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หวัหนา้ทวัร ์/ วทิยากรบรรยาย โดย 
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ค ำปรำรภ 
 

คณะธรรมหรรษำจำริกแสวงบุญ  โดย  บริษัท  ธรรมหรรษำทัวร์  แอนด์  แทรเวล  จ ำกดั  
น ำโดย ดร.นิติกำนต์ ธรรมหรรษำกลุ (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษำทัวร์) - อำจำรย์โหรยรู ศิษย์ครูเทพ  
ไดจ้ดัท ำโครงกำรไปจำริกแสวงบุญสู่แดนสิงหล ประเทศศรีลงักำ นมสักำรพระมหำทนัตธำตุ หรือ
พระเข้ียวแกว้ของพระสมัมำสมัพทุธเจำ้ และตน้พระศรีมหำโพธ์ิก่ิงเดิมจำกพทุธคยำ สถำนท่ีตรัสรู้  
ไดท้ศันศึกษำสัมผสัประเพณีวฒันธรรมทำงพระพทุธศำสนำ และชมพิธีแห่พระเข้ียวแกว้ ซ่ึงเป็น
งำนบุญประเพณีท่ียิง่ใหญ่ของประเทศศรีลงักำ ระหวำ่งวนัท่ี  11–15  สิงหำคม  2559  รวม 5 วนั / 
4 คืน มีผูร่้วมเดินทำงในคร้ังน้ี รวม 46 ท่ำน  



ในกำรจำริกแสวงบุญสู่ประเทศศรีลงักำนั้น  ใหเ้ขำ้ใจก่อนวำ่ศรีลงักำเป็นประเทศท่ียงั 
ไม่พฒันำ ถือวำ่ยงัลำ้หลงัประเทศไทยประมำณ  20  ปี   ฉะนั้น   อำจจะมีอะไรท่ีขำดตกบกพร่อง
ไปบำ้ง ถึงแมว้ำ่คณะผูด้  ำเนินงำนจะพยำยำมท ำใหดี้ท่ีสุด       แต่บำงคร้ังอำจไม่เป็นไปตำมท่ีเรำ
หวงัตั้งใจจะตอ้งมีขนัติบำรมีพอสมควร  ถือวำ่เป็นกำรจำริกแสวงบุญ สร้ำงทำงสวรรคสุ์คติภพ
ใหแ้ก่เรำท่ำนทั้งหลำย  เป็นปัจจยัเพิ่มพนูกำรสร้ำงบำรมีในภพต่อไปคณะผูด้  ำเนินงำน หวงัเป็น
อยำ่งยิง่วำ่กำรจำริกแสวงบุญคร้ังน้ี  จะสร้ำงควำมประทบัใจ ควำมปิติเอิบอ่ิมใจอนัเป็นบุญกศุลให้
เกิดข้ึน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีขำดตกบกพร่องไป    ขออภยัมำ  ณ  โอกำสน้ี    ขอขอบคุณคณะผูเ้ดินทำง
ทุกท่ำนท่ีใหก้ำรสนบัสนุนและร่วมมือเป็นอยำ่งดี 
                              “ โลโก ปตัถมัภกิา เมตตา เมตตาธรรมค ้าจุนโลก ” 
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                                     ดร.นิตกิานต์  ธรรมหรรษากลุ   
                                        (ดร.เบิร์ต  ธรรมหรรษาทัวร์)                                   
                                        ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. / ธรรมวทิยากร/หวัหนา้ทวัร์ 
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