สรางบารมีสามแผนดิน อินเดีย–เนปาล–พมา
ระหวางวันที่ 7-16 กุมภาพันธ 2560
(สายการบินพมา)

พุทธสาวิกานําพาสรางบารมีในแดนพระพุทธองคเปนบุญครั้งยิ่งใหญในชีวิต นอมดวงจิตสักการะดั่งประสงค
ณ สังเวชฯ สี่สถานแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล อันมั่นคง
ไดหมอบกราบแทบรอยพระบาทพระบรมศาสดา ณ สถานที่ประสูติ-ตรัสรู- แสดงปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
ราชคฤห-นาลันทา-สาวัตถี อินเดีย-เนปาล

อัตราคาเดินทาง 38,000 บาท
สมัครและโอนมัดจําทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 1 เดือน
ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานบึง เลขที่บัญชี 014-8-48515-1 ชื่อแมชนี ลินรัตน สุทธิธรรมวิชญ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-9828937 (Line), 089-8322529
แมชีนพวรรณ เอกบุตร 092-324-0497, 092-867-1114

กําหนดการเดินทาง 7-16 กุมภาพันธ 2560
วันแรก วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ 2560 กรุงเทพ – เมืองยางกุง – เมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย
07.00 น.
10.40 น.

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินเมียนมาร แอรเวย [8M] อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 7-8 แถว N เคานเตอร N5-N8
ออกเดินทางสูเมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

11.00 น.

(เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินมิงกาลาดอน เมืองยางกุง จากนั้นเปลี่ยนเครื่องเพื่อ ออกเดินทางสูเมืองคยา
สาธารณรัฐอินเดีย

13.00 น.

ออกเดินทางสูเมืองคยาประเทศอินเดีย โดยสายการบินเมียนมาร แอรเวย เที่ยวบินที่ 8M 601
(ใชเวลาในการบิน 2.20 ชม.) รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน
หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที

14.00 น.

(เวลาทองถิ่นประเทศอินเดีย) ถึงสนามบินคยา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเขาสูที่พัก
ณ วัดไทย พุทธสาวิกา สรางโดยคุณแมชีนลินรัตน สุทธิธรรมวิชญ (คุณแมแกว) เดินทางสูองคพระมหา
เจดียพุทธคยา และพระแทนวัชรอาสนใตตนพระศรีมหาโพธิ์ พรอมฟงการบรรยายถึงความสําคัญของพุทธ
สถาน โดยรอบจากพระวิทยากร
(ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถืออุปกรณสื่อสารทุกชนิดภายในบริเวณพระมหาเจดี ยพุทธคยา)
***คาธรรมเนียม กลองถายรูป 100 รูป วีดีโอ 300 รูป บริเวณพระเจดียพุทธคยา***

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร จากนั้นนําคณะกราบขอพรองคพระพุทธเมตตาในองคมหาเจดีย
พุทธคยา และสวดมนตทําวัตรเย็น จากนั้นนํา เขาที่พัก ณ วัดไทยพุทธสาวิกา เชิญพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่สอง วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ 2560
06.00 น.

พุทธคยา – ราชคฤห – นาลันทา

รับประทานอาหารเชา แลวออกเดินทางสูเมืองราชคฤห นําทานขี้นเขาคิชกูฏ นมัสการมูลคันธกุฏี พระพุทธ
องคบนยอดเขา นมัสการกุฏิพระอานนท ถ้ําสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต ถ้ําพระโมคคัลลานะ

11.30 น.

ที่ที่พระเทวทัตกลิ้งหินใสพระพุทธองค ชมทิวทัศนเมืองราชคฤห จากเบื้องสูง ชมวัดอัมพวันของหมอชีวก
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งเปนตนกําเนิดของวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเจา พิมพิสาร ทรงยก
พระราชอุทยานสวนไมไผถวายเปนที่ประทับแหงแรกแดพระพุทธเจา พระพุท ธองคทรงแสดงโอวาทปาฏิ
โมกข แกพระอริยสงฆองคอรหันต 1,250 รูป ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งเปนมูลเหตุแหงพิธีมาฆบูชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม // ภัตตาคาร หนาสวนเวฬุวัน (แบบอินเดีย)

13.00 น.

สักการะหลวงพอองคดํา ซึ่งเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองนาลันทางชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
ซึ่งเปนวิทยาลัยสงฆแหงแรกของโลก มีอายุกวา 1,000 ปมาแลว บริเวณเนื้อที่กวา 1,000 ไร ชมสถูป
ปรินิพพานของพระสารีบุตร ในสมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธองคเคยเสด็จประทับ

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ วัดไทยนาลันทา และพักคางคืนขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา

วันที่สาม วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ 2560
05.00 น.

นาลันทา – ไวสาลี – กุสินารา

รับประทานอาหารเชาแลวเดินทางสูไวสาลี เมืองหลวงของแควนวัชชีแหงราชวงศลิจฉวีที่มี อํานาจ และ
อิทธิพลมากในสมัยพุทธกาล นมัสการ ปาวาลเจดีย สถานที่พระองคทรงปลงอายุสังขาร เดินทางสูวัดปามหาวัน

สถานที่พระพุทธองคทรงอนุญาตพระนางปชาบดีโคตรมี พรอมเหลานางศากิยานี เปนภิกษุณีดวยโอวาท
แปดประการ เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในเมืองนี้ และชมเสาหินพระเจาอโศก
11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบปกนิค ออกเดินทางสูเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพาน

15.30 น.

ถึงเมืองกุสินารา เขาสูสาวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน กราบสักการพระรูปปางปรินิพพาน
(ยาว6เมตร) ประดิษฐานอยูในมหาปรินิพพานสถูป และเจริญพระพุทธมนต เจริญจิตภาวนานอมถวายเปน
พุทธบูชา ปดทองที่ฝาพระบาท จากนั้นนําทานสูมกุฎพันธเจดียสถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนซากเจดียทรงกลมขนาดใหญ ซึ่งสรางขึ้นมาหลังการถวายพระเพลิง
จากนั้นนําทุกทานเขาที่พัก

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ อูขาววัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา

โปรดเตรียมหนังสือเดินทางเพื่อประทับตราเขาออกระหวางประเทศอินเดียและเนปาล

วันที่สี่ วันศุกร ที่ 10 กุมภาพันธ 2560

กุสินารา - ลุมพินี – สาวัตถี

05.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร เดินทางสูลุมพินี ประเทศเนปาล

10.00 น.

เดินทางถึงชายแดนอินเดีย – เนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทย ๙๖๐ มีโรตีแสนอรอยใหทานไดลิ้มรส

14.30 น.

นําทานเขาสู สวนลุมพินีวัน สถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจาชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกรเพ็ญ
เดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป ชมวิหารมหามายาเทวี ซึ่งสรางสมัยพระเจาอโศกมหาราช ภายในมีหิน
แกะสลักภาพประสูติพระกุมาร และชมเสาอโศกซึ่งมีอายุกวา 2,300 ป ชมสระโบกขรณี นําเขาพักที่โรงแรม คลาค
ในเมืองโครักขปูร

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม และพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่หา วันเสาร ที่ 11 กุมภาพันธ 2560 สาวัตถี – พาราณสี
07.00 น.

รับประทานอาหารเชา จากนั้น เดินทางสูเมืองสาวัตถี เมืองแหงมงคลสูตร เมืองโจรกลับใจ เมืองเศรษฐีใจดี
เมืองเดียรลองวิชา เมืองธรณีสูบคนบาป เมืองแมนางวิสาขาผูมีจิตใจงดงาม

11.30 น.

รับประทานอาหารกลองระหวางทาง

15.00 น.

เดินทางถึงสาวัตถี (Sravasti) สมัยพุทธกาลเปนเมืองหลวงของแควนโกศล ปกครองโดยพระเจาประเสนทิโกศล

จากนั้นนําทานสูวัดเชตะวันมหาวิหาร วัดที่พระพุทธองคประทับจําพรรษาอยูนานถึง 19 พรรษา และเปน
ศูนยกลางการเผยแผพุทธศาสนาที่สําคัญ นมัสการพระคันธกุ ฎี กุฏิพระอรหันตนมัสการ อานันทะโพธิ ที่มี
อายุยืนยาวมาถึงปจจุบัน ชมคฤหาสนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี และชมบานบิดาขององคุลีมาล สถานที่ที่
พระพุทธองคทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ชมสถานที่ธรณีสูบเทวทัต และนางจิญจมาณวิกา จากนั้น นํากลับที่
พัก ณ วัดไทยเชตะวัน// วัดเกาหลี
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา

วันที่หก วันอาทิตย ที่ 12 กุมภาพันธ 2560 สาวัตถี – พาราณสี
05.30 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

06.00 น.

ออกเดินทางสูพาราณสี (ระยะทางประมาณ 275 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง)

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนตาลปูร สรางโดยคณะพระนักศึกษาเมืองพาราณสี

16.00 น.

ถึงเมืองพาราณสี เมืองรุงเรืองมากวา 4,000 ป นําทานสูริมฝงแมน้ําคงคา สายน้ําแหงความเชื่อ ชมวิถีชีวิต
ของมวลมนุษยชาติในยุคโลกาภิวัฒนมรดกโลกที่มีชีวิตกวาสี่พันปของอินเดียหรือแควนกาสีในสมัยโบราณ
เมืองแหงสมญานามวานครแหงแสงไฟ กรุงไกรแหงความศักดิ์สิทธ เมืองสถิตองคศิวะ แดนประกาศธรรม
ถิ่นอารยธรรม 5000 ป ปอมปราการสุดทายของศาสนาฮินดูโบราณ วิถีชีวิตของชาวอินเดียโดยแท ถาอยาก
รูจักอินเดียที่แทจริงวาเปนอยางไร ตองมาดูที่เมืองพาราณสีแหงนี้ เมืองแหงการบูชาพระอาทิตย พระแมคง
คา วิถีแหงความเชื่อที่สืบทอดมายาวนานนับพันป และนําทานลองเรือ ชมแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาว
ฮินดู ชมพิธีเผาศพริมฝงแมน้ําคงคาที่ตอเนื่องมากวาสี่พันป และเปลวเพลิงไมเคยดับเลย นําเขาที่พัก ณ วัด
ไทยสารนาถ

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหาร วัดไทยสารนาถ ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา

วันที่เจ็ด วันจันทร ที่ 13 กุมภาพันธ 2560 ชมเมืองพาราณสี – พุทธคยา
07.00 น.

ถวายภัตตาหารเชา ณ วัดไทยสารนาถ แลวเดินทางสูปา “อิสิปตนมฤคทายวัน” ชมเจาคันธีสถูป สถานที่
พระพุทธองคพบปญจวัคคีย นมัสการธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร” โปรดพระปญจวัคคีย นมัสการมูลคันธกุฎี ที่พระพุทธองคทรงจําพรรษาเปนพรรษาแรกหลังจากการ
ตรัสรู ชมเสาหินพระเจาอโศก นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ มูลคันธกุฏี ที่ทานอนาคาริกธัมปาละสรางไว
ใหพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จากนั้น เจริญพุทธมนต เจริญจิตภาวนา และนํากลับที่พัก ณ วัดไทยสารนาถ
จากนั้นเดินทางสูพุทธคยา ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง การเกษตรของอินเดียที่อุดม

11.00 น.

ถวายภัตตาหารกลางวัน ณ วัดไทยสารนาถ ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีตามกําลังศรัทธา

18.00 น.

ถึงพุทธคยา เขาที่พัก ณ วัดไทยพุทธสาวิกา จัดถวายน้ําปานะ และพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่แปด วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ 2560 กราบอําลาพระมหาเจดียพุทธคยา - ยางกุง ประเทศพมา
06.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร วัดไทยพุทธสาวิกา

07.00 น.

นําคณะสูมหาเจดียพุทธคยา นมัสการพระแทนวัชรอาสนที่ประทับตรัสรูใตตนพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่
ตรัสรูขององคพระศาสดาเพื่อเปนการกราบลา ขอพรกอนกลับเมืองไทย (รับพลังธรรมเขาสูดวงจิต) นําทาน
เยี่ยมชมบานนางสุชาดาผูถวายขาวมธุปายาส แดพระบรมศาสดากอนตรัสรู

10.00 น.

ชมวัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดธิเบต วัดญี่ปุน วัดจีน และใหทานเลือกซื้อของฝากไดตามอัธยาศัย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร จากนั้นเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินคยา

14.30 น.

ออกเดินทางสูเมืองยางกุง โดยสายการบินเมียนมาร แอรไลน เที่ยวบินที่ 8M 602

17.20 น.

ถึงสนามบินนานาชาติมิงกาลาดอน เมืองยางกุง ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวนําทานไป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําคณะสูบริเวณมหาเจดียชเวดากองสถานที่สําคัญอันศักดิ์สิทธิ์

19.55 น.

กราบนมัสการพระมหาเจดียชเวดากองที่ตั้งอยูบนเนินดินที่สูงที่สุดในเมืองยางกุง ที่รอบฐานพระมหาเจดีย
รายลอมไปดวยเจดียนับรอยองคที่ปลายยอดฉัตรขององคพระเจดียประกอบไปดวยเพชรพลอยมากมายนับ
พันนับหมื่นเม็ดจากแรงศรัทธาของชาวพุทธ รอบองคพระเจดียปดดวยทองคําแทหนัก 2 ตัน เปนเจดีย
คูบานคูเมือง เปนสัญลักษณของประเทศพมา เพิ่มบุญบารมี รับพรเปนสิริมงคลแกชีวิตแลวนําเขาที่พัก ณ
โรงแรม Grand United Hotel ขอใหทานนอนหลับฝนดีตลอดราตรีคะ

วันที่เกา วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ยางกุง - เมืองสิเรียม – ยางกุง
06.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารเชา ณ หองอาหาร

08.00 น.

นําทานเดินทางสูเมืองสิเรียม ลองเรือชมเจดียกลางแมน้ําอิระวดี กราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจดี ยเยเลพญา
เจดียอันศักดิ์สิทธิ์ เปนเจดียคูบานคูเมือง ตั้งอยูกลางน้ํา เปนเอกลักษณของเมืองสิเรียมแหงนี้ ซึ่งเคยเปน
เมืองทาของโปรตุเกส ชมฝูงปลานอยใหญวายเวียนวนคอยกินอาหารจากนักทองเที่ยวที่หยิบยื่นให

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บางกอกคิทเชน รานอาหารของคนไทยคะ

13.00 น.

นําทานชมพระวัดพระเขี้ยวแกว กราบนมัสการพระเขี้ยวแกวอันศักดิ์สิทธิ์ ชมกาบาเอ ที่สรางขึ้นเพื่อใชเปน
สถานที่ชําระพระไตรปฎก ครั้งที่ 6 ชมพระพุทธรูปหินออน “เจาดอจี” แกะสลักจากหินออนดวยความ
ประณีตจากศีลสมาธิ ของผูแกะสลัก ชมปางชางเผือกทั้งสามเชือก เปนชางคูบานคูเมืองของพมา
ไดเวลาหาซื้อของฝากที่ตลาดโบโจก (ตลาดสกอต) มีสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
นมัสการพระเจดียโบตาทองซึ่งภายในบรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ขอพรเทพทันใจ(นัตโบโบยี) ที่
ชาวไทยและชาวพมานิยมมาขอพร เชื่อวาอธิษฐานแลวจะสมความปรารถนาจากนั้นสักการะเทพกระซิบซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรกันมาก

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน แลวนําเขาที่พัก ณ Grand United Hotel

วันทีส่ บิ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ยางกุง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
07.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร Grand United Hotel

08.00 น.

นําคณะรวมสรางมหาทานบารมี ณ โรงพยาบาลสงฆในเมืองยางกุง รับอานิสงสผลบุญอยางถาวรมั่นคง
จากนั้นนําทานกราบสักการะพระนอนที่งามที่สุดในพมา “เจาทัตจี” หรือพระนอนตาหวาน เปนพระนอน
ที่งดงาม มีดวงตาที่มองดูดวยความสวางสดใส และขนตาที่งดงาม

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเม็งกาลาดอล

16.30 น.

ออกเดินทางกลับสูเมืองไทยโดยสายการบินเมียนมาร แอร เที่ยวบินที่ 8M 331

18.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ขออนุโมทนา...สาธุ กับทุกทานในการเดินทางสรางบารมีในครั้งนี้

หมายเหตุ ตารางเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน และความเหมาะสมตามสมควรแกเวลา
กรุณานัดมารับที่ อาคารผูโดยสารขาเขา ชั้น 2 ประตู 3

รายละเอียดคาใชจายในการเดินทาง 3 ประเทศ 10 วัน 9 คืน
อัตรารวม ราคาเสนทางบุญ 38,000 บาท
1. คาตั๋วเครื่องบินเดินทางอินเดีย - พมา ไป - กลับ ตามรายการเดินทาง
(อนุญาตน้ําหนักสัมภาระทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 กิโลกรัม)
2. คาอาหารและคาที่พักโรงแรม (พักวัด ***รวมทําบุญบําเพ็ญทานบารมี***)
3. คาภาษีสนามบิน ประเทศอินเดีย และคาวีซาเขาประเทศที่จะเดินทางไป
4. คารถและคาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุ ไวในรายการ
5. คามัคคุเทศก และเจาหนาที่ผูอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางทานละ 1,500,000 บาท (ในกรณีอุบัติเหตุเทานั้น)

อัตรานี้ไมรวม

1. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด, มินิบาร
2. คาอาหารหรือคาเครื่องดื่มที่ผูเดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
3. คาทําหนังสือเดินทาง คาทิปพนักงานขับรถและผูชวย

หลักฐานการเดินทางและเอกาสารขอวีซา สงมอบกอนวันเดินทางอยางชา 2เดือน (60วัน)
1. หนังสือเดินทางมีอายุใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
2. สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน + เบอรโทรศัพท จํานวน 1 ชุด
3. รูปถายสี ถายหนาตรงพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว (ทั้ง4ดานเทากัน) 4 ใบ

** สนใจสมัครพรอมวางมัดจําทานละ 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 1 เดือน **

ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาบานบึง เลขที่บัญชี 014-8-48515-1 ชื่อแมชนี ลินรัตน สุทธิธรรมวิชญ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-9828937 (Line), 089-8322529
การเตรียมตัวเดินทาง

* ยารักษาโรคที่จําเปน ยาสําหรับโรคประจําตัวและยาทากันยุง เสื้อผาที่สวมสบายๆ
* กลองถายรูป วีดีโอ ถาทานนําไปควรเตรียมถาน ฟลม
* สัมภาระกระเปาเดินทางคนละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. และกระเปาถือ (นําขึ้นเครื่อง) 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 7 กก.
* ตามกฎของสายการบิน หามนํา ของเหลวทุกชนิดใสในกระเปาถือขึ้นเครื่อง และของมีคม เชน มีด กรรไกร ที่ตัดเล็บ
* สอม ไฟแช็ค มีดพับ (กรุณานําใสในกระเปาเดินทางใบใหญเพื่อเก็บโหลดลงเครื่อง)
* เตรียมเงินไวแลกอยางนอย 4,000 บาท ทั้ง 2 ประเทศ ใชเงินสกุลรูปได
* ใชเงินไทยติดตัว / ถึงอินเดียมีเงินรูปใหแลกประมาณ 100 บาท ตอ 160 – 180 รูป
* ทําบุญบํารุงคาน้ําไฟ โรงครัว ประมาณ 5 วัดไทย (ใชเงินบาทได) ทําเพื่อความเจริญรุงเรืองในทานบารมี
* ทําบุญใสตูของวัดนานาชาติควรใชเงินรูปจะดีกวา
* ทิปพนักงานยกกระเปาโรงแรม ยกขึ้นครั้งละ 10 รูป ยกลงครั้งละ 10 รูป ทําเพื่อไมกอเกิดกรรมในบริวาร
* ทิปไกดอินเดีย 500 บาท ตลอดการเดินทาง เฉลี่ยวันละ 50 บาท

