
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                   

    รว่มงานบญุ ปิดทอง ฝงัลกูนมิติ ผกูพทัธสมีา  
                                                                ทวัรว์นัเดยีว เก็บเกีย่วบญุ กศุลบารม ี 9 วดั 
 

                                                                โดย ดร.เบริต์ ธรรมหรรษาทวัร ์และทมีงาน 
                                                                น ำสวดบชูำพระอรหนัต ์8 ทศิ (ตำมลกูนติ 8 ลกู) 
                                                                 +คำถำป้องกนัภัย 10 ทศิ รวม 9 จบ ครบ 9 วดั                                                                                                                           

    ราคา 600 บาท บรกิำรอำหำรเชำ้+เครือ่งดืม่ 

    มเีจำ้หนำ้ทีบ่รกิำร+วทิยำกรบรรยำยตลอดทำงบญุ 
 

06.00 น. รถทวัรป์รับอำกำศ ออกจำกหนำ้ธรรมศำสตร ์(ป้ำยมหำลยั) พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิสนำมหลวง  
21.00 น. (ประมำณ) กลบัถงึ กทม. พรอ้มเก็บควำมทรงใจ+ประทบัใจ “อิม่บญุอุน่ใจ ไปกบัธรรมหรรษำทวัร”์ 

 
 
   

                   
 
 
 
 
 

 

ลูกนิมิต : เป็นลกูมีลกัษณะกลมหลายขนาดท าด้วยหิน ใช้ฝังไว้เพื่อไมใ่ห้เคลื่อนท่ีไปไหน ก าหนดเป็นเขตพทัธ-
สีมาของแตล่ะวดั ท่ีเรียกวา่ “อุโบสถ” วดัหนึง่จะมีเพียงแห่งเดียว ใช้เป็นสถานท่ีท าสงัฆกรรม เช่น สวดพระปาตโิมกข์ 
บวชพระฯลฯ เม่ือสร้างเสร็จแล้วต้องได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา (เขตแดนของสงฆ์ แยกตา่งหากจากบ้านเมือง) โดย 
มีพระบรมราชโองการ หรือรัฐบาลประกาศจดัสรรให้ ถือวา่เป็นยอดบญุมหากศุลท่ียิ่งใหญ่ในชีวิตท่ีวนัเดียวไปได้ 9 วดั  

ลูกนิมิต 9 ลูก ประจ าทิศตา่ง ๆ มีความหมายท่ีเป็นมงคล คือ เพื่อถวายพระพทุธเจ้า และพระอรหนัตสาวก  
ผู้ใหญ่ส าคญั 8 รูป ประจ าทิศทัง้ 8 หรือบชูาเทพนพเคราะห์ทัง้ 9 คือ 1.นิมิตลูกเอก บชูาพระพทุธเจ้า–บชูาพระเกต ุ/  
2. ทศิตะวันออก บชูาพระอญัญาโกณฑญัญะ-บชูาพระจนัทร์ / 3.ทศิตะวันออกเฉียงใต้ บชูาพระมหากสัสปะ- 
บชูาพระองัคาร / 4.ทศิใต้บชูาพระสารีบตุร-บชูาพระพธุ / 5.ทศิตะวันตกเฉียงใต้ บชูาพระอบุาล-ีบชูาพระเสาร์ /  
6.ทศิตะวันตก บชูาพระอานนท์-บชูาพระพฤหสับดี / 7.ทศิตะวันตกเฉียงเหนือ บชูาพระควมัปต-ิบชูาพระราห ู/  
8.ทศิเหนือ บชูาพระมหาโมคคลัลานะ-บชูาพระศกุร์ / 9.ทศิตะวันออกเฉียงเหนือ บชูาพระราหลุ-บชูาพระอาทิตย์ 
 
 
 

    เสำร ์ตรษุจนี 28 ม.ค./อำทติย ์29 ม.ค. 
    เสำร ์4 ก.พ./อำทติย ์5 ก.พ. 
1. วัดไผเ่ลีย้ง/หนองเขม/กทม. (27 ม.ค.-5 ก.พ.) 
2. วัดยำงหัก/บำ้นโป่ง/รำชบรุ ี(28 ม.ค.-5 ก.พ.) 
3. วัดเขำสงูแจม่ฟ้ำ/ทำ่มะกำ/กำญจนบรุ ี(27 ม.ค.-7 ก.พ.) 
4. วัดบำ้นบงึ/บำ้นคำ/รำชบรุ ี(28 ม.ค.-5 ก.พ.) 
5. วัดบำ้นเกำ่ตน้มะคำ่/บำ้นคำ/รำชบรุ ี(28 ม.ค.-5 ก.พ.) 
6. วัดสวุรรณครี/ีบำ้นคำ/รำชบรุ ี(27 ม.ค.-4 ก.พ.) 
7. วัดหนองจอก/บำ้นคำ/รำชบรุ ี(27 ม.ค.-4 ก.พ.) 
8. วัดบำ้นบงึ/เมอืง/รำชบรุ ี(28 ม.ค.-5 ก.พ.) 
9. วัดนพเกต/ุปำกทอ่/รำชบรุ ี(28 ม.ค.-5 ก.พ.) 
ส ำรอง : 1. วัดหมอเฒำ่/เมอืง/กำญจนุบร ี(28 ม.ค.-4 ก.พ.) 
2. วัดหนองบวั/ดำ่นมะขำมเตีย้/กำญจนบร ี(26 ม.ค.-6 ก.พ.)  
3. วัดพนุ ้ำรอ้นรัตนครี/ีเมอืง/กำญจนบรุ ี(28 ม.ค.-6 ก.พ.) 
    
 

 
 
 

 
 
 

  

 
  

 

  รายการ TV “ธรรมหรรษา” โทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษา (ทวีอีอนไลน ์24 ช ัว่โมง) รบัชม www.dhammahansa.com    
  Facebook : ธรรมหรรษาทวี/ีYoutube : Dhammahansa Channel/Application : ธรรมหรรษาทวี ีDhammahansa TV 
  วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ 

 
 

หมายเหต ุ: ธรรมหรรษำทวัร ์ไดจ้ัดทวัรท์ ำบญุไหวพ้ระ ปิดทองลกูนมิติครัง้แรก เมือ่ปี 2540 และไดจ้ัด
ตอ่เนือ่งมำตลอด 20 ปี พ.ศ.2560 นีไ้ดช้ือ่วำ่ครบรอบ 21 ปี ทีไ่ดจ้ัดทวัรธ์รรมะ และพัฒนำตลอดมำจนถงึ
ปัจจบุนั น ำเทีย่วทัว่ไทย ไปทัว่โลก บรกิำรจ ำหน่ำยตัว๋เครือ่งบนิ ใหเ้ชำ่รถทวัร/์รถตูป้รับอำกำศ ทัง้นี ้เงนิ
รำยไดท้ีส่จุรติ บรสิทุธิ ์ยตุธิรรม สว่นหนึง่น ำไปบ ำรงุพทุธศำสนำ ไดอ้ปุถมัภส์รำ้งวดัไทยโพธวิหิำร อนิเดยี 

 
 

ค าอธษิฐานจติ ในงานปิดทองฝงัลกูนมิติ ผกูสมีา 
          ขอเดชะ            บญุทำน  กำรกศุล 
          ปิดนมิติ            อโุบสถ  ทศพล 
          เริม่ลกูตน้           กลำงโบสถ ์  โชตติระกำร  
    เป็นนมิติลกูเอกเสกประสำท    งำมโอภำสมำศเฉลมิเสรมิสณัฐำน  
เป็นนมิติเตอืนตำสำธกุำร            ทำ่มกลำงงำนบญุพธิผีกูสมีำ  
    เกดิชำตหินำ้อยำ่รูเ้ข็ญไดเ้ป็นใหญ ่  รปูวไิลเป็นเสน่หด์งัเลขำ  
ปิดนมิติลกูทศิบรูพำ                  ใหก้ำ้วหนำ้เกยีรตยิศปรำกฏไกล  
    ปิดนมิติลกูทศิอำคเนย ์          ขอใหเ้ท-วำประสทิธิพ์ศิภยั  
ปิดนมิติทศิทกัษิณศกัดชิยั          ใหส้มใจสมบตัวิฒันำ  
    ปิดนมิติลกูทศิหรด ี               ขอใหช้-ีวติม่ันชนัษำ  
ปิดนมิติทศิประจมิอิม่อรุำ            ปรำรถนำใดไดด้ัง่ใจปอง  
    ปิดนมิติทศิพำยพัดบัทกุขโ์ศก  นริำศโรคนริำศภยัรำ้ยทัง้ผอง  
ปิดนมิติทศิอดุรกรประคอง          ไดเ้งนิทองสมหมำยทกุประกำร  
    ปิดนมิติทศิอสิำนประกำรทำ้ย   ใหส้มหมำย ไดส้ขุ ทกุสถำน  
รวมเกำ้ลกู สกุใสใจเบกิบำน กวำ่จะถงึซึง่นพิพำน..เมือ่นัน้เทอญ. 
 

หมำยเหต ุ: ดอกไม ้ธปู เทยีน ทอง ไมต่อ้งน ำไป ทกุวดัมบีรกิำร 
    ใหท้ำ่นท ำบญุใสใ่นตูบ้รจิำคตำมศรัทธำ แตง่กำยสภุำพทั่วไป 
 

http://www.dhammahansa.com/feachbook

