
ที ่ศค. 034 /2016 

วันที ่ 19  กันยายน  พ.ศ.2559 

 

เรื่อง ครูคําสอนบุญยาตรา (ปีที่ 26) แสวงบุญสองแผน่ดิน ถิน่ไทย – ลาว 

เรียน คุณพอ่  บราเดอร์  ซิสเตอร์  ครูใหญ ่ จิตตาภิบาล  และครูคําสอน   ทีน่ับถือ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย     โปรแกรมทัวร์แสวงบุญและใบตอบรับ 

 

เนื่องจาก วันที ่16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครูคําสอนไทย แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ จึง
จัดโครงการบุญยาตราครูคําสอนข้ึน เพื่อเป็นโอกาสดีทีจ่ะปลุกจิตสํานึก ให้ครูคําสอนไดไ้ปแสวงบุญใน
บรรยากาศคาทอลิก อีกทัง้เป็นการฟ้ืนฟูจิตใจ แบง่ปันประสบการณ ์ เยี่ยมชม วดันักบญุอนันา หนองแสง 
ร่วมฉลองวนัครคูําสอนไทย ณ สักการสถานสองคอน และเยีย่มครูคาํสอนประเทศลาว  และสวดภาวนา 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคําสอนกรุงเทพฯ และในครัง้นีไ้ดกํ้าหนดให้เป็น วนัที ่ 15-18 

ธนัวาคม 2016 (ดูเอกสารแนบ) 
อนึ่ง การแสวงบุญครัง้นี้ ถือเป็นโอกาสทีจ่ะไดส้่งมอบความช่วยเหลือแกเ่พื่อนครูคําสอน และ

สนับสนุนงานคําสอนในสังฆมณฑลทา่แขก จึงขอเชิญชวนทา่นและบรรดาครูคําสอนร่วมบริจาคสิ่งของและ
ปัจจัยตามกําลังความสามารถ และหากเป็นไปไดร้ณรงคร์ับบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือตามจุดประสงค์
ดังกล่าว โดยจะนําไปส่งมอบในโอกาสแสวงบุญครัง้นี้ 
 สําหรับคา่บริการ บุคคลทัว่ไปทา่นละ 3,500 บาท  ครคูําสอนท่านละ 1,700 บาท 

 ฉะนัน้  ครูคําสอนทา่นใดสนใจ ติดตอ่จองทีน่ัง่พร้อมชําระเงินไดท้ี ่คุณสุรตัน ์เจริญผล    

โทรศัพท ์0 2233 0338, 0 2237 5276, 0 81 870 8377 โทรสาร 0 2237 5276 ID line: surat-ccbkk  

การชําระเงิน โดย 

1. โอนเขา้บัญชี ธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน สาขา โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์  ช่ือบัญชี มิสซงั
โรมนัคาทอลกิฯ  แผนกคาํสอน  เลขที ่186-2-00002-1  

2. ธนาณัติสัง่จ่าย ปณ. กลาง ในนาม  บาทหลวงสมหมาย มธรุสสวุรรณ  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ กรุณาประชาสัมพันธ์ให้กับครูคําสอน ไดเ้ขา้ร่วมบุญยาตราครูคําสอนในครัง้

นีด้ว้ย และกรุณาตอบกลับมาภายใน  วันที ่30 กนัยายน 2559 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง 

 

       (คุณพอ่สมหมาย มธุรสสุวรรณ) 
                  ผูจ้ัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 



กําหนดการ 
แสวงบญุสองแผน่ดนิ ถิน่ไทย-ลาว 

15 – 18 ธันวาคม 2016 

“สองแผน่ดินถิน่วฒันธรรม ความสมัพันธห์นึ่งเดยีวในพระคริสต”์ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2016  

เวลาโดยประมาณ กิจกรรม 

20.00 คณะออกเดินทางจากวัดเซนตหลุยส 

16 ธันวาคม 2016  

7.00 – 8.00  เดินทางถึงนครพนม ชมรองอาสนวิหารหนองแสง      

8.00 – 9.00 อาหารเชา  ชมวิวริมแมน้ําโขง (ฝงไทย) 

9.00 – 10.00  พิธีมิสซาขอบพระคุณ 

10.00 – 12.00 ชมแหลงทองเท่ียวเสนทางนครพนม-มุกดาหาร 

12.00 – 13.00  อาหารเท่ียง 

13.00 – 14.00 Check in พักผอนตามอัธยาศัย 

14.00 – 17.00 เดินทางไปตลาดอินโดจีน ระเบิดกระเปาสตางค 

17.00 – 20.00 อาหารเย็น และกิจศรัทธา ณ สักการสถานฯ 

20.00 พักผอน 

17 ธันวาคม 2016  

7.15  

 

Check Out เดินทางไปสักการสถานฯ  อาหาร

เชา ณ สักการสถานฯ 

10.00 – 12.00 พิธีมิสซาขอบพระคุณ และ ฉลองบุญราศีท้ังเจ็ด

แหงสองคอน 

12.30 – 13.30 อาหารเท่ียง 

13.30-17.00 

 

ผานดานขามแดนไทย-ลาว 

ชมสถานท่ีทองเท่ียวฝงลาว (ถ้ํานางแอน) 

17.00- 20.00 กิจกรรมสัมพันธครูคําสอนไทย-ลาว 

อาหารเย็นรวมกัน 

20.00 Check in พักผอนตามอัธยาศัย 



18 ธันวาคม 2016 (ลาว-ไทย) 

7.00- 9.00 อาหารเชา check out 

9.00 – 10.00 พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารสังฆมณฑลทา

แขก, ขอพรแมพระองคดํา, ถายภาพรวมกัน 

10.00-24.00 ผานแดนกลับฝงไทย 

อาหารเท่ียง 

แวะทานอาหารเย็น, รานของฝาก 1 จุด 

ถึงอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยสวัสดิภาพ 

 

 หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอ คุณสุรัตน เจริญผล โทร. 0-2237-5276,  0-2233-0338  มือถอื 0818708377  

       โทรสาร : 0-2237-5276 

 
 

 



ใบตอบรับ 
แสวงบุญสองแผนดิน ถิ่นไทย-ลาว 

15 – 18 ธันวาคม 2016 

“สองแผนดินถิ่นวัฒนธรรม ความสัมพันธหนึ่งเดียวในพระคริสต” 

 

วัด/โรงเรียน.............................................................................................................................................เขต............. 

ขอสงบุคลากรรวมโครงการรวมทั้งสิ้น.........................ทาน  

 

ลําดับ นักบุญ ชื่อ-สกุล เบอรติดตอ หมายเหต ุ
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5     
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15     

 

ผูประสานงานคือ.................................................................................................เบอรติดตอ.................................... 

 

    ลงชื่อ...................................................... 

    เจาอาวาส/ผูอํานวยการ 

 
******************************************************* 

ทานใดสนใจ ติดตอจองที่นัง่พรอมชําระเงินไดที่ คุณสุรัตน เจริญผล    
โทรศัพท 0 2233 0338, 0 2237 5276, 0 81 870 8377 โทรสาร 0 2237 5276 ID line: surat-ccbkk  


