ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี กิจกรรม จังหวัดลาพูน ปี 2559
กาหนดการจัดงาน
ชื่องาน / กิจกรรม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
มกราคม
กุมภาพันธ์
5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
งานต้นกาเนิดไม้แกะสลักและของ บริเวณศูนย์ OTOP หมู่ที่ 5
ขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
ดีอาเภอแม่ทา ประจาปี 2559
บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่ง
การจัดนิทรรศการของดีของแต่ละตาบล
โทร. 053-574-775,
หลวง อ.แม่ทา
การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของ
053-574-159
นักเรียน
การแข่งขันแกะสลักไม้
การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
การประกวดธิดาไม้แกะสลักอาเภอแม่ทา
ฯลฯ
***เลื่อนออกไป ไม่มีกาหนด***
การแข่งขันตีกลองหลวง มรดก
ณ สนามกีฬา วัดดงหลวง
- แข่งตีกลองหลวงส่งเสริมการท่องเที่ยว
สมาพันธ์ศิลปวัฒนธรรมแหล่ง
ล้านนาไทย มรดกโลก หนึ่งเดียว อ.เวียงหนองล่อง จ.ลาพูน
ล้านนาไทย จ.ลาพูน
ในโลก
โทร. 083-471-5689
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559
งาน “บาติกงามพร้อม มัดย้อม
บริเวณหน้าวัดกองงาม
ร้านจาหน่ายผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก รวมถึงของ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบล
***ปีนี้งดจัด*** ตรงกับงานปอยหลวง งามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 8 บ้านกองทราย ต.แม่แรง
ดีบ้านกองงามและหมู่บ้านใกล้เคียง การสาธิต
แม่แรง
อ.ป่าซาง
ขั้นตอนกระบวนการทาผ้ามัดย้อม
โทร. 053-556-732
-บาติก และประวัติของผ้ามัดย้อมและผ้า
บาติก ตลอดทั้ง 3 วัน ชมการแสดงแฟชั่นโชว์,
การประกวดธิดาบาติกจาแลง
การแสดงของศิลปินล้านนา
การแสดงดนตรี
มีนาคม
ประมาณเดือนมีนาคม 2559
ลานนา อินเตอร์เนชั่นแนล
- เขตรอยต่อลาปาง-อาเภอลี้ - เส้นทางแข่งขันกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
กลุ่มยุทธศาสตร์ สานักงาน
เมาเท้นท์ ไบค์ 2016
อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัด
จังหวัดลาพูน
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โทร. 053-562-630

ประมาณเดือนเมษายน 2559

งานเปิดเมืองหละปูน

1 – 5 เมษายน 2559

งาน “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอน
หลวง”

9 – 12 เมษายน 2559
13 – 15 เมษายน 2559

- อาเภอฮอด(ออบหลวง)สวนสน เชียงใหม่-อาเภอแม่
สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เมษายน
บริเวณขัวมุง (สะพานตรง
ข้ามหน้าวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย) อ.เมือง

ออกร้านจาหน่ายของดีเมืองลาพูน ,
ลาไยอบแห้ง และการแสดงทางวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
โทร. 053-530-683

บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง
อ.ป่าซาง

ซอพื้นเมือง, ดนตรีพื้นเมือง การแสดง
นิทรรศการผ้าฝ้ายทอมือ

เทศบาลตาบลแม่แรง
โทร. 053-556-732

สืบสานตานานฝ้ายงาม
หนองเงือก

บ้านหนองเงือก ต.แม่แรง
อ.ป่าซาง

ซอพื้นเมือง, ดนตรีพื้นเมือง การแสดง
นิทรรศการผ้าฝ้ายทอมือ

เทศบาลตาบลแม่แรง
โทร. 053-556-732

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลาพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย, วัด
พระจามเทวี, วัดหัวขัว
บริเวณสะพานท่าข้าม
อ.เมือง

กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมกิจกรรมรื่น
เริงต่างๆมากมาย ขบวนแห่สรงน้าพระรอดหลวง
และพระสาคัญจังหวัดลาพูน ขบวนแห่ไม้ค้า และ
การประกวดนางงามสงกรานต์

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จ.ลาพูน
โทร. 053-561-430

ประเพณีเดินขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญ น้า
ศักดิ์สิทธิ์ การฟ้อนถวายพระธาตุฯ การแข่ง
กลองหลวง สรงน้าพระธาตุหริภุญชัย

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จ.ลาพูน
โทร. 053-561-430

แห่ครัวทาน สรงน้าพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จ.ลาพูน
โทร. 053-561-430

14 – 20 พฤษภาคม 2559

ประเพณีสรงน้าพระธาตุหริภุญชัย

15 – 17 พฤษภาคม 2559

ประเพณีแห่ครัวทานและสรงน้า
พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ของ
ชุมชนชาวกะเหรี่ยง

พฤษภาคม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
อ.เมือง
วัดพระบาทห้วยต้ม
ต.นาทราย อ.ลี้

ประมาณเดือนสิงหาคม 2559

14 – 16 กันยายน 2559

เทศกาลลาไย

งานประเพณีสลากภัตและสลาก
ย้อม 1 เดียวในโลก จ.ลาพูน

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตลาดจตุจักร อ.เมือง
จ.ลาพูน

ประกวดพันธุ์ลาไย,ประกวดธิดา OTOP ,การ
แสดงพื้นบ้าน มหรสพต่างๆ

ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน
โทร. 053-511-017,
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
โทร. 053-530-683

กันยายน
วัดพระธาตุหริภุญชัย
อ.เมือง จ.ลาพูน

การทาต้นสลาก การเตรียมต้นสลากย้อม การ
ทาบุญทานสลากภัต

วัดพระธาตุหริภุญชัย
โทร. 053-511-104,
สานักงานวัฒนธรรม จ.ลาพูน
โทร. 053-510-243

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่กระทง

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จ.ลาพูน
โทร. 053-561-430

การแสดงมหรสพ การออกร้านกาชาด, การ
แสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ การออกร้านจาหน่าย
สินค้าจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผลิตภัณฑ์ไวน์ การแสดงของวงโยธวาทิต กลอง
สะบัดชัย รวมไส้อั่วจากที่ต่างๆ ดนตรีพื้นเมือง

ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน
โทร. 053-511-017

11 - 14 พฤศจิกายน 2559

ประเพณีลอยกระทง
จังหวัดลาพูน

ประมาณเดือนธันวาคม 2559

งานเจ้าแม่จามเทวี และงานฤดู
หนาวกาชาดจังหวัดลาพูน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยวสะพาน
ท่าขาม อ.เมือง
ธันวาคม
สนามกีฬากลางจังหวัด
ลาพูน อ.เมือง

ประมาณเดือนธันวาคม 2559

งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง –
ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ ๑๓

ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ต.อุโมงค์ จ.ลาพูน

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

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
โทร. 053-530-683

