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กําหนดการเดินทาง   วันที่  13-15 พฤศจิกายน 2558    (ไปเครื่อง-กลับเครื่อง)   (3 วัน 2 คืน)   รายการที2่ 
 
วันแรก (13 พ.ย.58) ภูเก็ต –  กรุงเทพฯ – นาน - บอเกลือ 

04.00 น. พรอมกันท่ีจุดนัดพบ  จากนัน้ออกเดินทางสูสนามบินภูเก็ต 
06.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3036 
07.25 น. ถึงกรุงเทพฯ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
10.25 น. ออกเดินทางสู จ.นาน โดยสายการบินแอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3554 
11.30 น. ถึงนาน เจาหนาท่ีคอยตอนรับ และ บริการนําทานสู รานอาหารเฮือนเจานาง รับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 น. เดินทางสู อ.บอเกลือ ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
15.00 น. ชมบอเกลือโบราณ บอเกลือบนภูเขาที่มวีิธีตมเกลือแบบโบราณ
  ดั้งเดิม ชมสะพานไมไผ ขามลําน้ํามาง  
16.30 น.   นําสายบุญสูที่พัก บอเกลือววิรีสอรท รีสอรทเล็กตั้งอยูในหุบเขา
  ริมน้ําใกลชิดธรรมชาติ เปนจดุหมายปลายทางของนักทองเที่ยวจาก 

ทั่วโลกที่ช่ืนชอบความสงบเงียบ ธรรมชาติมาพักผอน 
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น เมนูพเิศษสําหรับคณะสายบุญจุลกฐินนาน 

        โดยเชฟ ดร.ทวน อุปจกัร ผูสรางสรรคอาหารสําหรับหองเครื่องถวาย
 สมเด็จพระเทพฯ 

19.30 น.    ฟงการบรรยายธรรมบรรยากาศสบาย สบายใตแสงดาว เร่ือง  
      "ปลูกตนไม(ดอกสีมวง)ถวายเจาฟา รักษสายธารา รักษปานาน" 
      โดย พระอาจารยชายกลาง อภิญาโณ วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

(อาจมีการเปล่ียนแปลง) 
20.30 น.    ภาวนาสมาธิ กอนเขานอน โดย พระครูพทิักษเจติยานนัท  

พระวิปสสนาจารย ผูดูแลสํานักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร สาขาหนองเจริญ ผูชวยเจา
อาวาสพระอารามหลวงวดัพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 

21.30 น.    พักผอนนอนหลับดวยความสุขใจกับธรรมชาติอันสงบเงียบ  
                 ณ บอเกลือววิ รีสอรท ที่อยูกลางหุบเขา 
 
 
 
 



 

วันที่สอง  (14 พ.ย.58)   นาน – ไหวพระ 5  วัด - พิธีเก็บดอกฝายทอผาจุลกฐิน 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั หลังอาหารออกเดินทางสู อ.เมืองนาน  
09.30 น. พิธีบายศรีสูขวัญ แขกแกวขวัญเมือง ในวหิารหลวงวัดพระธาตุชางค้ํา  
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  รานอาหารวังปลาหนาเขื่อน   
13.00 น. นําทาน ชมบรรยากาศเมืองเกา และวิถีชีวติทองถ่ินบานเรือนที่เปนเอกลักษณของ จ.นาน และไหวพระ  

5 วัด เพื่อความเปนสิริมงคล โดยเสนทางจะเริ่มตนจาก ศนูยบริการนกัทองเที่ยวนาน/วัดภูมินทร/
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตนิาน/วัดมิ่งเมือง/วัดศรีพัตน/วดัไผเหลือง/วัดหัวขวง/วดัมงคล/วัดสวนตาล/วัด
ชางเผือก/วัดสถารส/วัดมหาโพธิ์/วัดเชยีงแข็ง/วัดน้ําลอม/คายสุริยพงศ/วัดพระเนตร/วดัทาชาง/วดั 
ดอนแกว/ศาลพระเจาลานตือ้/พิพิธภัณฑแขงเรือ/สะพานกรุงศรี/วัดกูเตา/วัดชางค้ําวรวิหาร และคุมเจา
ราชบุตร โดยมีมัคคุเทศกบรรยายประวัติของสถานที่ตาง ๆ  ตัวอยางวดัที่จะแวะนมัสการ :  
- วัดพระธาตชุางค้ํา เดิมเรยีก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” เปนวัดหลวงในเขตนครนาน 
สําหรับเจาผูครองนครใชเปนสถานที่ประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาตาม
ศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ ลักษณะสถาปตยกรรมของวัดพระธาตุชางค้ํานี้สะทอนใหเห็นอทิธิพลของศิลปะ
สุโขทัย อาทิ เจดียทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองคเจดียกออิฐถือปนูและปนเปนรูปชางครึ่งตัว ดาน
ละ ๕ เชือกและที่มุมอีก ๔ เชือกดูคลายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ําองคเจดียไว ลักษณะคลายวัดชางลอม 
และภายในวหิารประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดยืนปางประทานอภยั อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเปนปูนปนขนาดใหญศลิปะเชียงแสน ฝมือสกุลชางนาน 
ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองนาน 
-  วัดภูมินทร เปนวัดที่สรางทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคลายตั้งอยูบนหลังพญานาค 2 ตน 
อาคารนี้เปนทัง้พระอุโบสถ พระวหิารและพระเจดียประธาน  โดยใชอาคารในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก
เปนพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต เปนพระอุโบสถ  รัฐบาลไทยเคยพิมพรูปวดัภมูินทรในธนบตัร
ใบละ 1 บาท ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

 - วัดมิ่งเมือง เปนที่ประดษิฐาน เสาหลักเมือง ซ่ึงอยูในศาลาจตุรมุขดานหนาพระอุโบสถ เสาหลักเมือง
สูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดวยไมแกะลวดลายลงรกัปดทอง ยอดเสาแกะสลักเปนรูปพรหมพักตร
มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา  

 -  วัดศรีพันตน  ภายในวัดมภีาพเขียนภายในพระอุโบสถแสดงประวัตศิาสตรเมืองนาน ภายนอกมกีาร
ตกแตงงดงาม และยังมีเรือจอดในโรงเรือบานศรีพันตน เรือทุกลํามีลวดลายงดงาม 

 

(วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร จ.นาน) 



  
 
17.00 น. แวะชิมบัวลอยไขหวาน หรอื ขนมหวาน หลากหลายชนิดและอรอยที่ 

“รานปานิ่ม”  
18.30 น. พรอมกันที่ลอบบี้โรงแรม จากนั้นนาํทานสูวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 

ประทับใจความงดงามวัดพระธาตุชางค้ําฯ ยามค่ําคืน รวมพิธีเก็บดอก
ฝายมงคลสําหรับนํามาปนเปนเสนดายเพื่อทอผาใหเปนผืนสําหรับตัด
เย็บเปนผาจุลกฐิน ซ่ึงเปนการสืบสานประเพณีลานนาโบราณที่หาดไูด
ยากยิง่ในปจจบุัน 

 รับประทานอาหารแบบขันโตก เมนูพื้นเมอืงสุดพิเศษ พรอมชมการแสดง วัฒนธรรมลานนาเมืองนาน 
                                                                                   
  

                            (ภาพแหงความประทับใจพิธีเก็บฝาย งานจุลกฐิน ถิ่นเมืองนาน ป 2557) 

 
19.30 น. พิธีเก็บฝายมงคล 
 - พระเถรานุเถระเก็บฝาย 
 - นางฝายคําเกบ็ฝาย  
 - ตนสายบุญเก็บฝาย 
 - คณะศรัทธาผูมารวมงานเกบ็ฝายตนสายบุญและคณะศรัทธาผูมารวมงานพรอมกันที่วิหารหลวง 

รวมกันอธิษฐานและสมาทานศีล 
20.30 น. พิธีทอผาจุลกฐิน..เปดขวงทอ การแสดงศลิปวัฒนะธรรมลานนา สมโภชตลอดทั้งคนื พรอมการทอผา

และตัดเย็บจนแลวเสร็จสมบรูณ 
 (หมายเหตุ : กาํหนดการพิธีการจลุกฐิน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 



 

วันที่สาม  (15 พ.ย.58)   พิธีถวายผาจุลกฐิน - ภูเก็ต  
06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั หลังอาหารออกเดินทางสูวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 

 รวมพิธีถวายผาจุลกฐิน 
                           (06.00น. ทางคณะไดจัดเตรียมผาทอจุลกฐินที่แลวเสร็จสมบูรณ)  
08.00 น. ขบวนแหตามประเพณีชาวลานนาโบราณ อันงดงามอลังการ พรอมตนสายบุญรวม

นําผาจุลกฐินทอดถวาย ณ สํานักปฎิบัติธรรมวัดพระธาตุชางค้ําวรวหิาร สาขาหนอง
เจริญ พระสงฆอนุโมทนา เปนอันเสร็จพธีิ 

 

 
12.00 น. รวมรับประทานอาหารเที่ยง ซ่ึงทางวัดไดจดัเลี้ยงตอนรับทาน จากนั้นนาํทานเดินทางสูสนามบินนาน 
16.45 น. เหิรฟากลับสูภเูก็ต โดยสายการบนิแอรเอเซีย เที่ยวบิน FD3557 
17.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง แวะตอเครื่อง 
20.30 น. ออกเดินทางสูภูเก็ต เที่ยวบิน FD3013 
21.40 น. ถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดภิาพ บริการสงทานถึงบาน 
 
อัตราคาบริการ    ราคาทานละ  15,900   บาท 
    พักเดี่ยวจายเพิ่ม     3,000   บาท 
     (เปนราคาพิเศษงดแจกของแถม) 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 1. คาตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต -  ดอนเมือง -  นาน โดยสายการบินแอร เอเซีย 

2. คารถตูปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
3. คามัคคุเทศกนําเทีย่วตลอดรายการ 

 4 .คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ 
 5. คาอาหาร ตามรายการทัวร 
 6. คาโรงแรมที่พัก จํานวน2 คืน พักหองละ 2 ทาน 

7. คาประกันอบุัติเหต ุ
 
 
 
 



 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 1.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 2..คาใชจายทีน่อกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่มที่เปนแอลกอฮอล  คามินิบาร และคาซักรีดเปนตน 
 3. คาทิปคนขับรถ 
 
 
 


