
 
        

 

 
   
 
 

                           การช าระเงนิ : ในนาม “ นายนิตกิานต์  ธรรมหรรษากลุ ” บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกล้า 4 ธนาคาร 
                                                       กรุงเทพฯ 909-0-12246-7 #กรุงไทย 031-0-23866-8 #กสิกรไทย 758-2-55559-6 #ไทยพาณิชย์ 264-2-34054-1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 วนัแรก  : กรุงเทพฯ-อุตรดติถ ์                                                                                                      ศกุร ์ 21 ต.ค. 59 

18.00 น.-รถทวัรป์รับอากาศ ออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์สนามหลวง บรกิารอาหารเย็น (1:ขา้วกลอ่ง)+สวดมนตค์าถาป้องกันภัยกอ่นนอน 

วนัแรก  : กรุงเทพฯ-อุตรดติถ ์ทอดกฐนิ ณ วดับา้นใหมโ่พธิเ์ย็น-หลวงพอ่เพชร-พระแทน่ศลิาอาสน ์      เสาร ์22 ต.ค. 59 

05.00 น.-รุ่งอรุณทีอ่ตุรดติถ+์ท าธรุะสว่นตวั อาบน ้า พักผ่อนตามอธัยาศยั ณ วดับา้นใหมโ่พธิเ์ย็น ต.วงัแดง อ.ตรอน จ.อตุรดติถ ์
07.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ (2)+พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนตฉ์ลององคผ์า้กฐนิสามัคค ีณ ศาลาการเปรยีญ สรา้งหอระฆังบารมทีางเสยีง 

08.00 น.-พธิทีอดกฐนิสามัคค ีถวายจตปัุจจัยไทยธรรมแดพ่ระสงฆ+์ไหวห้ลวงพ่อโพธิเ์ย็น+ตน้ตะเคยีนแม่บวัขาว (พี)่+แม่บวัศร ี(นอ้ง) 
10.00 น.-นมัสการ พระแทน่ศลิาอาสน/์อ.ลับแล+หลวงพอ่เพชร/อ.เมอืง+อนุสาวรยีพ์ระยาพชิยัดาบหกั สิง่ศกัดิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง 

12.00 น.-บรกิารอาหารเทีย่ง (3:ขา้วกลอ่ง/บนรถประหยัดเวลา)+ออกเดนิทางสู ่จ.น่าน ซึง่สรา้งขึน้ปลายศตวรรษที ่18 โดยขนุน่าน 

บา่ย       และขนุฟอง ตอ่มาพระยาผากอง บตุรของเจา้พระยาการเมอืง ไดย้า้ยเมอืงมายังฝังตะวนัตกของแมน่ ้าน่าน จนถงึปัจจุบนั 
             นมัสการ/ถวายผา้ห่ม “พระธาตแุช่แหง้” สรา้งในสมัยพระยาการเมอืง เจา้ผูค้รองนครน่าน พ.ศ.1869-1902 เพือ่ประดษิฐาน 

             พระมหาชนิธาตเุจา้ 7 พระองค ์พระพมิพเ์งนิและพระพมิพท์อง ทีไ่ดรั้บพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลไิท เป็นเจดยีท์รง 
             ระฆังบดุว้ยทองจังโก+้เดนิทางถงึวดัภูมนิทร ์อ.เมอืง จ.น่าน ตัง้องคก์ฐนิเอือ้อาทร+ชมวดัภูมนิทร ์สรา้ง พ.ศ.2139 โดย 

             พระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร ์ภายในพระอโุบสถและวหิารทรงจัตรุมขุ มพีระพุทธรูปองคใ์หญป่างมารวชิยั 4 องค ์หันหลงัชนกนั 

เย็น/ค า่ - ตัง้องคก์ฐนิเอือ้อาทร ณ วดัภมูนิทร ์อ.เมอืง จ.น่าน+เทีย่วชมและอสิระอาหารเย็นทีต่ลาดเมอืงน่าน+พักทีโ่รงแรม 3 ดาว 

วนัทีส่อง : ทอดกฐนิเอือ้อาทร-พพิธิภณัฑ-์พระธาตชุา้งค า-วดัภูมนิทร-์พระธาตแุชแ่หง้-แพร ่            อาทติย ์23 ต.ค. 59        

06.00 น.-บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (4)+ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตนิา่น เดมิเป็น“หอค า”ทีป่ระทบัของพระเจา้สรุยิพงษ์ผรติเดชฯ  
             เจา้ผูค้รองนครน่าน+ชม “งาชา้งด า” วตัถมุงคลคูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นงาชา้งขา้งซา้ย ยาว 94 ซ.ม.วดัโดยรอบ 47 ซ.ม.หนัก 18  

             ก.ก. ไดม้าในสมัยพระยาการเมอืงเจา้ผูค้รองน่าน องคท์ี ่5+ชมวตัถโุบราณตา่งๆ+จากนัน้เดนิทางไป “วัดภมูนิทร”์  
10.00 น.- พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนต+์ถวายภัตตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์2,000 รูป+อสิระทานอาหารทีโ่รงทาน หรอืทีต่ลาดในงานวดั 

11.30 น.- คณะพรอ้มกนั ณ กองที ่91/92/93/94/95/96/97/98/99 โดยชมรม/รายการ/ทวัร ์“ธรรมหรรษา” ไดจ้องเอาไว ้

บา่ย        เพือ่เป็นสะพานบุญใหท้า่นไดร้่วมบญุมหากศุลทีย่ ิง่ใหญ่ รวม 9 วดั ในกฐนิเอือ้อาทร 280 วดั พรอ้มกนัทัว่บรเิวณงานบญุ  
               และถวายสงัฆทาน-เครือ่งไทยธรรม พระสงฆอ์นุโมทนา+หลงัพธิทีอดกฐนิเชญิทา่นอยูต่อ่ “ถวายสงัฆทาน” เป็นเสร็จพธิ ี

หมายเหต ุ: เจา้ภาพทอดกฐนิ 1 วดั จ านวน 13,000 บาท (ถวายวดัจดังาน 1,500.-/ชุดกฐนิ 6,500.-/ถวายวดัทีจ่องทอดกฐนิ   
               5,000.-) ขอเชญิร่วมท าบญุ “กองกลาง” แลว้แบง่เฉลีย่ถวายกฐนิ 9 กอง 9 วดั (91-99) ก าหนดปัจจัยถวายวดัทีจ่องกฐนิ 

               ไวอ้ย่างนอ้ยวดัละ 10,000 บาทขึน้ไป (ใหท้า่นท าบญุกองกฐนิที ่91-99 กอ่นแลว้จงึไปสมทบกองบญุกฐนิอืน่ๆ ตามศรัทธา) 
13.30 น.- ออกเดนิทางไปนมัสการ “วดัพระธาตชุา้งค า” ไหวพ้ระเจดยีท์รงลงักา (ทรงระฆัง) รอบฐานองคพ์ระเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูเป็น 
บา่ย        รูปชา้งครึง่ตวั ดา้นละ 5 เชอืก และทีม่มุทัง้สีอ่กี 4 เชอืก ดคูลา้ยจะเอาหลงัหนุนค ้าองคเ์จดยีไ์ว ้มพีระพุทธรูปส ารดิยนืปาง 

               ประทานอภัยองคใ์หญศ่ลิปะเชยีงแสน+พระเจา้ทองทพิยค์ูเ่มอืงในเจดยีว์ดัสวนตาล+เทีย่วชมวนอุทยานแพะเมอืงผ ี 
              ปรากฏการณ์ทีห่นิและหนิทรายถกูกดัเซาะตามธรรมชาตเิป็นรูปร่างตา่งๆ เชน่ ดอกเห็ด หนา้ผา ดแูลว้แปลกตา 

17.00 น.- ไหวพ้ระธาตชุอ่แฮ บรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมสารรีกิธาตพุระศอกซา้ยของพระพุทธเจา้ สรา้งเมือ่ พ.ศ.1879-1881 ใน 
เย็น/ค า่ - สมัยพระมหาธรรมราชาธริาช (พญาลไิท) โดยขนุลวัะอา้ยก๊อม ผูค้รองนครแพร่+อสิระอาหารเย็นทีต่ลาด+พักทีโ่รงแรม 3 ดาว 

 วนัทีส่ ี ่:  แพร-่วดัพระบาทมิง่เมอืง-พระธาตสโุทนมงคลครี-ีพระพุทธชนิราช-กรุงเทพฯ                   จนัทร ์24 ต.ค. 59                                                                                           

07.00 น.- บรกิารอาหารเชา้ทีโ่รงแรม (5)+เทีย่วชมเมอืงแพร่ สรา้งขึน้ประมาณพุทธศตวรรษที ่12 มหีลายชือ่ พลนคร เมอืงพล เมอืงแพล  
เชา้         ในสมัยขอมเรอืงอ านาจ พ.ศ.1470-1560 สมัยพระนางจามเทวเีขา้ครอบครองแควน้ลา้นนา ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น “โกศยันคร” หรอื 

               เวยีงโกศัย แปลวา่ผา้แพร+ชมวดัพระบาทมิง่เมอืง ไหวพ้ระพุทธโกศยัศริชิยัมหาศากยมุน ีคูบ่า้นเมอืงเมอืง ไหวพ้ระเจดยี ์
               มิง่เมอืงรอยพระพุทธบาทจ าลอง+ชมวดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ีชมพพิธิภณัฑส์วุรรณหอค า สรา้งดว้ยไมส้กัทอง เรอืนไม ้     

               รูปทรงลา้นนา มโีบราณวตัถมุากมาย ชมอุโบสถทีว่จิติรงดงาม ไหวพ้ระประธาน “พระพทุธชนิราช” กราบครูบามนตร ี

องค์กฐิน–อัฐบริขาร 
กองละ 2,559 บาท 

  
 

 
 

21-24 ต.ค. กฐนิเอือ้อาทร 280 วดั นา่น-แพร-่อตุรดติถ ์: พธิทีอดพรอ้มกนั 280 วดั ณ วดัภมูนิทร ์
ไหวพ้ระธาตแุชแ่หง้ พระธาตชุา้งค า พพิธิภณัฑน์า่น งาชา้งด า พระธาตชุอ่แฮ พระธาตสุโุทนมงคลครี ี
กฐนิ ณ วดับา้นใหมโ่พธิเ์ย็น ไหวห้ลวงพอ่เพชร หลวงพอ่โพธิเ์ย็น พระแทน่ศลิาอาสน ์พระพุทธชนิราช 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
พระธาตชุอ่แฮ : แพร่ 

 
พระธาตสุโุทนมงคลครี ี: แพร่ 

 
พระใหญหั่นหลัง 4 ทศิ 

 
พระธาตแุชแ่หง้ : น่าน 

 
งาชา้งด า : น่าน 



12.00 น. –บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นลมเย็น (6)+เดนิทางผ่านอตุรดติถไ์ปพษิณุโลก+นมัสการ “พระพทุธชนิราช” สรา้งปี พ.ศ.1900  

บา่ย         ตรงกบัรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลไิทย) พระมหากษัตรยิแ์หง่กรุงสโุขทยั พรอ้มกบั พระพุทธชนิสหี ์พระศรศีาสดา  
                และ พระเหลอื พระพุทธชนิราชไดรั้บการยอมรับวา่เป็นพระพทุธรูปทีม่พีทุธลกัษณะงดงามทีส่ดุองคห์นึง่ของโลก 

19.00 น.- ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มเก็บความทรงจ า+ความประทับใจ “อิม่บญุอุน่ใจ ไปกบัธรรมหรรษาทวัร”์ 
 
 
 
 

 

ก าหนดการทอดกฐนิพุทธบชูา ณ วดัไทยโพธวิหิาร พุทธคยา อนิเดยี (ธรรมหรรษาทัวรส์รา้งถวาย ณ สถานทีต่รัสรู)้ 
                  วนัลอยกระทง 14 พ.ย. 59 : เพือ่ช าระหนีค้า่ทีด่นิและอาคารส านกังานวดั ตกึสงู 4 ช ัน้ 45 หอ้ง 
                   06.00 น. ตัง้องคก์ฐนิพทุธบชูาสามคัค ีณ บรเิวณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์สถานทีต่รัสรู ้พทุธคยา อนิเดยี 
                   07.00 น. ถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ ์10 รปู+คณะผูแ้สวงบญุรับประทานอาหาร ณ วัดไทยโพธวิหิาร 
                   08.00 น. พธิทีอดกฐนิ (พทุธบชูาสามัคค ีครัง้ที2่/2559) ณ ตน้พระศรมีหาโพธิ ์ถวายไทยธรรม เป็นเสร็จพธิ ี
                จงึขอเชญิผูม้จีติศรัทธาร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิครัง้นี ้เพือ่น าปัจจัยไปช าระหนี้คา่ทีด่นิและตกึอาคารส านักงานวดั 

   งบประมาณ 30 ลา้นบาท ยงัเป็นหนีค้า้งช าระอกี 20 ลา้นบาท (40 ลา้นรูปี) ใหส้ าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี

ขออ านาจคณุพระศรรัีตนตรัยและกศุลทานบารม ีจงดลบนัดาลใหท้า่นและครอบครับ เจรญิดว้ย อาย ุวรรณะ สขุะ พละ เทอญ. 

ดร.นติกิานต ์– ร.ต.อ.หญงิ สวุมิล ธรรมหรรษากลุ  ประธานตน้ศรทัธา บรจิาค 1,000,000.- บาท (ปีที ่2/2559) 
คณุวษฐิวิริะ รรีาวภิคัภาษฏิา (วะรา)-นฐัญนนั ธนัดรฐับนัพนนั (นนั) ประธานอุปถมัภ ์200,000.- บาท (ปีที ่2/2559) 

ด าเนนิงานโดย สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ตธรรมหรรษา-คณะธรรมหรรษาจรกิแสวงบุญ-คณะกรรมการวดัไทยโพธวิหิาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดทะเบยีนตามกฎหมายอนิเดยีในนาม “มลูนธิวิดัไทยโพธวิหิาร” 2 ธ.ค. 57 
 

 
 

โอนเงนิท าบญุ : ในนาม “พระธรีะพงษ ์สเุมโธ-ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ” (กองทนุบญุกศุลนธิธิรรมหรรษา) 
บญัชอีอมทรพัย ์สาขาเซ็นทรลั ป่ินเกลา้ ธนาคารกรงุไทย 031-0-40234-4 # กสกิรไทย 758-2-87446-2  
โอนแลว้กรณุาแจง้ โทร. 02-8845683-6, 081-9944790, Fax : 02-8845382 หรอื Line ID : dr_bert 
  

 

 ใบตอบรบัประสงคร์ว่มท าบญุทอดกฐนิ      กฐนิวดัไทยโพธวิหิาร พทุธคยา อนิเดยี 
           

     กฐนิเอือ้อาทรในไทย          กองละ 2,559 บาท        ประธาน 1,000 บาท            
          รองประธาน 500 บาท        กรรมการ 100 บาท        หรอืท าบญุตามศรทัธา 
 

     ท าบญุซือ้ทีด่นิ+สรา้งอาคาร 4 ช ัน้ ถวายวัดไทยโพธวิหิาร ตารางฟตุละ 1,000 บาท 
     เจา้ภาพหอ้งปฏบิตัธิรรม 45 หอ้งๆ ละ 200,000 บาท จารกึชือ่เจา้ภาพตดิไวห้นา้หอ้ง 
     เจา้ภาพปพูืน้กระเบือ้งทางเดนิรอบตกึอาคารส านกังานวดั ตารางเมตรละ 500 บาท 
     เจา้ภาพหอ้งอเนกประสงคท์ีบ่ าเพ็ญกศุล+อาสนสงฆ+์พระประธาน กองละ 500 บาท  
                

ช่ือ-นามสกล........................................................................................................................................................................... 
อุทศิให้........................................................................................................................จ านวนเงิน..................................บาท 
บา้นเลขท่ี................................หมู่ท่ี........ตรอก/ซอย....................................................ถนน.................................................. 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................รหสั................ 
โทร.................................................................................................E-mail : .......................................................................... 
ไอดี ไลน์ (Line ID) :…………………………………………     ไม่ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร (ทางวดัส่งใหท้างไปรษณีย)์ 
      ตอ้งการใบอนุโมทนาบตัร ใหอ้อกในนามของ.................................................................................................................  

ใบแจง้ความประสงคร์ว่มท าบญุ ทอดกฐนิเอือ้อาทร - กฐนิพทุธบชูา ประจ าปี 2559 

 รายการทวัรเ์พือ่การกศุลสมทบกองกฐนิ : คา่บรกิาร ทา่นละ 3,200.- บาท (พักเดีย่วเพิม่ 800 บาท) 
 อตัรานีร้วม :-คา่รถโคช้+คา่โรงแรม 2 คนื+อาหาร 6 มือ้+น ้าดืม่ตลอด+ประกนัอบุตัภิยั 200,000 บาท+มคัคเุทศก ์ 
 อตัรานีไ้มร่วม :- คา่ทปิใหค้นขบัรถ+มคัคเุทศก ์คนละ 100-200 บาท (ตามทีเ่หมาะสม)+คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุว ้

 

 
ภาพด้านข้างฝ่ังต้นพระศรีมหาโพธ์ิ หา่ง 500 เมตร 
เมตรเมตร 

 
ภาพด้านหน้าวดัไทยโพธิวหิาร โครงการท าซุ้มทรงไทย 

 

 

ห้องสวดมนต์เจริญสมาธิ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B

