
  
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   

     ทัวร์ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 9 วัด 
                                                                ไปเช้า-เย็นกลับ วันเดียว เก็บเกี่ยวบุญ 9 วัด 
 

                                                                โดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และทีมงาน 
                                                                น าสวดบูชาพระอรหันต์ 8 ทิศ (ตามลูกนิมติ 8 ลูก) 
                                                                 สวดคาถาป้องกันภัย 10 ทศิ รวม 9 จบ ครบ 9 วัด                                                                                                                           

    ราคา 600 บาท บริการอาหารเช้า+เครื่องดื่ม 

    มีเจ้าหน้าที่บริการ+วิทยากรบรรยายตลอดทางบุญ 
 

06.00 น. รถทัวร์ปรับอากาศ ออกจากหน้าธรรมศาสตร ์(ป้ายมหาลัย) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สนามหลวง  
21.00 น. กลับถึง กทม. พร้อมเก็บความทรงใจ+ความประทับใจ “ อ่ิมบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ ” 

 
 
   

                   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ลูกนิมิต : เป็นลูกมีลักษณะกลมหลายขนาดท าด้วยหิน ใช้ฝังไว้เพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหน ก าหนดเป็นเขตพัทธสีมา
ของแต่ละวัดที่เรียกว่า อุโบสถ วัดหน่ึงจะมีเพียงแห่งเดียว ใช้เป็นสถานที่ท าสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ บวชพระ 
เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพระบรมราชโองการ หรือรัฐบาลประกาศจัดสรรใหเ้ป็นพิเศษ  

 

 
 

2559 : เสาร์ 6 ก.พ./อาทิตย์ 14 ก.พ. 
   กทม. – กาญจนบุร ี- นครปฐม 
1. วัดท่ามะกา/ท่ามะกา/กาญจนบุรี  (6-14 ก.พ.) 
2. วัดหว้ยตะเคียน/ท่ามะกา/กาญจนบุรี  (6-17 ก.พ.) 
3. วัดพุบอน/เลาขวัญ/กาญจนบุรี  (6-14 ก.พ.) 
4. วัดคงคา/พนมทวน/กาญจนบุรี  (4-16 ก.พ.) 
5. วัดหนองจอก/พนมทวน/กาญจนบุรี  (4-16 ก.พ.) 
6. วัดหนองไม้เอื้อย/หนองปรือ/กาญจนบุรี  (6-12 ก.พ.) 
7. วัดหนองปลาไหล/หนองปรีอ/กาญจนบุรี (5-14 ก.พ.) 
8. วดัหนองแกประชาสรรค์/หนองปรือ/กาญจนบุรี (6-12 ก.พ.) 
9. วัดเขาพังเจริญผล/ไทรโยค/กาญจนบุรี  (6-14 ก.พ.) 
ส ารอง : 1. วัดล าโพ/บางบัวทอง/นนทุบรี  (4-15 ก.พ.)  
2. วัดบัวขวัญ/เมือง/นนทุบรี  (29 ม.ค.-16 ก.พ.) 
3. วัดแหล่งทองพรหมสรฯ/เมือง/นครปฐม  (7-15 ก.พ.)    
 

 
 
 

 
 
 

  

 
  

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” ช่อง 8  (www.Thaitv8.com) จานด า PSI ช่อง 276 อังคาร 19.00-20.00 น. 

วิทยุ AM.963 จันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น. / AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-24.00 น. โดย ดร.เบิร์ต  

 
 
 

2559 : อาทิตย์ 7 ก.พ./เสาร์ 13 ก.พ.  
   กทม.-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-ราชบุรี 
1. วัดบางยาง/กระทุ่มแบน/สมุทรสุทรสาคร  (6-14 ก.พ.) 
2. วัดน้อยนางหงศ/์เมือง/สมุทรสาคร  (6-14 ก.พ.) 
3. วัดกระเซ้าขาว/เมือง/สมุทรสาคร  (6-14 ก.พ.) 
4. วัดลังกา/อัมพวา/สมุทรสงคราม  (6-14 ก.พ.) 
5. วัดทุ่งเศรษฐ/ีอัมพวา/สมุทรสงคราม  (6-14 ก.พ.) 
6. วัดเขาหมอนทอง/ปากท่อ/ราชบุรี  (6-14 ก.พ.) 
7. วัดท่ายาง/ปากท่อ/ราชบุรี  (6-14 ก.พ.) 
8. วัดศรีพุยางวนาราม/ปากท่อ/ราชบุรี  (6-12 ก.พ.) 
9. วัดถ้ ามงกุฎ/จอมบึง/ราชบุรี  (6-14 ก.พ.) 
ส ารอง: 1.วัดห้วยทรายทอง/สวนผึ้ง/ราชบุรี (6-14 ก.พ.) 
2. วัดแหล่งทองพรหมสรฯ/เมือง/นครปฐม  (7-15 ก.พ.) 
3. วัดบัวขวัญ/เมือง/นนทุบรี  (29 ม.ค.-16 ก.พ.) 
             
    
 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ : ธรรมหรรษาทัวร์ ได้จัดทัวร์ท าบุญไหว้พระ ปิดทองฝังลูกนิมิตคร้ังแรก เมื่อปี 2440 และได้จัดต่อเน่ืองมา

ตลอด 19 ปี พ.ศ.2559 น้ี ได้ชื่อว่าครบรอบ 20 ป ีที่ไดจ้ัดทัวร์ธรรมะ พัฒนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เงินรายได้ที่สุจริต 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่วนหน่ึงหักเป็นการกุศลน าไปบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นผู้ริเร่ิมอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย 

 
 

2559 : ตรุษจีน 8 ก.พ. (วันเดียว) 
กทม.-สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง   
1. วัดโสธรนิมิต/เมือง/สมุทรปราการ  (6-17 ก.พ.) 
2. วัดแสงธรรมบุราราม/เมือง/สมุทรปราการ  (6-17 ก.พ.) 
3. วัดบางผ้ึง/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา (3-15 ก.พ.) 
4. วัดหินกอง/ศรีราชา/ชลบุรี  (6-14 ก.พ.) 
5. วัดเนินแสนสุข/ศรีราชา/ชลบุรี  (6-14 ก.พ.) 
6. วัดสายสุคนธ/์บางละมุง/ชลบุรี  (6-12 ก.พ.) 
7. วัดคลองมคล/บ้านค่าย/ระยอง  (6-14 ก.พ.) 
8. วัดเทพนิมิตร/บ้านค่าย/ระยอง  (6-14 ก.พ.) 
9. วัดห้วยยาง/แกลง/ระยอง  (6-14 ก.พ.) 
ส ารอง : 1. วัดบึงตากาด/วังจันทร์/ระยอง  (5-13 ก.พ.) 
2. วัดศรีประชาธรรม/เขาชะเมา/ระยอง  (6-14 ก.พ.) 
3. วัดสามแยกน้ าเป็น/เขาชะเมา/ระยอง  (6-14 ก.พ.) 
             
    
 

 
 
 

 
 

ลูกนิมิต คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศาสดาและพระสาวก 
เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ 8 ทิศ 
อีกทั้งเป็นการบูชาพระนพเคราะห์ เทวดาประจ าวันเกิดด้วย 
 

1. นิมิตลูกเอก บูชาพระพุทธเจ้า และบูชาพระเกต ุ
2. ทิศบูรพา  บูชาพระอัญญาโกณฑัญญะ-บูชาพระจันทร์ 
3. ทิศอาคเนย ์บูชาพระมหากัสสปะ-บูชาพระอังคาร 
4. ทิศทักษิณ บูชาพระสารีบุตร-บูชาพระพุธกลางวัน 
5. ทิศหรดี    บูชาพระอุบาลี-บูชาพระเสาร์ (ตามจักรราศ)ี 
6. ทิศปัจจิม  บูชาพระอานนท์-บูชาพระพฤหัสบด ี
7. ทิศพายัพ บูชาพระควัมปติ-บูชาพระราห ู(พุธกลางคืน) 
8. ทิศอุดร    บูชาพระมหาโมคคัลานะ-บูชาพระศุกร์ 
9. ทิศอิสาน  บูชาพระราหุล-บูชาพระอาทิตย ์
 

ตามพระธรรมวินัย ลูกนิมิตมี 8 ลูก ก าหนดเขตแดน 8 ทิศ 
สิ้นสุดเขตวิสุงคามสีมา ต้องท าสังฆกรรมในเขตที่ก าหนด 
    
 

 
 
 

 
 


