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ปั�นฝ้าย  สายบุญ จุลกฐิน ถิ�นเมอืงน่าน 

                    3 วนั 2 คืน 

กาํหนดการเดินทาง วนัที� 3-5 พฤศจกิายน2561 

วนัแรก  ภูเกต็ – กรุงเทพฯ – วดัมหาโพธิ- พธิีจุลกฐิน 

05.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ในภูเก็ต) 

06.00น. พร้อมกนัที�สนามบินภเูกต็ เคาน์เตอร์เช็คอินทข์องสายการบิน นกแอร์(Nok Air ) โดยมีเจา้หนา้ที�ของ

บริษทัคอยให้ให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

08.00น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เที�ยวบินที� DD7511(ใชเ้วลาเดินทาง 1:20 ชม.) 

09.30น. ถึงสนามบินดอนเมือง แวะเปลี�ยนเครื�อง 

12.45น.             ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน นกแอร์(Nok Air) เที�ยวบินที�DD8824 (ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) 

14.20น. ถึงสนามบินน่าน คณะสายบุญเดินทางไปยงัวดัมหาโพธิ 

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ซึ� งพระพุทธรูปยืนไม้

แกะสลกัลงรักปิดทองที�เหลืออยูใ่นกองเถา้ถ่านองคนี์� เป็นที�

นบัถือของชาวน่านว่า ศกัดิ� สิทธิ�  เป็นสิ�งอศัจรรย ์ไม่โดนไฟ

ไหม ้และถือว่าเป็นพระพุทธรูปสาํคญัของวดัมหาโพธ ์

16.00น. เขา้ร่วมพิธีพิธีปลูกฝ้ายจุลกฐิน ณ วดัมหาโพธิ 

16.30น. เปิดกาดมั�วควัแลง กาด ภาษาเหนือแปลว่า ตลาด เมื�อนาํมารวมกบัคาํว่า มั�ว จะกลายเป็นตลาดที�มีของ

ขายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือเครื�องใชต้่างๆ และกาดมั�วแห่งนี� เอง คือ การยอ้นอดีตของ

ตลาดสมยัก่อน เพื�อใหเ้ราคนรุ่นหลงัและต่างถิ�น ไดเ้ป็นที�รู้จกัสืบไป 

** รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยัในกาดมั�วควัแลง** 

 



 

 

17.30น. คณะสายบุญเปิดขว่งวฒันธรรม ณ ลานกิจกรรมหนา้วดัมหาโพธิ อาํเภอเมือง ชมการสาธิตวิถีชีวิต 

อาหาร การแต่งกาย 

18.00น.  พิธีเกบ็ฝ้ายมงคลพิธีเกบ็ฝ้ายมงคล 

 - พระเถรานุเถระเกบ็ฝ้าย 

 - นางฝ้ายคาํเกบ็ฝ้าย 

 - ตน้สายบุญเกบ็ฝ้าย 

 - คณะศรัทธาผูม้าร่วมงานเก็บฝ้ายตน้สายบุญและคณะศรัทธาผูม้าร่วมงานพร้อมกนัที�วิหารหลวง 

ร่วมกนัอธิษฐานและสมาทานศีล 

18.30น. พิธีทอผา้จุลกฐิน..เปิดข่วงทอ การแสดงศิลปวฒันะธรรมลา้นนา สมโภชตลอดทั�งคืน พร้อมการทอผา้

และตดัเยบ็จนแลว้เสร็จสมบูรณ์(ดว้ยกรรมวิธีแบบโบราณ) 

19.00น. เสวนาธรรม กว่าจะเป็นงานบุญจุลกฐิน  

19.45น. ชมการแสดงทางวฒันธรรมสมโภช ผา้จุลกฐิน 

20.30น. จุดประทีปบูชาพระมหาอุปคุด/จุดพลุแสงสีถวายเป็นพุทธบูชา 

21.00 คณะสายบุญเดินทางกลบัยงัที�พกั น่านบูติค หรือระดบัเดียวกนั 

** หมายเหตุโดยการทอผา้จุลกฏินกจ็ะดาํเนินไปจนถึงรุ่งสาง** 

 

วนัที�สอง  เข้าร่วมแห่ผ้าทอดกฐิน-ตวัเมืองน่าน –พพิธิภณัฑ์แห่งชาติน่าน -วดัภูมินทร์ 
05.00น. รับประทานอาหารเชา้ที�พกัหลงัอาหารออกเดนิทางสูว่ดัมหาโพธิ ร่วมพิธีทอผ้าจลุกฐิน 

06.00น. การประโคมกลองแสดงถึงการทอผา้จุลกฐินไดส้าํเร็จเสร็จสิ�นแลว้ 

07.30น. แต่งตาเครื�ององคก์ฐิน 

08.30น.  ขบวนแห่ผา้จุลกฐินแห่เคลื�อนออกจากลานพิธี (หนา้ค่ายสุริยพงศ)์ 

 (แห่เวียนรอบชุมชน)ขบวนแห่ตามประเพณีชาวล้านนาโบราณ 

อนังดงามอลงัการ พร้อมต้นสายบญุร่วมนําผ้าจลุกฐินทอดถวาย 



 

 

09.09น. พิธีถวายผา้จุลกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา

10.30น. ถวายภตัตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์

12.00น. รับประทานอาหารเที�ยง 

13.00น. คณะสายบุญเดินทาง

 พพิธิภัณฑ์แห่งชาติน่าน

เจา้นายบุตรหลานของเจา้ผูค้รองนครน่านจึงไดม้อบหอคาํหลงันี�พร้อมที�ดินใหแ้ก่รัฐบาล เพื�อใชเ้ป็น

อาคารศาลากลางจงัหวดัน่าน ต่อมาเมื�อกระทรวงมหาดไทยไดก่้อ

ใหม่ขึ�น กรมศิลปากรจึงไดข้อรับมอบอาคารเพื�อใชเ้ป็นสถานที�จดัตั�งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ น่าน

14.20น. นาํคณะออกเดินทางไปยงั 

ตั�งอยูบ่นหลงัพญานาค 

อาคารในแนวตะวนัออก

ไทยเคยพิมพรู์ปวดัภมิูนทร์ในธนบตัรใบละ 

รักนี�  ปัจจุบนัยงัคงตั�งอยู่

จิตรกรรมนี�ภาษาถิ�นเรียกว่า ฮูบแตม้ หรือรูปแตม้ โดยฝีมือของ หนานบวัผนั สล่าชาวไทลื�อในสมยั

เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เมื�อ พ

ประกอบกบัวถีิชีวติของคน เมืองในสมยันั�น หนึ�งในนั�นคือภาพที�ตรึงตรามาแต่ชา้นานอยา่งภาพปู่

ม่าน ยา่ม่าน ซึ� งเป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลื�อในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั จะเห็นไดว้่าสมยั

นั�นผูช้ายนิยมสักหมึก ส่วนผูห้ญิงก็แต่งกายไทลื�ออยา่งเต็มยศ ภาพนี� ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็

สมบูรณ์แบบที�สุดทั�งดา้นองคป์ระกอบและอารมณ์ ซึ� งสะทอ้นความเป็นชาวไทลื�อไดอ้ยา่งไม่มีที�ติ 

อีกทั�งช่างวาดกย็งัมีมุมมองและแนวคิดที�ทนัสมยั รู้จกันาํสีสันมาใชอ้ยา่งเช่นสีแดง ฟ้า ดาํ นํ�าตาลเขม้ 

วิธีลงฝีแปรงก็ยงัคลา้ยภาพวาดสมยัใหม่ จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํ

 

 

 

 

 

พิธีถวายผา้จุลกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา 

ถวายภตัตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ ์

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ร้านอาหาร 

คณะสายบุญเดินทางไปยงัตวัเมืองน่าน จากนั�นนาํท่านชม 

พพิธิภัณฑ์แห่งชาติน่านครั�นเมื�อเจา้มหาพรหมสุรธาดา เจา้ผูค้รองนครน่านองคสุ์ดทา้ยถึงพิราลยั 

เจา้นายบุตรหลานของเจา้ผูค้รองนครน่านจึงไดม้อบหอคาํหลงันี�พร้อมที�ดินใหแ้ก่รัฐบาล เพื�อใชเ้ป็น

อาคารศาลากลางจงัหวดัน่าน ต่อมาเมื�อกระทรวงมหาดไทยไดก่้อสร้างอาคารศาลากลางจงัหวดัหลงั

ใหม่ขึ�น กรมศิลปากรจึงไดข้อรับมอบอาคารเพื�อใชเ้ป็นสถานที�จดัตั�งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ น่าน

นาํคณะออกเดินทางไปยงั วัดภูมินทร์ เป็นวดัที�สร้างทรงจตุรมุขหนึ�งเดียวในประเทศไทยที�ดูคลา้ย

ตั�งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั อาคารนี� เป็นทั�งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดียป์ระธาน  โดยใช้

อาคารในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นพระวหิาร และอาคารแนวเหนือ

ไทยเคยพิมพรู์ปวดัภมิูนทร์ในธนบตัรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั� งที� 

รักนี�  ปัจจุบนัยงัคงตั�งอยูที่� วดัภูมินทร์ ในตวัเมืองน่าน ซึ� งสร้างขึ�นตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 

จิตรกรรมนี�ภาษาถิ�นเรียกว่า ฮูบแตม้ หรือรูปแตม้ โดยฝีมือของ หนานบวัผนั สล่าชาวไทลื�อในสมยั

เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เมื�อ พ.ศ.2410 ภาพเขียนในวดัส่วนใหญ่เป็นเรื�องราวชาดกในพุทธศาสนา 

ชีวติของคน เมืองในสมยันั�น หนึ� งในนั�นคือภาพที�ตรึงตรามาแต่ชา้นานอยา่งภาพปู่

ม่าน ยา่ม่าน ซึ� งเป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลื�อในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั จะเห็นไดว้่าสมยั

นั�นผูช้ายนิยมสักหมึก ส่วนผูห้ญิงก็แต่งกายไทลื�ออยา่งเต็มยศ ภาพนี� ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็

สมบูรณ์แบบที�สุดทั�งดา้นองคป์ระกอบและอารมณ์ ซึ� งสะทอ้นความเป็นชาวไทลื�อไดอ้ยา่งไม่มีที�ติ 

อีกทั�งช่างวาดกย็งัมีมุมมองและแนวคิดที�ทนัสมยั รู้จกันาํสีสันมาใชอ้ยา่งเช่นสีแดง ฟ้า ดาํ นํ�าตาลเขม้ 

วิธีลงฝีแปรงก็ยงัคลา้ยภาพวาดสมยัใหม่ จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํ

ครั�นเมื�อเจา้มหาพรหมสุรธาดา เจา้ผูค้รองนครน่านองคสุ์ดทา้ยถึงพิราลยั 

เจา้นายบุตรหลานของเจา้ผูค้รองนครน่านจึงไดม้อบหอคาํหลงันี�พร้อมที�ดินใหแ้ก่รัฐบาล เพื�อใชเ้ป็น

สร้างอาคารศาลากลางจงัหวดัหลงั

ใหม่ขึ�น กรมศิลปากรจึงไดข้อรับมอบอาคารเพื�อใชเ้ป็นสถานที�จดัตั�งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ น่าน 

เป็นวดัที�สร้างทรงจตุรมุขหนึ�งเดียวในประเทศไทยที�ดูคลา้ย

อาคารนี� เป็นทั�งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดียป์ระธาน  โดยใช้

ตะวนัตกเป็นพระวหิาร และอาคารแนวเหนือ-ใต ้เป็นพระอุโบสถ  รัฐบาล

บาท ในช่วงสงครามโลกครั� งที� 2,ภาพจิตรกรรมกระซิบ

ที� วดัภูมินทร์ ในตวัเมืองน่าน ซึ� งสร้างขึ�นตั�งแต่สมยัรัชกาลที� 4 ภาพ

จิตรกรรมนี�ภาษาถิ�นเรียกว่า ฮูบแตม้ หรือรูปแตม้ โดยฝีมือของ หนานบวัผนั สล่าชาวไทลื�อในสมยั

ภาพเขียนในวดัส่วนใหญ่เป็นเรื�องราวชาดกในพุทธศาสนา 

ชีวติของคน เมืองในสมยันั�น หนึ� งในนั�นคือภาพที�ตรึงตรามาแต่ชา้นานอยา่งภาพปู่

ม่าน ยา่ม่าน ซึ� งเป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลื�อในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั จะเห็นไดว่้าสมยั

นั�นผูช้ายนิยมสักหมึก ส่วนผูห้ญิงกแ็ต่งกายไทลื�ออยา่งเต็มยศ ภาพนี�ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นภาพที�

สมบูรณ์แบบที�สุดทั�งดา้นองคป์ระกอบและอารมณ์ ซึ�งสะทอ้นความเป็นชาวไทลื�อไดอ้ยา่งไม่มีที�ติ 

อีกทั�งช่างวาดกย็งัมีมุมมองและแนวคิดที�ทนัสมยั รู้จกันาํสีสันมาใชอ้ยา่งเช่นสีแดง ฟ้า ดาํ นํ�าตาลเขม้ 

วิธีลงฝีแปรงก็ยงัคลา้ยภาพวาดสมยัใหม่ จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองน่านไปโดยปริยาย 



 

15.40น. เดินทางไปยงั วดัมิ�งเมือง เป็นที�ประดิษฐาน เสาหลักเมือง ซึ� งอยูใ่นศาลาจตุรมุขดา้นหน้าพระอุโบสถ 

เสาหลกัเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็น

รูปพรหมพกัตร์มีชื�อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

16.20น. เดินทางต่อไปยงั วัดพระธาตุช้างคํ�าวรวิหาร วดัพระธาตุช้างค ํ�าวรวิหาร อยูต่รงขา้มพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติน่าน เป็นที�ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปูชนียสถานสาํคญั เป็นเจดียที์�

ไดรั้บอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งค ํ�า ซึ� งเป็นศิลปสมยัสุโขทยั อายุ

ประมาณพุทธศตวรรษที� 20 รอบเจดียมี์รูปปั� นชา้งปูนปั� นเพียงครึ� งตวั ประดบัอยู่โดยรอบ พระธาตุ

เจดียส์ร้าง ดว้ยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี� เหลี�ยมจตุัรัสซ้อนกนั 3 ชั�นจากชั�นแรกสูงถึงชั�นสองมีรูป

ชา้งคํ�าอยูใ่นลกัษณะ เหมือนฐาน รองรับไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทั�งหมด 24 เชือก ชา้งแต่ละตวัโผล่

ส่วนหวัลอย ออกมาครึ� งตวัขาหนา้ทั�งคูย่ื�นพน้ออกมาจาก เหลี�ยมฐาน 

17.00น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร....... 

18.00น. เดินทางกลบัยงัที�พกัโรงแรม น่านบูติคหรือ ระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที�สาม ดอยเสมอดาว –เที�ยวเมืองน่าน-ของฝากศรีเวยีง- กนิขนมป้านิ�ม - ส่งสนามบนิ 
 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัจากนั�นเช็คเอา้ทอ์อกจาที�พกั 

08.00น. ออกเดินทางไป ดอยเสมอดาว เป็นพื�นที�ที�มีลานกวา้งโคง้ไปตามสันเขาเหมาะสาํหรับการพกัผ่อนชม

พระอาทิตยขึ์�นและพระอาทิตยต์กในเวลาเดียวกนั และยงัสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเชา้ ชมดาว

และแสงไฟจากตวัอาํเภอนานอ้ยในยามคํ�าคืนไดอ้ยา่งสวยงาม 

09.40น. ถึงยงัดอยเสมอดาวพกัผอ่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

12.00น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ร้านอาหาร...... 

13.00น. แวะซื�อของฝาก ณ ร้านศรีเวยีง 

13.30น. ออกเดินทางไป ของหวานป้านิ�มร้านของหวานขึ �นชื�อของจังหวัดน่านเมนูของหวานที�ร้านของหวาน

ป้านิ�มมีให้เลือกมากมาย ทั� งแบบร้อนๆ เช่น บวัลอยไข่หวาน ขา้วเหนียวดาํเปียกเผือกมะพร้าวอ่อน 

เตา้ส่วน และแบบเยน็ชื�นใจ อยา่งรวมมิตรนํ� าแขง็ไส ไอศกรีมสลิ�ม ไอศกรีมกะทิสดปั�น เป็นของหวาน

ขึ�นชื�อของจงัหวดัเลยกว็่าได ้จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินน่าน  

16.55 น. ออกเดินทางสู่ดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD3557 

18.05น. ถึงสนามบินดอนเมืองแวะเปลี�ยนเครื�อง  

20.45น. ออกเดินทางสู่ภเูกต็ โดยสารการบินนกแอร์ เที�ยวบิน ที�DD7524 

22.00น.           ถึงภเูกต็ โดยสวสัดิภาพ บริษทัมีรถบริการส่งท่านที�บา้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ สําหรับคณะอย่างตํ�า 10 ท่าน 

ท่านละ 14,900บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

หมายเหตุ ราคาเดก็และผู้ใหญ่ราคาเดยีวกนั เรื�องจากไม่มีราคาตั�วสําหรับเดก็ 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

1.ค่าตั�วเครื�องบินภเูกต็ –กรุงเทพฯ – น่าน โดยสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชียทั�งขาไป-กลบั 

2.นํ�าหนกักระเป๋า ท่านละ 15กก. 

3.ค่ารถตูป้รับอากาศตลอดทาง 

4.ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยวตลอดรายการ 

5.ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ 

6.ค่าอาหาร ตามรายการนาํเที�ยว 

7.ค่าโรงแรมที�พกัจาํนวน 2 คืน พกัห้องท่านละ 2 คน 

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

 

 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1.ค่าภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

2.ค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื�องดื�มที�เป็นแอลกอฮอล ์ค่ามินิบาร์ และค่าซักรีดเป็นตน้ 

3.ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท  

หมายเหตุ: รายการทวัร์อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 


