามบินออรังกาบัด

IXU – BOM
Aurangabad – Mumbai

Jet Airways
9w 2692
Dep. 17.20 pm
Arr. 18.30 pm
18.00 น.
20.00 น.
26 Oct 2019
06.00 น.
07.00 น.

ถึงสนามบินมุมไบ
เข้าทีSพกั โรงแรมอดอร์ พาเลซ (Hotel Adore Palace) ใน มุมไบ
รับประทานอาหารคํSา

ทานอาหารเช้าทีSโรงแรม
ออกเดินทางจากโรงแรม
- ชมตัวเมืองมุมไบ
มุมไบ เดิมชืSอ บอมเบย์ (Bombay) ทีSตN งั อยูบ่ นริ มฝัSงทะเลอาหรับในประเทศอินเดีย
ท่ามกลางชายฝัSงทีSทอดยาวกับภูเขาสู งทีSปกคลุมด้วยป่ าเขตร้อนชืNนและป่ าผลัดใบ
มุมไบมีความสําคัญในฐานะเป็ นเมืองท่า และเป็ นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเทีSยว

10.30 น.
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ชม ถํNาเอเลแฟนต้า, ถํNาช้าง (Elephanta Caves)
เป็ นภาษาโปรตุเกส แปลว่าช้าง ชืSอนีNปรากฏขึNนในราว 500
ปี ช่วงทีSอาณานิคมโปรตุเกสเดินเรื อมายึดครองหัวเมืองชายฝัSงทะเลตะวันตกของชมพูทวีป ทหารโปรตุเกสเห็
นมีหินแกะสลักเป็ นรู ปช้างตัNงอยูโ่ ดดเด่น จึงเรี ยก “เกาะช้าง” นานวันชืSอเดิมว่า เกาะฆรบุรี ก็ค่อย ๆ
เลืSอนไป เกาะนีNเป็ นทีSรู้จกั อย่างกว้างขวาง ด้วยมีงานประติมากรรมอันอลังการประดับอยูใ่ นถํNาถึง 7 ถํNา
โดยเฉพาะถํNาประธานมีภาพแกะสลักหิ นเล่าเรืS องพระอิศวร หรื อพระศิวะมหาเทพ 8
ภาพใหญ่ อยูร่ ายรอบแท่นประทับองค์ศิวลึงค์ - รู ปเคารพแทนองค์พระศิวะ
จนกล่าวได้วา่ นีSคือสถานทีSซS ึ งถูกเนรมิตให้เป็ นทิพย์วมิ านของพระศิวะมหาเทพบนโลกมนุษย์ ตามแรงศรัทธา
ของกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเลืSอมใสในศาสนาฮินดู เมืSอราว 1,300 ปี ก่อนซึS งตรงกับสมัยราชวงศ์ไตรกุฏกะ
ผูค้ รอบครองชุมทางการค้าแห่งทีSราบสู งเดคคาน ตรงรอยต่อระหว่างอินเดียเหนือกับอินเดียใต้

19.00 น.
23.00 น.

เดินไปสนามบินนานาชาติมุมไบ
เตรี ยมตัวเช็คอิน

27 Oct 2019

กลับไทย
BOM – BKK
Mumbai – Suvarnabhumi
Thai Smile Airways
WE 336
Dep: 02.40 am
Arr: 08.55 am
08.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
*หมายเหตุ
คณะทีAจะไปอชัน, เอลโลร่ า, มุมไบ เรืA องทีAพักโรงแรม สายการบินมีการปรั บเปลียA นขึน> อยู่กับความเหมาะสม
หมายเหตุ: ในหมายกําหนดการวันเวลาและสถานทีAอาจมีการปรั บเปลียA นบ้ างตาม
ความเหมาะสมในแต่ ละวันทีAได้ เดินทางเพืAอประโยชน์ ของผู้แสวงบุญ

วันสมัคร/ขออนุญาต จ่ ายมัดจําก่ อน 10,000 บาท และส่ วนทีเ; หลือก่ อนเดินทาง 1 เดือน
หลักฐานประกอบการยืนS ขอวีซ่าประเทศอินเดียสําหรับคนไทย
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2x2นิNว พืNนหลังสี ขาวเท่านัNน จํานวน 4 ใบ เป็ นรู ปทีSถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านัNน รู ป
(ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครืS องประดับ,ไม่ใส่ ขดุ ข้าราชการหรื อเครืS องแบบใดๆ
ไม่เป็ นรู ปสติnกเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปทีSถ่ายเองและปริN นท์เอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด
ถ้าเป็ นเด็กอายุตSาํ กว่า 15 ปี ใช้สาเนาสู ติบตั รและบัตรประชาชน
4. หนังสื อสุ ทธิ/ใบสุ ทธิบรรณ (สําหรับพระและแม่ชี) จํานวน 4 ชุด

สู ง
2นิNว

5. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 4 ชุด
กว้าง 2 นิNว
***ผูแ้ สวงบุญจะต้องแสกนลายนิNวมือด้วยตัวเอง (เจ้าหน้าที่ของเราพาไป) ณ สถานทีSขอวีซ่าอินเดีย PS. Tower ชัNน 10
ถนนอโศกมนตรี ซ.สุ ขมุ วิท 21 ถ.สุ ขมุ วิท กทม.
เงืSอนไขรายการทัวร์
1. กรุ ณาวางเงินมัดจํา ท่านละ10,000 บาท หลังจากทีSได้ทาํ การจองและทีSนงัS จะถูกยืนยันเมืSอได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านัNน
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

3. ค่าระวางนํNาหนัก 15 กิโลกรัม กรณี นN าํ หนักเกินต้องจ่ายเองตามอัตราทีSสายการบินกําหนด
(นํNาหนักเกินไม่รวมค่าทัวร์)
4. ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิSน เด็กขนประเป๋ าตามวัดและโรงแรม เก็บทิปรวม รวม 1,000 บาท ทัNงนีN
จะขอเก็บวันแรกทีSสนามบินอินเดีย เพราะต้องจ่ายทิปทุกวัน ส่ วนทิปหัวหน้าทัวร์ไทยให้ตามความพึงพอใจของท่าน
4.2. คนขับรถ+เด็กรถ เก็บท่านละขัNนตํSา 100 บาท นํNาใจวันสุ ดท้าย
5. ประกันภัยในการเดินทางกรณี ทีSเสี ยชีวติ เนืSองจากอุบตั ิเหตุจะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันภัยอายุระหว่าง 1-75 ปี และกรณี ทีSผเู ้ อาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรื อระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของ
วงเงินเอาประกันภัย ทัNงนีNขN ึนอยูก่ บั เงืSอนไขของกรมธรรม์ ในกรณี ผเู ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิeในการคุม้ ครองคือ ไม่มีการคุม้ ครองตามเงืSอนไขในกรมธรรม์ของบริ ษทั ประกันภัยฯ)
หมายเหตุ :
1. ของเหลวทกชนิด เช่น เจล – โฟมหน้า นําหอม ของมีคม นําขึNนเครืS องไม่ได้ ให้ใส่ กระเป๋ าโหลด
2. เวลาอินเดียช้ากว่า 1 ชัวS โมง 30 นาทีเนปาล 1 ชัวS โมง 15 นาที 15 องศาเซลเซียส
3. ร่ ม, รองเท้าแตะ, ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, ครี มทาผิว, ยากกันยุง, ยาหม่อง (ตราลิง), ของใช้ส่วนตัว, เสืN อกันหนาว
ทางคณะของเราจะไปแบบผูป้ ฏิบตั ิถือศีล ๘ ท่านผูใ้ ดทีSประสงค์ทีSจะไปบวชชีปลงผมหรื อถือศีล๕ และผูม้ ีโรคประจํา
ตัว กรุ ณาแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
***ตัวr เครืS องบินจะได้รับวันทีSออกเดินทางไป ทางคณะจะสามารถส่ งให้ดูได้ผา่ นทางอีเมล์ก่อนวันทีSไป แต่ขอรับรอง
ว่าเราได้มีการเดินทางจริ ง
ทางคณะโพธิสิกขาลัย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทีSร่วมเดินทางไปจาริ กและแสวงบุญ ในครัNงนีN ทางคณะของเราจะ
พยายามเอืNออํานวยให้ทุกท่านมีความปลอดภัยและความสบายใจ เป็ นหลัก เพืSอให้เกิดบุญทางกาย วาจา ใจ เป็ นบุญทีSใสและ
ละเอียดบริ สุทธิe ในการร่ วมแสวงบุญของทุกท่าน ขอร่ วมอนุโมทนาบุญกับผูแ้ สวงบุญทุกๆท่าน
ส่ วนนีNกรุ ณาฉี กคืนเพืSอจัดเก็บเป็ นข้อมูลใบสมัครของผูแ้ สวงบุญ ( กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนและถูกต้อง)
ชืSอ ........................................................... นามสกุล ......................................................ชืSอเล่น ......................อายุ .....................
ทีSอยูท่ ีSใช้ในการติดต่อ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
E:mail ........................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................................................
อาชีพ ....................................................................... ตําแหน่งทางการงาน ...............................................................................
ในการแสวงบุญครัNงนีNตอ้ งการปฏิบตั ิธรรม
ศีล ๕
เคยร่ วมเดินทางไปกับคณะ
ครัNงแรกในการเดินทาง
มีโรคประจําตัว
มี เป็ นโรค ..........................

ศีล ๘
บวชปลงผม
มากกว่าหนึSงครัNง
ไม่มี

