ท่ องเที่ยวทางธรรม ดินแดนสถานที่ตรัสรู้ ณ.เมืองพุทธคยา
และร่ วมเป็ นสั กขีพยานมหากาพย์ แห่ งความรัก ณ “ทัชมาฮาล”
วันเดินทางวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2562 ท่ านละ 28,900 บาท
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air India (AI)

วันที่ 1 (18)

กรุ งเทพมหานคร – กรุ งนิวเดลลี – เมืองอัครา

06.00 น.

คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เพื่อทาการ
เช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... ให้การต้อนรับ

08.55 น.

คณะเดิ นทางออกจากสนามบิ นนานาชาติ สุ วรรณภู มิ สู่ กรุ งนิ วเดลลี โดยสายการบิ น
Air India (AI) เที่ยวบินที่ AI 333

12.00 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อินทิรา คานธี กรุ งนิวเดลลี เมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย ที่หล่อหลอมศิลปะและวัฒนธรรมของโลกยุคเก่าและยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) ในศตวรรษที่ 16 เมืองอัคราเคยเป็ นเมืองหลวง
ของประเทศอินเดียตั้งอยูร่ ิ มฝั่งของแม่น้ ายมุนานับเป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดเป็ นอันดับ
สามของรัฐอุตรประเทศ เมืองแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากสถาปั ตยกรรมที่เป็ นอนุ สรณ์
สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ “ทัชมาฮาล” ซึ่ งเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมืองอัครา ณ โรงแรม…พร้อมรับประทานอาหารค่า

ค่า
วันทีส่ อง(19)
เช้าตรู่

จากนั้น

เมืองอัครา –กรุ งนิวเดลลี
น า ท่ า น ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
สถาปั ตยกรรมหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลกทั ช มาฮาล(TAJ MAHAL) ยามเช้ า
ขณะพระอาทิตย์ ขึน้ (หากไม่ ต้องการตื่น
เช้ า มากสามารถเปลี่ยนเป็ นหลังอาหาร
เช้ าได้ )อนุ ส รณ์ สถานแห่ งความรั ก ที่
ยิง่ ใหญ่และนิ จนิ รันดร์ ของกษัตริ ยช์ าห์จาฮันมีต่อพระมเหสี มุมตัส มาฮาล ซึ่ งสวรรคต
เนื่ องจากการให้กาเนิ ดบุตรคนที่ 14 สถานที่แห่ งนี้ ใช้สาหรับเป็ นที่ฝังพระศพของพระ
นางมุมตัสและกษัตริ ยช์ าห์จาฮัน ตั้งอยู่บริ เวณริ มน้ ายมุนา สร้ างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาว
และหิ นทรายสี แดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิ ด ที่ได้รับการออกแบบ
โดยช่างฝี มือจากเปอร์ เซี ย
ทัชมาฮาล ได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พุทธศักราชที่
2526 หรื อปี คริ สต์ศกั ราช 1983
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พกั ในเมืองอัครา

หลังอาหาร

ณ กรุ งนิวเดลลี

จากนั้น

น าท่ า นเที่ ย วชม ป้ อ มอั ค รา(AGRA FORT)
เป็ นป้ อ มปราการที่ ส ร้ างด้ว ยหิ น ทรายสี แดง
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ายมุนา พระเจ้าอัคบาร์ สร้างขึ้น
ในปี คริ ส ต์ศกั ราช 1565 และสร้ างต่ อเติ มกัน
เรื่ อยมาจนถึ งรุ่ นหลานคื อ พระเจ้าซาจาร์ ฮาล
กษั ต ริ ย์ ล าดั บ ที่ 5 แห่ งราชวงศ์ โ มกุ ล ซี่ ง
ปรับเปลี่ยนจากป้ อมปราการทางทหาร มาเป็ นพระราชวัง มีกาแพงสู งกว่า 20 เมตร และ
มี ความยาว 2.5 กิ โลเมตร โดยรอบภายในมี สิ่งปลู กสร้ างมากมายจนเป็ นเสมื อนเมื อง
เล็ ก ๆ ในป้ อมปราการแห่ งนี้ พร้ อมน าท่ านชมท้องพระโรงอัน รโหฐานซึ่ งใช้เป็ นที่
รั บ รองราชอาคัน ตุ ก ะ และทู ตานุ ทู ตอิ ห ร่ าน และหอคอยทรงแปดเหลี่ ยม สถานที่ ที่
กษัตริ ยซ์ าจาร์ ฮาลถูกขังโดยพระโอรสของพระองค์เอง ผูม้ ีพระนามว่า “ออรังเซบ” และ
ใช้เวลาช่วงสุ ดท้ายของชี วติ มองผ่านแม่น้ ายมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซ่ ึ งมเหสี สุดที่รักของ
พระองค์ประทับอยูอ่ ย่างนิรันดร์
ป้ อมปราการแห่ งอัครา ได้รับ การจดทะเบี ยนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่ อปี
พุทธศักราชที่ 2526 หรื อปี คริ สต์ศกั ราช 1983
นาท่านเดินทางกลับกรุ งนิ วเดลลี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตริ ม
สองฟากฝั่งทาง
นาท่านผ่านชมสถานที่ สาคัญรอบกรุ งนิ วเดลลี ได้แก่ ประตู ชัย (INDIA GATE) ซึ่ งมี
ความคล้ายกับประตูชัยในประเทศ
ฝรั่งเศสที่รัฐบาลอังกฤษสร้างขึ้นใน
ปี 1931 เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ เ หล่ า
ท ห ารอิ น เดี ย ผู ้ เ สี ยชี วิ ต ล งใน
เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ
ผ่านชม รัฐสภาราชปาติภาวัน ศูนย์รวมสถานที่ราชการต่างๆ รวมไปถึงรัฐสภาสถานที่
ทาการของรัฐบาล
อิส ระให้ท่านเลื อกซื้ อของที่ ระลึ ก ณ ตลาดจันปาท
ซึ่ งมี สิ น ค้าพื้ นเมื อง ได้แก่ ผ้าไหมอิ นเดี ย , อัญ มณี ,
งานแกะสลักจากไม้จนั ทน์หอม, ผลิ ตภัณฑ์จากหิ น
อ่อนและ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

ค่า
หลังอาหาร

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่นในกรุ งนิวเดลลี
นาท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พกั กรุ งนิวเดลลี ณ โรงแรม...

วันทีส่ าม(20)
เช้า
หลังอาหาร
จากนั้น

กรุ งนิวเดลลี – พุทธคยา
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดิ นทางสู่ ส นามบิ นนานาชาติอินทิ ราคานธี กรุ งนิ วเดลลี เพื่ อนาท่านเดิ นทาง
ต่อไปเมืองคยาโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ... คอยอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ เพื่อนาท่านเดินทางต่อไปเมืองคยา

เที่ยง

รับประทานอาหาร

12.00 น.

คณะเดินทางออกจากสนามบิน กรุ งนิ วเดลลี สู่ เมืองคยาโดยสายการบิน Air India (AI)
เที่ยวบินที่ AI 433

13.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองคยา (สถานที่ต้ งั สังเวชนี ยสถานแห่ งการตรัสรู ้
“พุท ธคยา” ขององค์ส มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) หลังจากเสร็ จพิ ธีการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจสัมภารพเรี ยบร้อยแล้ว... นาทุกท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม............................

จากนั้น

นาท่านเที่ยวชม สถูปนางสุ ชาดา ซึ่ งปั จจุบนั
เป็ นเนิ นดิ น สู งมี ก ารก่ อ อิ ฐ ล้ อ มรอบสู ง
ประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็ นลานกว้า งมี
ร่ องรอยการขุดดิ นหาโบราณวัตถุ สถู ปแห่ ง
นี้ ถู ก สร้ า งเป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานโดยพระเจ้า
อโศกมหาราช ในสมัยพุทธกาลนางสุ ชาดา
คือผูท้ ี่ ถวายข้าวมธุ ปายาสพร้ อมถาดทองคาให้กบั พระพุทธเจ้า ในช่ วงที่ พระพุทธองค์
ทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกริ ยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ

จากนั้น

น าท่ า นเยี่ ย มชม แม่ น้ า เนรั ญ ชรา สถานที่
ส าคัญ ทางศาสนาที่ พ ระศาสดาได้รั บ การ
ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคาจากนาง
สุ ชาดา และ พระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ ยงทาย
หากพระองค์ท่ า นสามารถตรั ส รู ้ ไ ด้ ขอให้
ถาดทองคาลอยทวนสายน้ า

เย็น

นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั ในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหาร
เย็นภายในโรงแรม

วันทีส่ ี่ (21)

เมืองพุทธคยา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น

น าท่ า นเข้า นมัส การ พระมหาเจดี ย์ พุ ท ธคยา พร้ อ ม
สั ก การะองค์พ ระประธาน “พระพุ ท ธเมตตา” และ
สักการะต้นศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งต้นโพธิ์ ต้นดังกล่าวเป็ นต้น
ที่ 4 จากต้นศรี มหาโพธิ์ ตน้ แรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้
โดยสาหรับต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นแรกนั้นเป็ นสหชาติ
กับพระพุทธเจ้า (เกิ ดในวันเดี ยวกับวันที่เจ้าชายสิ ทธัต
ถะประสู ติ) มี อายุถึ ง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช จึงถู กทาลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นนี้ จน
ไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จาก
หน่ อ พระศรี ม หาโพธิ์ ต้น เดิ ม และมี อายุยืน มาประมาณ 871-891 ปี จนถู ก ท าลายใน
ประมาณปี พุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ ามือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่า
ศศางกา ซึ่ งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่ งเรื องมาก จึงทรงแอบนากองทัพ
เข้ามาท าลายต้นโพธิ์ ต้นนี้ ต้นพระศรี ม หาโพธิ์ ต้น ที่ ส ามปลู ก โดยพระเจ้าปู รณวรมา
กษัตริ ยพ์ ระองค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่ ส ามนี้ มี อายุยืนมากว่า 1,258 –
1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรี มหาโพธิ์ ตน้
ที่ สี่ ที่ ยั ง ค งยื น ต้ น ม าจ น ปั จ จุ บั น ป ลู ก โด ย น าย พ ล เซ อ ร์ อ เล็ ก ซ าน เด อ ร์
คันนิ่งแฮม เมื่อปี พุทธศักราช 2423
พร้อมนาท่านสักการะ 7 สั ตตมหาสถาน หรื อสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
เสด็จประทับเสวยวิมุต เป็ นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู ้ดว้ ยพระองค์เอง อันประกอบ
ไปด้วย
1) เสด็จประทับบนพระแท่ นวัชรอาสน์ ใต้ตน้ ศรี มหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7
วัน ในสัปดาห์ที่ 1
2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูตน้ ศรี มหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริ บ
พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2
3) เสด็จประทับ ณ รั ตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิ มิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็ นเวลา 7
วัน ในสัปดาห์ที่ 3

4) เสด็ จ ประทับ ณ รั ต นฆรเจดี ย์ โดยเสด็ จ ไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของต้น
ศรี มหาโพธิ์ และประทับนัง่ ขัดสมาธิ ในเรื อนแก้วซึ่ งเทวดานิ รมิตถวาย ทรงพิจารณา
พระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4
5) เสด็จไปประทับใต้ตน้ ไทร อชปาลนิโครธ ซึ่ งเป็ นที่พกั ของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่
5
6) เสด็จไปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ใต้ตน้ จิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของต้น
ศรี มหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6
7) เสด็จไปประทับ ใต้ต้น เกด ราชายตนะ ประทับ นั่งเสวยวิมุ ตติ สุ ข ตลอด 7 วัน ใน
สัปดาห์ที่ 7
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้น

นาท่านเยีย่ มชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัดไทยพุทธคยา
วัดพุทธศรี ลงั กา วัดพุทธญี่ปุ่น วัดพุทธฑิเบต เป็ นต้น
อิสระให้ท่านชมสถาปัตยกรรมในการสร้างโบสถ์วหิ าร
ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ
อิสระช๊อปปิ ง ตามอธัยาศรัย บริ เวณพุทธคยา

ค่า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พร้อมรับประทานอาหาร
ค่า

วันทีห่ ้ า (22)

เมืองพุทธคยา – กรุ งนิวเดลลี – กรุ งเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ. โรงแรม
อิสระตามอธัยาศรัยบริ เวณเจดียพ์ ุทธคยา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองพุทธคยา

14.15 น.

คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองคยา สู่ กรุ งนิ วเดลลี โดยสายการบิน Air India (AI)
เที่ยวบินที่ AI 433

16.55 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุ งนิวเดลลี

ค่า

รับประทานอาหารค่า KFC SET BOX ณ สนามบิน

23.00 น.

คณะเดิ นทางออกจากสนามบิ นนานาชาติ อิน ทิ ราคานธี สู่ ก รุ งเทพมหานครโดยสาย
การบิน Air India (AI) เที่ยวบินที่ AI 334

วันที่หก (23)
04.40 น.

กรุ งเทพมหานคร
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


***หมายเหตุ*** กาหนดการเดินทางและเวลานีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความจาเป็ นและตามตารางของสายการบินที่ใช้
เดินทาง(ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะค่ าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีสาย
การบินมีการเรียกเก็บค่าน้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ )

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง

- พาสปอร์ต มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
- รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 ใบ หน้าตรง ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น
- สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
- พระภิกษุ มีสาเนาใบสุ ทธิ

ค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว เส้นทาง กรุ งเทพ - พุทธคยา- กรุ งเทพฯ
ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย
ที่พกั และอาหารตามที่ระบุในรายการ
พระวิทยากรตลอดเส้นทาง
มีบริ การอาหารไทยเสริ มทุกมื้อ
รถปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถผูช้ านาญเส้นทางนาเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง กรณีการเสี ยชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
หนังสื อสวดมนต์ 1 เล่ม และผ้าปูนงั่ สาหรับสวดมนต์

อัตราตอนต้ นไม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทางและค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
2. ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอินเดีย ท่านละ 3,200 บาท
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปคนช่วยยกกระเป๋ าตามสถานที่ต่างๆ

5. ค่าทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในบริ การ
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
▪ จองมัดจาท่านละ10,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ตภายใน3วัน
▪ ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ภายใน 20 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าเดินทางทั้งหมด
2. ภายใน 30 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินค่าเดินทางเพียง 50%
3. ภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจา 10,000 บาท
เงื่อนไขต่ าง ๆ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้

