กาหนดการจัดงาน
9 – 13 มกราคม 2559

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

13 มีนาคม 2559

ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี กิจกรรม จังหวัดลาปาง ปี 2559
ชื่องาน/กิจกรรม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
มกราคม
ช้างไทยตานานยิ่งใหญ่ของ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
การจัดแสดง แสง สี เสียง การประกวดภาพถ่าย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลาปาง
แผ่นดิน
จ.ลาปาง
และภาพวาดของกลุ่มเยาวชนนักศึกษา กิจกรรม โทร. 054-829-329
อื่นๆ อีกมากมาย การจาหน่ายสินค้าจากภาครัฐ
054-829-333
และเอกชน ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้สักสวนป่าไม้
งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน

กุมภาพันธ์
บ้านป่าเหมี้ยง อุทยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลาปาง

วันช้างไทยและสะโตกช้าง

มีนาคม
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จ.ลาปาง

1 – 5 เมษายน 2559

งานราลึกวันประวัติศาสตร์
รถไฟ-รถม้า ลาปาง ครั้งที่ 17

9 – 13 เมษายน 2559

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่
เมืองนครลาปาง

เมษายน
สถานีรถไฟนครลาปาง
จ.ลาปาง
สวนสาธารณะเขลางค์นคร
พฤษภาคม
มิถุนายน

- ชมทัศนียภาพดอกเสี้ยวบาน นิทรรศการและ
สินค้า OTOP
- ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและชนเผ่าต่าง ๆ
- ชิมอาหารพื้นเมือง กาแฟสด และชาใบเหมี้ยง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
โทร. 089-851-3355
อบต.แจ้ซ้อน
โทร. 054-263-234-5

การเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตกเมืองเหนือเพื่อ
เป็นการทาบุญตามความเชื่อทางศาสนา

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลาปาง
โทร. 054-829-322

นิทรรศการรถไฟ รถม้า ลาปาง การแสดง แสง สี สมาคมรถม้าจังหวัดลาปาง
เสียง
โทร.081-881-2847
082-221-5990
054-318-809
การแห่ก๋องปูจา การแสดงการแข่งขันตีกลอง
เทศบาลนครลาปาง
ปูจา
โทร. 054-237-229

ประมาณเดือนสิงหาคม 2559

เดินวิ่งแม่เมาะมินิฮาล์ฟ
มาราธอน ครั้งที่ 25

กรกฎาคม
สิงหาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง

กันยายน
ตุลาคม
ลานหน้าวัดพระธาตุลาปาง
หลวง

ประมาณเดือนตุลาคม 2559

งานหลวงเวียงละคอน

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559

พฤศจิกายน
งานประเพณีล่องสะเปาจาวละ บริเวณสวนสาธารณะเขื่อน
กอน
ยาว อ.เมือง จ.ลาปาง

การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
และนารายได้มอบให้แก่กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการศึกษาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลาปาง

ประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ
โทร. 054-254-051
054-254-053
054-254-054

- การแสดง แสง สี เสียง กล่าวถึงวีรกรรมของขุน ท่องเที่ยวเทศบาลนครลาปาง
ศึกผู้กอบบ้านกู้เมือง และความเป็นมาของนคร โทร. 054-237-237 ต่อ 4105
ลาปาง
- การแสดงดนตรีออร์เคสตร้าลอยน้าประกอบ
แสง สี เสียง
- ประกวดสัตตภัณฑ์ ประกวดการทาลาบ
ประกวดตกแต่งสะโตแบบพื้นเมือง ประกวด
ภาพถ่าย
- นิทรรศการมีชีวิต
- จาหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นเมือง

- การแสดง สี เสียง
- ปล่อยกระทงสาย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- ขบวนกระทงแห่
- การจาหน่ายสินค้าโอท้อป ถนนคนเดิน

ฝ่ายการท่องเที่ยวเทศบาลนคร
ลาปาง
โทร. 054-219-300

25 – 27 พฤศจิกายน 2559

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลาปาง

สัมผัสบรรยากาศฤดูหวาว พบกับทุ่งดอกบัว
ตองเหลืองอร่ามกิจกรรมต่างๆเช่นการ
แข่งขันสไลเดอร์ การแข่งขันวิ่ง Fun Run การ
แสดงเครื่องบินเล็ก รวมถึงกิจกรรมการแข่งขัน
จักรยานเสือภูเขา การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งบน
เวที ชมรมถ่ายภาพ แสดงรถ Off Road

ประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ
โทร. 054-254-051
054-254-053
054-254-054

ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2559

ลาปางเซรามิคแฟร์ ครั้งที่ 27

ธันวาคม
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาปาง

การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคคุณภาพ
ดี นิทรรศการเซรามิคเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมเครื่องปั้นดินเผา
จ.ลาปาง
โทร. 054-237-237 ต่อ 4105
สมาคมท่องเที่ยวนครลาปาง
โทร. 054-318-809

ประมาณเดือนธันวาคม 2559

คาวบอยแลนด์ แดนรถม้า

ณ สนามต้นไม้สุขสวัสดิ์
ตรงข้ามห้างบิ๊กซี ลาปาง

-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
-นิทรรศการม้า สายพันธุ์ม้า
-จาหน่ายสินค้า OTOP
-สวนสนุกย้อนยุคคาวบอย
-การแสดงคาวบอย
-การประกวดคาวบอย คาวเกิร์ล

25 – 31 ธันวาคม 2559

งานเฉลิมฉลองเทศกาล
ปีใหม่นครลาปาง

บริเวณข่วงนครและสวน สาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

-ขบวนพาเหรดนานาชาติแฟนซี/การแสดงบน
เวทีของเยาวชน
-DIY Zone กิจกรรมต่างๆเช่นโปสการ์ดปีใหม่
สมุดทามือ ศิลปะบนผืนไวนิล เพ้นท์ภาพเยื่อ
กระดาษ รถสวยหลากสัญชาติ นิทรรศการ
ภาพถ่าย การประกวดภาพถ่ายสีสันนครลาปาง

สานักงานเทศบาลนครลาปาง
โทร. 054-237-237 ต่อ 4105
สมาคมเครื่องปั้นดินเผา ลาปาง
โทร. 054-226-300

ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2559 ถึง
เดือนต้นมกราคม 2560

งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดี
นครลาปาง

-การเปิดพื้นที่ให้แก่เยาวชนในการแสดง
ความสามารถต่างๆบริเวณหอนาฬิกา อาทิ
ดนตรี, บีบอย, จักรยาน, Fixed Gear
- การแสดงจากศิลปิน ดารา นักร้อง
สนามกีฬากลางจังหวัดลาปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและการ ออก
อ.เมือง
ร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ปกครองจังหวัด
โทร. 054-265-011

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดงานของแต่ละกิจกรรมไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมโดย :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเชียงใหม่
105/1 ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-248-604 053-248-605 โทรสาร. 053-248-606

