
 

 

รหัสทัวร BRS1901001 

ทัวรอินเดีย พุทธคยา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน (AI) 

ทัชมาฮาล   ป�อมอัครา   สถูปนางสุชาดา   แมน้ําเนรัญชรา 

พระมหาเจดียพุทธคยา   ประตูชัย INDIA GATE 

 

 
 

ทองเที่ยวทางธรรม ดินแดนสถานที่ตรัสรู ณ.เมืองพุทธคยา 
และรวมเปนสักขีพยานมหากาพยแหงความรัก ณ “ทัชมาฮาล” 

วันเดินทางวันที่  18 - 23   พฤษภาคม   2562   ทานละ 28,900 บาท 
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air India (AI) 

 
 



 

 

วันที่ 1 (18) กรุงเทพมหานคร – กรุงนิวเดลลี – เมืองอัครา 
06.00 น. คณะเดินทางพบกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ันผูโดยสารขาออก เพ่ือ

ทําการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ... ใหการตอนรับ 
08.55 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สูกรุงนิวเดลล ีโดยสายการ

บิน Air India (AI) เที่ยวบินที ่AI 333 
12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลลี เมืองหลวงของ

ประเทศอินเดีย ที่หลอหลอมศิลปะและวัฒนธรรมของโลกยุคเกาและยุคใหมได
อยางลงตัว 

เท่ียง                         รับประทานอาหารกลางวัน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองอัครา (AGRA) ในศตวรรษที่ 16 เมืองอัคราเคยเปน

เมืองหลวงของประเทศอินเดียตั้งอยูริมฝم�งของแมน้ํายมุนานับเปนเมืองที่มีขนาด
ใหญสุดเปนอันดับสามของรัฐอุตรประเทศ เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังจาก
สถาปตยกรรมที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญ “ทัชมาฮาล” ซึ่งเปน
หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก 

คํ่า นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักเมืองอัครา ณ โรงแรม…พรอมรับประทานอาหารคํ่า 
 
วันที่สอง(19) เมืองอัครา –กรุงนิวเดลลี 
เชาตรู นําทานชมความงดงามของสถาปตยกรรม

หน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกทัชมาฮาล
(TAJ MAHAL) ยามเชาขณะพระอาทิตย
ขึ้น (หากไมตองการตื่นเชามากสามารถ
เปลี่ยนเปนหลังอาหารเชาได)อนุสรณ
สถานแหงความรักที่ยิ่งใหญและนิจนิรันดร
ของกษัตริยชาหจาฮันมีตอพระมเหสี มุมตัส 
มาฮาล ซ่ึงสวรรคตเน่ืองจากการใหกําเนิดบุตรคนที่ 14 สถานที่แหงน้ีใชสําหรับ
เปนที่ฝงพระศพของพระนางมุมตัสและกษัตริยชาหจาฮัน  ตั้งอยูบริเวณริมน้ําย
มุนา สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวและหินทรายสีแดง ประดับประดาดวยรัตนชาติ
หลากหลายชนิด ที่ไดรับการออกแบบโดยชางฝมือจากเปอรเซีย 

 ทัชมาฮาล ไดรับการจดทะเบียนให เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อป
พุทธศักราชที ่2526 หรือปคริสตศักราช 1983 



 

 

จากน้ัน รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมท่ีพักในเมืองอัครา 
หลังอาหาร นําทานเที่ยวชม ป�อมอัครา(AGRA FORT)

เปนป�อมปราการที่สรางดวยหินทรายสีแดง 
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํายมุนา พระเจาอัคบารสราง
ขึ้นในป คริสตศักราช 1565 และสรางตอเติม
กันเรื่อยมาจนถึงรุนหลานคือ พระเจาซาจาร
ฮาล กษัตริยลําดับที่ 5 แหงราชวงศโมกุล ซี่ง
ปรับเปลี่ยนจากป�อมปราการทางทหาร มาเปน
พระราชวัง มีกําแพงสูงกวา 20 เมตร และมีความยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบ
ภายในมีสิ่งปลูกสรางมากมายจนเปนเสมือนเมืองเล็กๆ ในป�อมปราการแหงน้ี 
พรอมนําทานชมทองพระโรงอันรโหฐานซึ่งใชเปนที่รับรองราชอาคันตุกะ และ
ทูตานุทูตอิหราน และหอคอยทรงแปดเหลี่ยม สถานที่ที่กษัตริยซาจารฮาลถูกขัง
โดยพระโอรสของพระองคเอง ผูมีพระนามวา “ออรังเซบ” และใชเวลาชวง
สุดทายของชีวิต มองผานแมน้ํายมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของ
พระองคประทับอยูอยางนิรันดร 

 ป�อมปราการแหงอัครา ไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
เม่ือปพุทธศักราชที่ 2526 หรือปคริสตศักราช 1983 

 นําทานเดินทางกลับกรุงนิวเดลลี อิสระใหทานเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนและวิถี
ชีวิตริมสองฟากฝم�งทาง 

ณ กรุงนิวเดลล ีนําทานผานชมสถานที่สําคัญรอบกรุง
นิวเดลลี   ไดแก  ประตู ชัย  (INDIA 
GATE) ซึ่งมีความคลายกับประตูชัยใน
ประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลอังกฤษสราง
ขึ้นในป 1931 เพื่อเปนเกียรติแกเหลา
ท ห า ร อิ น เดี ย   ผู เสี ย ชี วิ ต ล ง ใน
เหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 1 และผานชม รัฐสภาราชปาติภาวัน  ศูนยรวม
สถานที่ราชการตางๆ รวมไปถึงรัฐสภาสถานที่ทํา
การของรัฐบาล 

จากน้ัน อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดจันปาท 
ซึ่งมีสินคาพื้นเมือง ไดแก ผาไหมอินเดีย, อัญมณี, 
งานแกะสลักจากไมจันทนหอม, ผลิตภัณฑจากหิน
ออนและ ของตกแตงบาน ฯลฯ  



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่นในกรุงนิวเดลล ี
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพักกรุงนิวเดลลี ณ โรงแรม... 
 
วันที่สาม(20)           กรุงนิวเดลลี – พุทธคยา 
เชา รับประทานอาหารเชา ภายในโรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลลี เพื่อนําทาน

เดินทางตอไปเมืองคยาโดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ... คอยอํานวยความสะดวก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูอาคารผูโดยสารภายในประเทศ เพื่อนําทานเดินทางตอไป

เมืองคยา 
เท่ียง รับประทานอาหาร  
12.00 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินกรุงนิวเดลลี สูเมืองคยาโดยสายการบิน Air 

India (AI) เท่ียวบินที่ AI 433 
13.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองคยา (สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแหง

การตรัสรู “พุทธคยา” ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา) หลังจากเสร็จพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและตรวจสัมภารพเรียบรอยแลว... นําทุกทานเขาสูที่พัก 
โรงแรม............................ 

จากน้ัน นําทานเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปจจุบัน
เปนเนินดินสูงมีการกออิฐลอมรอบสูงประมาณ 
4 เมตร รอบๆเปนลานกวางมีรองรอยการขุด
ดินหาโบราณวัตถุ สถูปแหงน้ีถูกสรางเปน
อนุสรณสถานโดยพระเจาอโศกมหาราช ใน
สมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผูที่ถวายขาว
มธุปายาสพรอมถาดทองคําใหกับพระพุทธเจา ในชวงที่พระพุทธองคทรงเลิก
บําเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ 

จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม แมนํ้าเนรัญชรา สถานที่
สําคัญทางศาสนาที่พระศาสดาไดรับการถวาย
ขาวมธุปายาสพรอมถาดทองคําจากนาง
สุชาดา และ พระองคไดอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย
หากพระองคทานสามารถตรัสรูได ขอใหถาด



 

 

ทองคําลอยทวนสายน้ํา 
เย็น นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พรอมรับประทาน

อาหารเย็นภายในโรงแรม 
 
วันที่สี่ (21)               เมืองพุทธคยา 
เชา                             รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ัน นําทานเขานมัสการ พระมหาเจดียพุทธคยา พรอม

สักการะองคพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และ
สักการะตนศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงตนโพธิ์ตนดังกลาวเปนตนที่ 
4 จากตนศรีมหาโพธ์ิตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู 
โดยสําหรับตนพระศรมีหาโพธิ์ตนแรกน้ันเปนสหชาติ
กับพระพุทธเจา (เกิดในวันเดียวกบัวันที่เจาชายสิทธัต
ถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ป จนในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช จึงถูกทําลายโดยพระชายาของพระเจาอโศก
มหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจาอโศกรักและหวงแหนตนพระศรีมหาโพธ์ิตน
น้ีจนไมสนใจพระนาง ตนพระศรีมหาโพธ์ิตนที่สองน้ันปลูกโดยพระเจาอโศก
มหาราช จากหนอพระศรีมหาโพธ์ิตนเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 
ป จนถูกทําลายในประมาณปพุทธศักราช 1143-1163 ดวยน้ํามือของพระราชา
ฮินดูแหงเบงกอลพระนามวาศศางกา ซึ่งพระองคอิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความ
รุงเรืองมาก จึงทรงแอบนํากองทัพเขามาทําลายตนโพธ์ิตนน้ี ตนพระศรีมหาโพธ์ิ
ตนทีส่ามปลูกโดยพระเจาปูรณวรมา กษัตริยพระองคสุดทายแหงราชวงศเมา
รยะ และตนที่สามน้ีมีอายุยืนมากวา 1,258 – 1,278 ป จึงลมลงในสมัยที่
อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษ และตนพระศรีมหาโพธ์ิตนที่ส่ี ที่ยังคงยืนตน
มาจนปจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร อเล็กซานเดอร  
คันน่ิงแฮม เมื่อปพุทธศักราช 2423 

 พรอมนําทานสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เปนเวลา 7 สัปดาหหลังจากตรัสรูดวยพระองค
เอง อันประกอบไปดวย 

 1) เสด็จประทับบนพระแทนวัชรอาสนใตตนศรมีหาโพธิ์ พรอมเสวยวิมุตติสขุ
ตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 1 



 

 

 2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย ทรงยืนจองพระเนตรดตูนศรีมหาโพธ์ิ โดยมิได
กะพริบพระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 2 

 3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย ทรงนิมิตจงกรมข้ึน แลวเสด็จจงกรมเปน
เวลา 7 วัน ในสัปดาหที่ 3 

 4) เสด็จประทับ ณ รตันฆรเจดีย โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตน 
ศรีมหาโพธ์ิ และประทับน่ังขัดสมาธิในเรือนแกวซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรง
พิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาหท่ี 4 

 5) เสด็จไปประทับใตตนไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเปนที่พักของคนเลี้ยงแกะ ใน
สัปดาหท่ี 5 

 6) เสด็จไปประทับน่ังขัดสมาธิใตตนจิก มุจลินท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของตนศรีมหาโพธ์ิ ในสัปดาหท่ี 6 

 7) เสด็จไปประทับใตตนเกด ราชายตนะ ประทบัน่ังเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน 
ในสัปดาหท่ี 7 

เท่ียง                         รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากน้ัน นําทานเยีย่มชม วัดพุทธนานาชาติ เชน วัดไทย

พุทธคยา วัดพุทธศรีลังกา วัดพุทธญี่ปุ�น วัดพุทธฑิ
เบต เปนตน อิสระใหทานชมสถาปตยกรรมในการ
สรางโบสถวิหารที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแตละ
ประเทศ  

                                  อิสระชอปปง ตามอธัยาศรัย บริเวณพุทธคยา 
คํ่า นําทานเดินทางเขาสูที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ โรงแรม... พรอมรับประทาน

อาหารคํ่า 
วันที่หา (22)             เมืองพุทธคยา – กรุงนิวเดลลี – กรุงเทพมหานคร 
เชา                            รับประทานอาหารเชา ณ. โรงแรม 
                                  อิสระตามอธัยาศรัยบริเวณเจดียพุทธคยา 
เท่ียง                          รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน

เมืองพุทธคยา                             



 

 

14.15 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินเมืองคยา  สูกรุงนิวเดลลี โดยสายการบิน Air 
India (AI) เท่ียวบินที่ AI 433 

16.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลลี  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า KFC SET BOX ณ สนามบิน 
23.00 น. คณะเดินทางออกจากสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี สูกรุงเทพมหานครโดย

สาย 
การบนิ Air India (AI) เท่ียวบินที ่AI 334 

 
 
วันที่หก (23) กรุงเทพมหานคร 

04.40 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 

 
***หมายเหตุ*** กําหนดการเดินทางและเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและ
ตามตารางของสายการบินที่ใชเดินทาง(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่และกรณีสายการบินมีการเรียก
เก็บคานํ้ามันเพ่ิมเติมจากราคาที่กําหนดไว) 

 

เอกสารที่ใชในการเดินทาง -   พาสปอรต มีอายุไมนอยกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง 

  -   รูปถายสี 2 น้ิว x 2 น้ิว 2 ใบ หนาตรง ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน 

  -   สําเนาบัตรประชาชน  และ สําเนาทะเบียนบาน 

                 -   พระภิกษุ มีสําเนาใบสุทธิ 

 



 

 

คาบริการน้ีรวม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ช้ันนักทองเที่ยว เสนทาง กรุงเทพ - พุทธคยา- กรุงเทพฯ 
2. ภาษีสนามบินดอนเมืองและที่อินเดีย 
3. ที่พัก และอาหารตามที่ระบุในรายการ 
4. พระวิทยากรตลอดเสนทาง 
5. มีบริการอาหารไทยเสริมทุกมื้อ 
6. รถปรับอากาศ พรอมพนักงานขับรถผูชํานาญเสนทางนําเที่ยวตามรายการ 
7. คาธรรมเนียมในการเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามที่ระบุไวในรายการ 
8. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
9. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง กรณีการเสียชีวติ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
10. หนังสอืสวดมนต 1 เลม และผาปูน่ังสําหรับสวดมนต 

 
อัตราตอนตนไมรวม 

1. คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางและคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคน
ตางดาว 

2. คาธรรมเนียมวซีา ประเทศอินเดีย ทานละ 3,200 บาท 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 
4. คาทิปคนชวยยกกระเป�าตามสถานที่ตางๆ 
5. คาทิปคนขับรถ เด็กรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในบริการ 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 จองมัดจําทานละ10,000 บาท พรอมหนาพาสปอรตภายใน 3 วัน 
 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ภายใน 20 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาเดินทางท้ังหมด 
2. ภายใน 30 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินคาเดินทางเพียง 50% 
3. ภายใน 45 วันกอนการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคามัดจํา 10,000 บาท  

 



 

 

เงื่อนไขตาง ๆ 

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน เหตุการณทางการเมือง 
และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือคาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้น
ตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ท้ังน้ี บริษัทฯ  จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาประเทศ เน่ืองจาก
มีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติ
สอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทาง
บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได 

 
 
 
  
 


