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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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โซนประตูทู่่าแพ

โซนสามกษััตูรยิ์์

โซนสนัปา่ข่อ่ย์

โซนนมิมานเหมนิท์่

โซนประตูชู้า้งเผือืก

โซนวัวััลาย์

โซนประตูสูวันปรุง

โซนอาเข่ตูเช้ยี์งใหม่

โซนสเุท่พ

โซนแมร่มิ

โซนเช้ยี์งดาวั

โซนแมอ่อน

ประตู้ท่่าแพื่
ต้ลาดวโรรส่

อน้ส่าวรย่์ส่ามกษัต้รยิ์
ห่อภาพื่ถ่ายล้านนา
วัดพื่ระส่ิงห่์วรมห่าวิห่าร
กาแฟื้อาข้่าอามา

ย่านส่ันป่าข้่อย
Playworks เล่นงาน

ย่านนิมมานเห่มินท์่
Memorize Brownie

ต้ลาดโต้้ร้ง่ช่า้งเผั่อก
ช่้มช่นควรค่าม้า

วัดศรส่่้พื่รรณ
กล้่มห่ัต้ถศิลป์ล้านนา วัดศรส่่้พื่รรณ

ช่้มช่นพื่วกแต้้ม

ศาลพื่ระพื่ิฆเนศ อาเข้ต้เช่ย่งให่ม่

อ่างแก้ว
กาดห่น้ามอ ห่รอ่กาดมาลิน
วัดพื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่ราช่วรวิห่าร
จ้ึดช่มวิวดอยปย้

ปางช่า้งแม่ส่า

ช่้มช่นบ้านห่ัวท่้่ง

นำาพื่้รอ้นส่ันกำาแพื่ง
ช่ม้ช่นออนใต้้
ช่ม้ช่นบา้นแม่กำาปอง

176 ข่องข่วัญัเช้ยี์งใหม่
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เกี�ย์วักับเช้ยี์งใหม่6

สญัลักษัณ์์8

การเดินท่าง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร
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ข่อ้มูลติูดตู่อ

เสน้ท่างเเนะนำา

สารบญั



จัึงห่วัดส่ำาคัญท่างภาคเห่นอ่ท่่�เติ้บโต้และพัื่ฒนาข้ึ�นพื่รอ้มกับประวัติ้ศาส่ต้ร์
ล้านนาท่่�เก่าแก่ และยังเต็้มไปด้วยธรรมช่าติ้ท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ รวมไปถึง
วัฒนธรรมท้่องถิ�นท่่�ม่เอกลักษณ์ เกิดเป็นการส่านต่้อวัฒนธรรมไปสู่ ่
ยค้ส่มยัให่ม่อยา่งส่รา้งส่รรค์ผัา่นภาษา งานศิลปะ และอาห่าร ถ่ายท่อดมา
จึนถึงปัจึจ้ึบัน จึนคนทั่�วโลกยกย่องให่เ้ป็นท่่�ส่ด้ข้องนครแห่ง่ความส่ง่างาม

จัึงห่วัดเช่ย่งให่มตั่้�งอยูห่่า่งจึากกร้งเท่พื่มห่านครประมาณ  696 กิโลเมต้ร 
ม่แม่นำาห่ลายส่ายและเท่่อกเข้าสู่งล้อมรอบจึึงม่อากาศเย็นส่บายเก่อบ
ต้ลอดทั่�งปี ท่่�น่�จึึงม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวห่ลากห่ลายรอต้้อนรบันักท่่องเท่่�ยว 
เช่น่ ปางช่า้งแม่ส่า นำาพ้ื่รอ้นส่ันกำาแพื่ง และบรรดาดอยต่้างๆ ไปจึนถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างวัฒนธรรมท่่�ม่เส่น่ห่เ์ฉพื่าะตั้วข้องบ้านเรอ่นและวัดท่่�
ได้รบัอิท่ธิพื่ลจึากล้านนา เช่ย่งให่ม่จึึงกลายเป็นเม่องท่่องเท่่�ยวท่่�อยู่ในใจึ
ใครห่ลายคนไม่ว่าจึะช่าวไท่ยห่รอ่ช่าวต่้างช่าติ้
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เชียีงใหม่่
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจัังหวัดั
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รถทัวร/์รถบิสัั
รถโดยสารภายในประเท่ศ
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภูมิภาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดใน 
ภาคเห่น่อ มายังส่ถาน่ข้นส่่งเช่่ยงให่ม่ และส่ามารถต่้อ 
รถส่องแถว เข้า้ย่านกลางเมอ่งได้ภายใน 10 นาท่่

รถโดยสารระห่ว่างประเท่ศ
มร่ถส่าย 8 เช่ย่งให่ม-่ห่ลวงพื่ระบาง ไปยังประเท่ศลาวได้

รถไฟ
ส่ถาน่เช่่ยงให่ม่ส่้ดส่ายข้องเส่้นท่างภาคเห่น่อ ม่ข้บวนรถ 
ให่บ้รกิารท่ก้ประเภท่ 

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถาน่ส่ารภ่ ก่อนออกไปจัึงห่วัดอ่�นๆ 

รถประจำำาทาง
มร่ถเมล์ปรบัอากาศให่บ้รกิารในตั้วเมอ่ง เช่่�อมต่้อส่นามบินและ
ส่ถาน่ข้นส่ง่ รวมถึงพ่ื่�นท่่�ยา่นประต้เูมอ่งเก่า

เคร่�องบินิ
สายการบิินระห่ว่างประเท่ศ
มเ่ท่่�ยวบนิต้รงจึากลาว เว่ยดนาม มาเลเซีย่ ส่งิค์โปร ์เกาห่ล่ใต้้ 
ฮ่อ่งกง และจ่ึน

สายการบิินในประเท่ศ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากทั่�งส่นามบินดอนเม่อง ส่้วรรณภูม ิ
และข้้ามภูมิภาคจึากส่นามบินห่าดให่ญ่ ข้อนแก่น และภูเก็ต้

10

การเดินทางม่า
เชียีงใหม่่

ระยะท่าง 2 กิโลเมต้รแรก 40 บาท่
ระยะท่างกิโลเมต้รท่่� 2 ขึ้�นไป ถึง กิโลเมต้รท่่�  10 กิโลเมต้ร ละ 6 บาท่
ระยะท่างกิโลเมต้รท่่� 10 ขึ้�นไป กิโลเมต้รละ 10 บาท่
กรณ่รถไมส่่ามารถเคล่�อนท่่� ห่รอ่เดินรถต่้อไปได้เกินกว่า  
6 กิโลเมต้รต่้อช่ั�วโมง อัต้รานาท่่ละ 1 บาท่

รถแท็กซี่่�

มบ่รกิารจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง
มร่ถส่ามล้อถ่บให่บ้รกิารในยา่นเมอ่งเก่า

รถจัักรย์านย์นต์ูรบัจ้ัาง/รถสามล้อ

มร่ถตู้้ให่บ้รกิารจึากส่ถาน่ข้นส่ง่เช่ย่งให่มไ่ปยงัอำาเภอในจัึงห่วัด 
และจัึงห่วัดอ่�นๆ ในภาคเห่น่อ 

รถตูู้โดย์สาร

ม่รถส่องแถวผั่านตั้วเม่อง และไปยังอำาเภอต่้างๆ โดยจึะม่ส่ ่ 
และจ้ึดจึอดรถท่่�แต้กต่้างกันไป โดยรถส่องแถวประจึำาท่างส่ว่นมาก 
จึะเปน็ส่เ่ห่ล่อง ส่ข่้าว

รถสองเเถวั

ส่ามารถเดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคเห่น่อมายังส่ถาน่ข้นส่่ง
เช่ย่งให่ม่ได้ และต่้อรถส่องแถวเข้้าไปโซีนท่่องเท่่�ยวได้ ภายใน 
10 นาท่่

รถตูู้โดย์สาร



ขั�นตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญัลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ
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14 MAP

เเผนท่�เเลัะสัายรถขนสัง่สัาธารณ์ะ
2553

2586

เชีื่ยงใหม่่ - สะเมิ่งใต้้

เชีื่ยงใหม่่ - แม่่ริม่

เชีื่ยงใหม่่ - สะเมิ่ง - กััลยาณิวััฒนา

เชีื่ยงใหม่่ - นำ� าพุุร้อนสันกัำาแพุง

B1

B2

B3

B6-1

2

ปอ.10

1231

2428

2428



16 CHIANG MAI

สาย 2428 
เช่ียงให่ม่่-บ้ิานบ่ิอแก้ว
ต้้นท่าง: คิวรถกาดห่ลวง 
ปลายท่าง: บา้นบอ่แก้ว

เวลาเดินรถ: 09.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
ส่ห่กรณน์ครเช่ย่งให่มเ่ดินรถ 
0 5321 5343

สาย 2553
เช่ียงให่ม่่-จอม่ท่อง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: วัดพื่ระธาต้ ้
ศรจ่ึอมท่อง

เวลาเดินรถ: 05.30-18.30
ค่ารถโดยส่าร: 35 บาท่
ส่ห่กรณน์ครเช่ย่งให่มเ่ดินรถ 
05 3215 3436

สาย เช่ียงให่ม่่-สะเมิ่งใต้้
ต้้นท่าง: คิวรถกาดห่ลวง
ปลายท่าง: ท่่�ว่าการอำาเภอ
ส่ะเมงิ

เวลาเดินรถ: 09.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 35 บาท่
ส่ห่กรณน์ครเช่ย่งให่มเ่ดินรถ 
05 3215 3436

สาย 2428 
เช่ียงให่ม่่-บ้ิานวัดจันท่ร์
ต้้นท่าง: คิวรถกาดห่ลวง 
ปลายท่าง: ปา่ส่นวัดจัึนท่ร์

เวลาเดินรถ: 09.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 140 บาท่
ส่ห่กรณน์ครเช่ย่งให่มเ่ดินรถ 
05 3215 3436

สาย 2586
เช่ียงให่ม่่-สันกำาแพง
ต้้นท่าง: ต้รงข้า้มกาดห่ลวง
ปลายท่าง: ท่่ารถส่นักำาแพื่ง 

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 16 บาท่
ส่ห่กรณเ์ดินรถส่นักำาแพื่ง 

สาย 2
ห่้วยแก้ว-ขนส่งอาเขต้
ต้้นท่าง: ห่ว้ยแก้ว
ปลายท่าง: ส่ถาน่ข้นส่ง่อาเข้ต้ 

ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่
เท่ศบาลนครเม่องเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

สาย 1231 
เช่ียงให่ม่่-ฝาง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: ต้ลาดโช่คธาน่พื่ลาซีา่ 

เวลาเดินรถ: 06.15-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 106 บาท่
บจึ. ยานยนต์้นครเช่ย่งให่ม่

สาย B6-1
สถาน่ขนส่ง1-นิม่ม่าน 
สนาม่บิินเช่ียงให่ม่่
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: ส่นามบนิเช่ย่งให่ม่

เวลาเดินรถ:
ข้าไป ส่นามบนิ 
11.00 เเละ 14.00 
ข้ากลับ ส่ถานข่้นส่ง่ช่า้งเผัอ่ก 
13.00 และ 16.00
ค่ารถโดยส่าร: 30 บาท่
เท่ศบาลนครเมอ่งเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

ข�อม้ลัรถโดยสัาร

สาย 1231 
เช่ียงให่ม่่-ฝาง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: ต้ลาดโช่คธานพ่ื่ลาซีา่ 

เวลาเดินรถ: 05.30-16.00
ค่ารถโดยส่าร: 97 บาท่
บจึ. ยานยนต์้นครเช่ย่งให่ม่

สาย B1
สถาน่ขนส่ง2-สวนสัต้ว์เช่ียงให่ม่่
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่2 
ปลายท่าง: ส่วนส่ตั้ว์เช่ย่งให่ม่

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่
เท่ศบาลนครเมอ่งเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

สาย B2
สถาน่ขนส่ง2-สนาม่บิินเชี่ยงให่ม่่
ต้้นท่าง: ส่ถาน่ข้นส่ง่2
ปลายท่าง: ส่นามบินเช่ย่งให่ม่

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่
เท่ศบาลนครเม่องเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

สาย B3
สถาน่ขนส่ง2- ศูนย์ประชุีม่
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่2
ปลายท่าง: ศนูยป์ระช่ม้ 

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่
เท่ศบาลนครเมอ่งเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

สาย 1231 
เช่ียงให่ม่่-ฝาง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: ต้ลาดโช่คธาน่พื่ลาซีา่ 

เวลาเดินรถ: 07.00-16.30
ค่ารถโดยส่าร: 150 บาท่
บจึ. ยานยนต์้นครเช่ย่งให่ม่

สาย ปอ.10
บ้ิานขวัญเว่ยง-ส่�แยกสนาม่บิิน
ต้้นท่าง: บา้นข้วัญเว่ยง
ปลายท่าง: ส่่�แยกส่นามบิน        

เวลาเดินรถ: 06.00-17.00
ค่ารถโดยส่าร: 10-15 บาท่
เท่ศบาลนครเมอ่งเช่ย่งให่ม่
0 5326 1011

สาย เช่ียงให่ม่่-แม่่ริม่
ต้้นท่าง: คิวรถกาดห่ลวง
ปลายท่าง: บา้นปา่ติ้�ว

เวลาเดินรถ: 05.40-20.00
ค่ารถโดยส่าร: 19 บาท่
ส่ห่กรณน์ครเช่ย่งให่มเ่ดินรถ 
05 3215 3436
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ข�อม้ลัรถโดยสัาร
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สาย เช่ียงให่ม่่- 
นำ�าพุร้อนสันกำาเเพง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ 1
ปลายท่าง: บา้นแมก่ำาปอง

ข้นส่ง่ช่า้งเผัอ่ก
07.30, 11.30
15.30, 18.00

คิวรถกาดห่ลวง
07.30, 11.30
15.30, 18.00

ข้าไปแมก่ำาปอง
08.30, 12.30

ข้ากลับจึากแมก่ำาปอง
09.20, 13.20, 16.10

ค่ารถโดยส่าร:
นำาพื่ร้อ้นส่นักำาแพื่ง 40 บาท่
แมก่ำาปอง 100-150 บาท่ 
(ราคาเห่มา)

เวลาเดินรถ:

สาย เช่ียงให่ม่่-สะเมิ่ง
กัลยาณิิวัฒนา

เวลาเดินรถ
ข้าข้ึ�น 09.00, 11.00
ข้าลง 07.00, 08.00
ค่ารถโดยส่าร: 160 บาท่
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ 1 
ปลายท่าง: ปา่ส่นวัดจัึนท่ร์



เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่

ประตทู่าแพ
ประตูทู่ี่าแพ

ตูลาดวิโรรส
1
2

เป็นท่่�ตั้�งข้องประตู้เม่องช่ั�นในข้องเว่ยงเช่่ยงให่ม่ ประตู้เม่องส่่ส่้มอิฐ  
ต้ลอดส่องข้า้งท่างเต็้มไปด้วยวัดเก่าแก่ รา้นค้า รา้นอาห่าร ท่่�พื่กั ตั้�งอยู่
เรย่งราย นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องถนนคนเดินท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดในเช่ย่งให่ม่
อย่างถนนคนเดินท่่าแพื่ ท่่�ม่ความยาวถึง 1 กิโลเมต้รอ่กด้วย ย่านน่� 
จึึงมค่วามคึกคักและมน่กัท่่องเท่่�ยวแวะเว่ยนมาไมข่้าดส่าย
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Google Map

โซนประตทู่าแพ

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)

สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง
สาย ปอ.10
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1 ใน 5 ประต้เูมอ่งช่ั�นในข้องเว่ยงเช่ย่งให่มท่่่�ซีึ�งปจัึจ้ึบนั
กลายมาเป็นทั่�งแลนด์มารก์และย่านการค้าท่่�เต็้มไป
ด้วยรา้นอาห่าร รา้นค้า และคาเฟ่ื้ ตั้�งอยู่ต้ลอดแนว 
ตั้วกำาแพื่งท่่�ท่อดยาว

โดยแต่้เดิมเม่องเช่่ยงให่ม่นั�นม่ประตู้เม่องทั่�งห่มด 
5 ประตู้ ได้แก่ ประตู้ช่้างเผั่อก ประตู้ส่วนดอก 
ประตู้ส่วนปร้ง ประตู้เช่ย่งให่ม่ และประตู้ท่่�รูจั้ึกกันด่
อยา่ง ประต้ทู่่าแพื่ แห่ง่น่�
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แต่้รูห้่รอ่ไม่ว่า ประต้ทู่่าแพื่ท่่�เราเห่น็กันอยูใ่นท่ก้วันน่� ไม่ใช่ป่ระต้เูมอ่งเดิม 
แต่้เป็นประตู้เม่องท่่�ท่างเม่องเช่่ยงให่ม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกัน 
ส่ร้างขึ้�นให่ม่ในปีพื่.ศ. 2528 จึากห่ลักฐานท่างประวัติ้ศาส่ต้ร์ท่่�พื่บ 
เพื่่�อเปน็การอนร้กัษแ์ละส่ง่ต่้อประวัติ้ศาส่ต้รม์าถึงคนร้น่ห่ลัง



เปิดทุกวัน 06.00 - 17.30

ไสอั้�วั รา้นดำารงค์์
Google Map

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย ปอ.10



ร้านข้ายอาห่ารข้องฝากพื่่� นเม่องเก่าแก่แห่่งต้ลาดวโรรส่ท่่�ส่่บท่อด 
ความอรอ่ยมากว่า 40 ปี ท่่�ซี่�อไปฝากใครก็เป็นต้้องติ้ดใจึ นำาโดยไส่้อั�ว 
สู่ต้รเก่าแก่เน่�อละเอ่ยดเค่�ยวง่าย ไม่แห่้ง ม่รส่เผั็ดรอ้นกำาลังด่ มันนิดๆ 
ห่อมกลิ�นเคร่�องเท่ศค่อนข้้างช่ดัเจึนข้องข้่า ต้ะไคร ้ ใบมะกรูด พื่รกิแห่้ง
อย่างช่ดัเจึนโดยนอกจึากความอรอ่ยแล้วยังม่ให่้เล่อกห่ลากห่ลาย เช่น่  
ไส่อั้�ว ซี่�โครงห่มูท่อด นำาพื่รกิห่น้่ม แกงฮ่ังเล แคบห่มู ฯลฯ บอกเลยว่า 
ถึงรา้นคิวจึะแน่นนดิห่นอ่ย แต่้เราไมอ่ยากให่ค้ณ้พื่ลาดจึรงิๆ
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โดยเมนูแนะนำาได้แก่เซีต้ Happy meal (200.-) ห่รอ่ช่้ดรวมข้องฝาก
ส่ตู้รเด็ดส่ไต้ล์เช่ย่งให่มใ่นปรมิาณเห่มาะส่ำาห่รบั 1-2 คน ท่่�ภายในช่ด้มทั่่�ง 
ข้า้วเห่นย่ว ไส่อั้�ว ห่มทู่อด ซี่�โครงท่อด แห่นมท่อด ห่มยูอท่อด นำาพื่รกิห่น้ม่ 
และนำาพื่รกิอ่อง
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เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่

อนสุาวัรยีส์าม่กษัตรยิ์
อนสุาวิรย่ส์ามูกษััตูรยิ์

หอภาพถ่ายล้านนา

วิดัพระสงิหว์ิรมูหาวิหิาร

กาแฟอาข้า่อามูา

1
2
3
4

ย่านศูนย์กลางข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ในอด่ต้ รายล้อมด้วยส่ถานท่่�ส่ำาคัญ
ประจึำาเมอ่ง ตั้�งแต่้อนส้่าวรย่ส์่ามกษตั้รยิ ์ห่อศิลปวัฒนธรรมประจึำาเมอ่ง 
และศาลแข้วงเม่องเช่ย่งให่ม่ท่่�งดงามด้วยส่ถาปัต้ยกรรมแบบต้ะวันต้ก  
ยา่นน่�จึึงเปน็แห่ล่งรวมส่ถานท่่�ส่ำาคัญท่างวัฒนธรรมไว้อย่างส่มบูรณ์

1
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Google Map

โซนสาม่กษัตรยิ์

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)

สาย ปอ.10



พื่ระบรมราช่าน้ส่าวรย่์ส่ามพื่ระมห่ากษัต้รยิ์ล้านนาผัู้ม่ส่่วนในการก่อตั้�ง
เม่องเช่ย่งให่ม่อย่าง พื่ญางำาเม่อง พื่ญามังราย และพ่ื่อข้้นรามคำาแห่ง
มห่าราช่ (พื่ญารว่ง) ส่รา้งข้ึ�นจึากท่องแดงและท่องเห่ล่องรมดำาในลักษณะ
ข้องประติ้มากรรมลอยตั้วเส่มอ่นจึรงิท่่�ตั้�งเด่นเปน็ส่ง่าอยูบ่รเิวณลานกว้าง
ห่น้าห่อศิลปวัฒนธรรมเม่องเช่ย่งให่ม ่อาคารศิลปะท่รงต้ะวันต้กอันงดงาม 
ท่่�อด่ต้เคยเป็นศาลากลางเก่าบรเิวณกลางเมอ่ง
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นอกจึากน่�บรเิวณโดยรอบอน้ส่าวรย่์ยังเต็้มไปด้วยรา้นอาห่ารท้่องถิ�น 
ท่่�พื่ร้อมเส่ิร์ฟื้ให่้เล่อกท่านกันมากมาย และยังม่การจัึดถนนคนเดิน 
ส่ามกษตั้รยิข์้ึ�นในท่ก้วันอาทิ่ต้ยอ่์กด้วย

กิิจกิรรม

หากตู้องการแวิะชมู หอศิิลปวิฒันธีรรมู 
เมูืองเชย่งใหมู่เเละหอประวิติัูศิาสตูรเ์มูืองเชย่งใหมู่
ควิรมูาภายในชว่ิงเวิลา 08.30 - 16.30 น. ข้องที่กุวินั

ถนนคนเดินสามูกษััตูรยิ ์ยิ�งดึก ยิ�งคึกคัก

- ส่กัการะพื่ระบรมราช่านส้่าวรย่ส์่ามกษตั้รยิ์
- เดินเท่่�ยวช่มถนนคนเดินส่ามกษตั้รยิ์
- เย่�ยมช่มห่อศิลปวัฒนธรรมเมอ่งเช่ย่งให่ม่
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Tips



หอภาพถ่ายล้านนา
เปิดวันจัำนทร ์- วันศุุกร์
ค่าเข�าชม ชาวไทย
เด็็ก
ผู้้�ใหญ่่

ค่าเข�าชม ชาวตู่้างชาติู้ 
เด็็ก
ผู้้�ใหญ่่

08.30 - 16.30

10.- 40.-
20.- 90.-

ห่อภาพื่ถ่ายในอาคารไม้ส่่ฟื้้าส่องช่ั�นแส่นส่วยท่่�ตั้�งอยู่ใน
พื่ิพื่ิธภัณฑ์์พื่่�นถิ�นล้านนา ใกล้กับอน้ส่าวรย่์ส่ามกษัต้รยิ ์
ซีึ� งผั่านการบูรณะจึากบ้านจ่ึาศาลห่ลังเก่ามาเป็น
พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ท่่�ร่วมส่มัย ภายใต้้การดูแลข้องส่าข้าวิช่า
ศิลปะการถ่ายภาพื่ ภาควิช่าส่่�อศิลปะ และการออกแบบส่่�อ 
คณะวิจิึต้รศิลป์ มห่าวิท่ยาลัยเช่ย่งให่ม่ ด้านในม่การจัึด
แส่ดงผัลงานภาพื่ถ่ายต่้างๆ ห่มน้เว่ยนอยูเ่ส่มอ

Google Map

2

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)

สาย ปอ.10



ภายในแบ่งออกเป็น 4 โซีนห่ลัก ได้แก่
1. ศนูย์อน้รกัษแ์ละค้นคว้า
2. ส่ว่นนิท่รรศการห่ม้นเว่ยน
3. ส่ว่นห่อ้งส่ม้ดดิจิึทั่ล
4. ส่ว่นอบรมและกิจึกรรม

ด้วยความตั้�งใจึอยากส่ร้างศูนย์กลางในการจัึดเก็บภาพื่ถ่ายโบราณ 
อันท่รงคณ้ค่าเพื่่�อเปน็แห่ล่งเรย่นรูข้้องช่ม้ช่น และเปน็พื่่�นท่่�ในการนำาเส่นอ
ม้มมองต่้างๆ ข้องนักศึกษาช่าวเช่ย่งให่ม่ออกสู่่ส่าธารณะผ่ัานภาพื่ถ่าย 
ห่อภาพื่ถ่ายล้านนาจึึงเป็นอ่กห่นึ�งส่ถานท่่�พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึท่่�ไม่อยาก 
ให่ค้ณ้ต้้องพื่ลาด
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

09.00 - 18.00

วัดัพระสงิห์วัรม่หาวัหิาร
วัดพื่ระส่ิงห่์ถ่อเป็นวัดส่ำาคัญและเก่าแก่คู่บ้านคู่เม่อง
เช่ย่งให่ม่มากว่าห่ลายรอ้ยปี โดยแต่้เดิมม่ช่่�อว่า ‘วัดล่ 
เช่ย่งพื่ระ’ ห่มายความว่า วัดท่่�ตั้�งอยูใ่กล้ต้ลาดกลางเมอ่ง 
(ในภาษาล้านนา คำาว่า ล่ แปลว่า ต้ลาด) ก่อนจึะม่การ
อัญเช่ญิพื่ระพื่ท้่ธส่หิ่งิค์มาประดิษฐานท่่�น่� และเปล่�ยนช่่�อ
มาเปน็ ‘วัดพื่ระส่งิห่’์ จึนถึงปจัึจ้ึบัน 

Google Map

3

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)



*

*

*

* วิหิารลายคำำา วิหิารแบบล้านนาแท้้ๆ 
ท่้�เหลืออย่�เพีย่งไม�ก่ิ�แห�งในประเท้ศไท้ย

พีระพุีท้ธสิหิงิค์ำ พีระพุีท้ธร่ปแบบล้านนา 
ท่้�สิรา้งขึ้้�นราวิพุีท้ธศตวิรรษท่้� 20  
ท่้�มค่ำวิามสิวิยงามเปน็อย�างมากิ

หอไตร อาคำารคำร้�งต้กิคำร้�งไม ้
ท่้�ได้้รบักิารยกิย�องวิ�าสิวิยงามท่้�สิดุ้
ในภาคำเหนอื

เจด่้ยว์ิดั้พีระสิงิห ์พีระธาตปุระจำาปเีกิิด้ 
ขึ้องชาวิปมีะโรง (ปง่ีใหญ่�) ตามคำติล้านนา
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ภายในวัดเต็้มไปด้วยศิลปกรรมล้านนาและรัต้นโกส่ินท่ร์มากมาย 
ไมว่่าจึะเปน็ วิห่ารลายคำา วิห่ารแบบล้านนาดั�งเดิมท่่�เห่ล่ออยูไ่มก่่�แห่ง่ใน
ประเท่ศไท่ย ส่ถานท่่�ประดิษฐานพื่ระพื่้ท่ธส่ิห่ิงค์ พื่ระพื่้ท่ธรูปศักดิ�ส่ิท่ธิ� 
คู่บ้านคู่เม่องเช่ย่งให่ม่ อ่กทั่�งภายในวิห่ารทั่�งยังม่จิึต้รกรรมฝาผันังท่่�
พื่ิเศษกว่าวัดแห่ง่อ่�น เพื่ราะท่่�น่�บอกเล่าเร่�องวรรณคด่พื่่�นบ้านอย่างเร่�อง 
ส่ังข์้ท่องและส่้วรรณห่งส่์ ซีึ�งแต้กต่้างจึากจิึต้รกรรมฝาผันังโดยทั่�วไป 
ท่่�มักจึะวาดพื่้ท่ธประวัติ้ ห่รอ่ช่าดก และวิห่ารห่ลวงส่รา้งข้ึ�นให่ม่ในส่มัย
ครูบาศรวิ่ช่ยั ท่่�ม่ความโดดเด่นในการผัส่มผัส่านส่ถาปัต้ยกรรมล้านนา
และรตั้นโกส่นิท่รไ์ด้อยา่งลงตั้ว
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นอกจึากน่�วัดพื่ระส่งิห่ย์ังม่ส่ถาปัต้ยกรรมอ่�นๆ ท่่�โดดเด่นไม่แพื่้กัน ได้แก่ 
ห่อไต้ร ซีึ�งเป็นอาคารครึ�งตึ้กครึ�งไม้โดยรอบต้กแต่้งด้วยประติ้มากรรม 
ปูนปั� นเท่วดาและส่ัต้ว์ห่ิมพื่านต์้ท่่�ได้รับการยกย่องว่าเป็นห่อไต้รท่่� 
ส่วยท่่�ส่้ดในภาคเห่น่อ รวมถึงพื่ระธาต้้เจึด่ย์วัดพื่ระส่ิงห่์ เจึด่ย์ท่รงระฆัง 
ปดิท่องจัึงโกท่่�เก่าแก่ท่่�ส่ด้องค์ห่นึ�งในจัึงห่วัดเช่ย่งให่ม ่และยงัเปน็พื่ระธาต้้
ประจึำาปเีกิดข้องช่าวปีมะโรง (งใูห่ญ)่ ต้ามคติ้ล้านนาอ่กด้วย
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วัดั็พระสิงิห ์เป็น็วัดั็ป็ระจำำ�ป็เีกิด็ท่ี่�คนเกิด็ 
ป็มีะโรง ควัรต้�องม�สิกัก�ระสิกัครั�งในชีว่ัติ้

ที่กุวันัอ�ทิี่ต้ย์ใ์นบรเิวัณใกล้�เค่ย์งจำะมก่�รจำดั็
ถนนคนเดิ็นเริ�มตั้�งแต่้หน��วัดั็พระสิงิหเ์ร่�อย์ไป็
จำรด็ป็ระต้ท่้ี่�แพในชีว่ังคำ��
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เปิดทุกวัน 08.00 - 18.00

กาแฟอาขา่อาม่า
Google Map

4

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)



ร้านกาแฟื้จึากเผั่าอาข้่า ท่่�นำาภูมิปัญญาท้่องถิ�นข้องอาข่้าดั�งเดิมมา 
ผัส่มผัส่านกับนวัต้กรรมส่มัยให่ม่จึนเกิดเป็นกาแฟื้รส่ช่าติ้เย่�ยม การนัต่้
ด้วยรางวัลจึากส่ภากาแฟื้โลกและรางวัลจึากต่้างประเท่ศอ่กห่ลากห่ลาย
รายการ โดยนอกจึากรส่ช่าติ้ข้องกาแฟื้จึะโดดเด่นแล้วยงัเกิดข้ึ�นจึากความ
ตั้�งใจึข้องลกูห่ลานเกษต้รกรช่าวอาข้า่ท่่�ตั้�งใจึพื่ฒันาเมล็ดกาแฟื้ไท่ยเพื่่�อให่้
เกษต้รกรข้องท่่�น่�ส่ามารถส่รา้งรายได้อยา่งยั�งยน่อ่กด้วย

โดยปัจึจ้ึบันม่รา้นกาแฟื้ทั่�งห่มด 3 ส่าข้าท่่�จัึงห่วัดเช่ย่งให่ม่ และ 1 ส่าข้า
ท่่�โต้เก่ยว ประเท่ศญ่�ป้่น พื่รอ้มเส่ิรฟ์ื้กาแฟื้ไท่ยช่ั�นด่ส่่งต้รงจึากห่มู่บ้าน 
แมจั่ึนใต้้ จัึงห่วัดเช่ย่งรายให่ค้ณ้ได้ลิ�มลอง
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เปิดทุกวัน 08.00 - 17.00

ยา่นสนัปา่ขอ่ย
1
2

ยา่นสนัปา่ข้อ่ย

Playworks เล่นงาน

ย่านส่ันป่าข้่อยเป็นย่านเล็กๆ ท่่�ม่ประวัติ้ยาวนานมากกว่า 80 ปี ท่่�ตั้�ง
อยู่ใกล้กับส่ถาน่รถไฟื้และส่ถาน่ข้นส่่ง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้า 
ท่่�ส่ำาคัญข้องเช่ย่งให่ม ่มร่า้นค้า รา้นอาห่าร ท่่�พื่กั มากมายตั้�งเรย่งรายอยู ่
ต้ลอดทั่�ง 2 ฝั� งถนนเจึรญิเม่อง นอกจึากน่�ยังม่ต้ลาดท้่องถิ�นอันเล่�องช่่�อ 
อย่าง ต้ลาดส่ันป่าข้่อย แห่ล่งรวมข้องส่ดและอาห่ารพื่่�นเม่องรส่เด็ด 
ไว้ให่้ท่้กคนเล่อกฝากท้่องกันอ่กด้วย ท่่�น่� จึึงถ่อได้ว่าเป็นอู่ข้้าวอู่นำา 
ข้องคนเช่ย่งให่มอ่่กแห่ง่ห่นึ�งเลยท่่เด่ยว

1
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ห่้องนั�งเล่นข้องเม่องท่่�คอยต้้อนรับนักท่่องเท่่�ยวจึากจัึงห่วัดต่้างๆ 
ท่่�เดินท่างมาถึงเช่ย่งให่ม่ เพื่ราะส่ันป่าข้่อยเป็นย่านส่ำาคัญท่่�ตั้�งอยู่นอก 
ตั้วเม่องเก่า  ใกล้กับส่ถาน่รถไฟื้และส่ถาน่ข้นส่่ง ปัจึจ้ึบันเป็นแห่ล่งรวม 
ข้องรา้นค้า รา้นอาห่าร คาเฟ่ื้ ส่ลับกับโรงแรมท่่�พื่ักท่่�ออกแบบมาอย่าง
ส่วยงาม จึนกลายเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดห่มายปลายท่างท่่�นักท่่องเท่่�ยวเล่อกมา
พื่กัอาศัย โดยม ่ต้ลาดส่นัปา่ข่้อย เป็นจ้ึดศนูยก์ลางความมช่่วิ่ต้ช่ว่า
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ต้ลาดส่ันป่าข้่อย กาดเก่าแก่ท่่� เป็นท่่�พื่ึ� งพื่าท่างความอร่อยข้องทั่�ง 
คนไท่ยและคนจ่ึนท่่�ตั้�งรกรากอยู่ในเช่ย่งให่ม่มาอย่างยาวนาน ภายในม ่
ส่ินค้าเบ็ดเต้ล็ด ข้้าวข้องเคร่�องใช่ ้ รวมไปถึงอาห่ารทั่�งคาวและห่วาน 
ให่เ้ล่อกท่านห่ลากห่ลายในราคาย่อมเยา

นอกจึากน่�ส่ันป่าข้่อย ยังเป็นอ่กห่นึ�งจ้ึดเช่ก็อินข้องเห่ล่านักท่่องเท่่�ยว 
เน่�องจึากบรรยากาศท่่�ยังคงม่กลิ�นอายข้องความคลาส่ส่ิก เง่ยบส่งบ 
ไม่พื่ล้กพื่ล่าน และยังม่ร้านอาห่ารท้่องถิ�นมากมายให่้เล่อกท่านกัน 
อ่กด้วยนะ

กิิจกิรรม
- เดินช่มและเล่อกซี่�อส่นิค้าราคาย่อมเยาท่่�ต้ลาดส่นัปา่ข้อ่ย

- เดิน กิน เท่่�ยว ถ่ายรูปคาเฟ่ื้และตึ้กเก่าส่วยงาม
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เปิดทุกวัน 09.00 - 17.30

Playworks 
เล่นงาน Google Map

2

สาย B1 (รถบัสขาวั)



รา้นกาแฟื้และรา้นข้ายข้องฝากในด่ไซีน์พื่่�นถิ�นจึากฝมีอ่ 
ข้องศิลปนิช่าวเช่ย่งให่ม ่ ท่่�บอกเล่าวัฒนธรรมข้องเมอ่ง 
ผั่านส่ินค้าท่่�ห่ลากห่ลาย ไม่ว่าจึะเป็นเส่่�อผ้ัา กระเป๋า 
ส่มด้ ส่ติ้กเกอร ์พื่วงกญ้แจึ ฯลฯ ซีึ�งล้วนแต่้มเ่ร่�องราว 
และเอกลักษณ์ท่่�แต้กต่้างกันออกไปในท่้กช่ิ�นงาน 
โดยในบางโอกาส่ ท่างร้านยังม่การจัึดเวิร์กช่็อป 
วาดภาพื่และจัึดแส่ดงศิลปะภายในร้านส่ับเปล่�ยน
ห่มน้เว่ยนกันไปในท่ก้ๆ เด่อนอ่กด้วย
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เปิดทุกวัน
เข�าฟร่

11.00 - 22.00

ยา่นนมิ่ม่านเหม่นิท์

ยา่นนมิูมูานเหมูนิท์ี่

Memorize Brownie

1
2

พื่่�นท่่�เศรษฐกิจึข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ท่่�เต็้มไปด้วยรา้นค้า รา้นอาห่าร ท่่�พื่ัก 
และส่ถานบันเทิ่งจึำานวนมาก เร่ยกได้ว่าใครๆ ท่่�มาเช่่ยงให่ม่ต้้องมา
เย่อนย่านน่� นิมมานเห่มินท์่เป็นถนนท่่�ประกอบด้วยทั่�งห่มด 17 ซีอย 
โดยท่่�ท่้กซีอยส่ามารถเดินลัดเลาะเช่่�อมต่้อกันได้ ภายในแต่้ละซีอยจึะม่ 
รา้นค้ามากมายท่่�ม่เอกลักษณ์เฉพื่าะซีึ�งผัส่มผัส่านความทั่นส่มัยและ
วัฒนธรรมล้านนาได้อยา่งลงตั้ว

1
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สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B6-1

สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



ย่านฮ่ิปท่่�ไม่เคยห่ลับให่ล แห่ล่งรวมร้านค้า คาเฟ่ื้ 
บาร์ โรงแรม และแกลลอร่� ท่่� ต่้างก็ออกแบบให่ ้
ม่ความส่รา้งส่รรค์และโดดเด่นส่มเป็นเม่องแห่่งด่ไซีน์
ประจึำาภาคเห่น่อแบบไม่ม่ใครยอมใคร ถ้าห่ากค้ณ
อยากมาแลกเปล่�ยนไอเด่ยส่นก้ๆ และพื่บปะเพื่่�อนให่ม ่
ยา่นนมิมานเห่มนิท์่ค่อคำาต้อบข้องคณ้
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นิมมานเห่มินท์่เป็นถนนท่่�ประกอบด้วยทั่�งห่มด  
17 ซีอย โดยท่่�ท่ก้ซีอยส่ามารถเดินลัดเลาะเช่่�อมต่้อกัน
ได้ต้ามส่บาย นอกจึากน่�แท่บท่ก้ซีอยยังม่ความคึกคัก
และม่เอกลักษณ์ท่่�โดดเด่นแต้กต่้างกันไป เราจึึงไม่
อยากให่้ค้ณพื่ลาดในการออกเดินส่ำารวจึรา้นน่ารกั 
ท่่�ซีอ่นตั้วอยูใ่นแต่้ละซีอย ท่่�อัดแนน่ไปด้วย เอกลักษณ ์
แบบล้านนาแท้่ๆ งานศิลปะ งานคราฟื้ท์่ข้องแต่้งบ้าน 
และงานด่ไซีน์ต่้าง ๆ
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นอกจึากเวลากลางวันแล้ว ในยามราต้ร ่ นิมมานเห่มินท์่

ก็ยงัเต็้มไปด้วยรา้นกินด่�มและบารใ์ห่เ้ล่อกส่รรในห่ลาก
ห่ลายส่ไต้ล์และเปน็แห่ล่งรวมผู้ัคนห่ลากห่ลายเช่่�อช่าติ้ 
จึะแวะเข้้ามานั�งด่�มช่ลิล์ๆ กับแก๊งเพื่่�อน ห่รอ่ท่ำาความ
รูจั้ึกเพื่่�อนให่มก็่ได้เห่มอ่นกันนะ

เพร�ะเป็น็ย์�่นสิดุ็คึกคัก ดั็งนั�นในชีว่ัง 
เด่็อนธันัวั�คม-กมุภ�พนัธั ์นมิม�นเหมนิท์ี่จำะม ่
กิจำกรรมจำดั็ขึ้ึ�นม�กม�ย์ แนะนำ�ให�เชีก็ก่อนม�เท่ี่�ย์วั 
จำะได็�ไมพ่ล้�ด็อะไรเด็็ด็ๆ ไป็อย์�่งน�่เสิย่์ด็�ย์

Tips
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

10.00 - 22.30

Memorize 
Brownie Google Map

2

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



มาเช่ย่งให่ม่ทั่�งท่่�ต้้องห่้ามพื่ลาด Memorize Brownie ต้้นต้ำารบั Brownie 
Shot ห่รอ่บราวน่�ห่ั�นเต๋้าข้นาดพื่อด่คำาท่่�เส่ริฟ์ื้พื่รอ้มครม่นมท่่�รส่ช่าติ้ห่อมมันให่ ้
ท่านคู่กันในห่นึ�งคำา เน่�อห่นึบ เข้้มข้้นรส่ช่อ็กโกแลต้แท้่ๆ ท่่�ต่้อยอดจึากการเป็น
เพื่่ยงข้องห่วานปิดท้่ายไลน์บ้ฟื้เฟื้ต์้จึนกลายมาเป็นตั้วเอกท่่�โดดเด่นจึนโด่งดัง
ไปทั่�วประเท่ศไท่ย และมส่่าข้าให่เ้ล่อกช่มิกันทั่�งในเช่ย่งให่ม ่ลำาปาง และกร้งเท่พื่ 

โดยนอกจึากบราวน่�แล้ว ท่่�ร้านยังม่เมนู Crape Cake with Chocolate  
Straberry Crumble with Vanilla และเมนูเคร่�องด่�มให่ช้่มิกันอ่กด้วย
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17.30 - 24.00เปิดทุกวัน

ตลาดโต้รุง่
ชีา้งเผือืก

ประต้ชู่า้งเผัอ่ก 1 ใน 5 ประต้เูมอ่งเช่ย่งให่ม ่ซีึ�งมอ่ายก้ว่า 700 ป ีส่รา้ง
ข้ึ�นพื่ร้อมกับเม่องเช่ย่งให่ม่ถ่อเป็นประตู้ช่ยัข้องเช่ย่งให่ม่ นอกจึากน่�
ในปัจึจ้ึบันยังเป็นแห่ล่งข้องกินยามราต้รข่้องช่าวเช่ย่งให่ม่ท่่�เปิดตั้�งแต่้ 
เวลา 18.00-24.00 น. เรย่กได้ว่าเป็นต้ลาดโต้้ร้ง่ท่่�ส่ำาคัญและยังเป็น 
แห่ล่งรวมวัฒนธรรมล้านนาเก่าแก่เอาไว้ในท่่�เด่ยว

1
2

ตูลาดโตู้รุง่ชา้งเผอืก

ชุมูชนควิรค่ามูา้

1
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Google Map

โซนประตชูีา้งเผือืก

สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)
สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง

สาย ปอ.10



ห่ลายคนอาจึจึะพื่บปัญห่าเด่ยวกันกับคำาถามยอดฮ่ติ้ท่่�ว่า ‘เย็นน่�กินอะไรด่’ 
แต่้ถ้าคณ้ได้ลองมาท่่�ต้ลาดโต้้ร้ง่ช่า้งเผัอ่กแห่ง่น่� เรารบัรองว่าปญัห่าข้อง
คณ้จึะห่มดไป

ต้ลาดโต้้ร้ง่ช่า้งเผั่อก เป็นท่่�เล่�องล่อท่างด้านอาห่ารอรอ่ยราคาส่บาย
กระเปา๋ ท่่�ข้นมาให่ท้่านกันห่ลากห่ลายส่ไต้ล์ทั่�งคาวและห่วาน ท่่�ผัส่มผัส่าน
ระห่ว่างรา้นเก่าแก่ในต้ำานานท่่�ส่ง่ต่้อความอรอ่ยมาห่ลายป ีและรา้นร้น่ให่ม ่
ข้องผู้ัประกอบการรายยอ่ยท่่�พื่ถ่ิพื่ถัินในท่ก้กระบวนการความอรอ่ย ดังนั�น 
จึึงรบัประกันได้เลยว่าถ้าได้ลองมาช่มิกันแล้วไมท่่ำาให่ผ้ัดิห่วังแนน่อน
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แต่้ถ้าค้ณเล่อกไม่ได้ เราท่ำาเช่ก็ลิส่ต์้มาให่้ เพื่ราะลูกช่ิ�นห่มูช่า้งเผั่อก 
ส่้ก่�โคคา ข้้าวข้าห่มูช่้างเผั่อก ต้บท้่ายด้วยบัวลอยเจ๊ึซี๊วง ค่อบรรดา 
รา้นอรอ่ยท่่�ช่าวเช่ย่งให่มข่้อแนะนำา

แต่้ล้ะร��นม่ชีว่ังเวัล้�เป็ิด็ท่ี่�แต้กต่้�งกันออกไป็ 
เล็้งร��นไหนไวั�อย์�่ล่้มห�ขึ้�อม้ล้ วันัเวัล้�เป็ดิ็-ป็ดิ็ 
ล่้วังหน��ด็�วัย์นะ

Tips
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ชุีม่ชีนค์วัรค่์าม่า้
เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่
ควรติู้ดตู่้อล่ัวงหน�าเพิ่�อทำากิจำกรรม

08.00 - 17.00
Google Map

2

สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)
สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง

สาย ปอ.10



ช่้มช่นธรรมดาท่่�ห่ยิบเอาศิลปะและความคิดส่ร้างส่รรรค์มาแต่้งเติ้ม
เอกลักษณ์ให่ม่ให่กั้บช่ม้ช่นจึนบ้านเรอ่น ประต้ ู ห่น้าต่้าง รั�ว และบรรดา
ต้รอกซีอกซีอยต่้างๆ เต็้มไปด้วยส่ต้รต่้อารต์้ส่วยๆ ซีึ�งทั่�งศิลปินม่ออาช่พ่ื่
และช่าวช่ม้ช่นช่ว่ยกันส่รา้งส่รรค์ข้ึ�นเพื่่�อถ่ายท่อดเร่�องราวข้อง ‘ควรค่ามา้’ 
ให่ผ้ัูม้าเยอ่นได้รูจั้ึก

นอกจึากศิลปะจึะช่ว่ยเปล่�ยนให่้ช่้มช่นควรค่าม้าม่บรรยากาศท่่�ส่ดใส่ 
ข้ึ�นแล้ว ยังเป็นส่่วนห่นึ�งท่่�ท่ำาให่้ช่าวบ้านรู้ส่ึกภูมิใจึและเป็นส่่วนห่นึ�ง 
ในช่้มช่นข้องตั้วเอง นำาไปสู่่การรักษาบ้านข้องท่้กคนให่้ส่ะอาดและ 
ส่วยงามรว่มกันต่้อไปอยา่งยั�งยน่
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โดยช่้มช่นแห่่งน่�ยังม่กิจึกรรมอ่� นๆ ให่้ได้เล่อกเข้้าร่วมอ่กมากมาย 
ไม่ว่าจึะเป็นการนวดแผันไท่ย ท่ำาข้นม ท่ำาอาห่าร ต้ามแบบวิถ่ช่าวบ้าน 
ท่่�เรารบัรองว่าคณ้จึะได้ทั่�งความส่น้ก ผ่ัอนคลาย และยังได้เรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้
ข้องคนท่่�น่�อ่กด้วย 
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เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่

06.00 - 20.00

วัดัศรสีพุรรณ

ย่านเคร่�องเงินท่่�โด่งดังข้องเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งเป็นท่่�ตั้�งข้องพื่ระอ้โบส่ถเงิน 
ห่ลังแรกข้องโลก ณ วัดศรส่่พ้ื่รรณ นอกจึากน่�ยงัเปน็ยา่นผัลิต้เคร่�องเงิน
แบบล้านนาแห่ล่งห่ลักข้องจัึงห่วัดเช่ย่งให่ม่ นอกจึากน่�ยังม่ถนนคนเดิน
วัวลายท่่�เต็้มไปด้วยความคึกคักและส่ินค้าห่ลากห่ลายตั้�งอยู่เป็นส่่ส่ัน 
ข้องเมอ่งเช่ย่งให่มอ่่กด้วย

วิดัศิรส่พุรรณ

กลุ่มูหตัูถศิิลปล้์านนา 
วิดัศิรส่พุรรณ

1
2

1
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Google Map

โซนวัวััลาย

สาย B2 (รถบัสขาวั)
สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง

สาย ปอ.10



อุโบสิถเงินแห�งแรกิขึ้องโลกิท่้�เกิิด้จากิภม่ปิญั่ญ่า
หตัถกิรรมเคำรื�องเงินขึ้องชุมชนวิวัิลาย

พีพิีธิภัณฑ์์ภม่ปิญั่ญ่าสิล�าสิบิหม่�
แหล�งศ่นยก์ิลางกิารเรย่นร่อ้นรุกัิษ์
สิบืสิานช�างสิบิหม่�ล้านนา

*

*

*
*
*

พีระบรมธาต ุวิดั้ศรส่ิพุีรรณ

พีระเจ้าเจ็ด้ตื�อ

พีระวิหิารท้รงล้านนา
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นอกจึากน่�  เน่� องจึากวัดศร่ส่้พื่รรณตั้�งอยู่ท่่ามกลางช่้มช่นช่่างห่ล่อ 
ห่ัต้ถกรรมเคร่�องเงิน เคร่�องเขิ้นข้องช่้มช่นวัวลาย ภายในจึึงม่การส่รา้ง
พื่ิพิื่ธภัณฑ์์ภูมิปัญญาส่ล่าส่ิบห่มู่เอาไว้เพ่ื่�อเป็นแห่ล่งศึกษาเรย่นรูเ้ร่�อง
ภมูปิญัญาท้่องถิ�นเคร่�องเงินย่านวัวลาย ท่่�เปิดห่ลักส่ตู้รการเรย่นการส่อน
ให่กั้บผู้ัส่นใจึทั่�วไปอ่กด้วย 

วัดศร่ส่้พื่รรณ ตั้�งอยู่บนถนนวัวลาย เป็นวัดเก่าแก่อาย้กว่า 500 ปี 
ภายในวัดเป็นท่่�ตั้�งข้องอโ้บส่ถเงินแห่ง่แรกข้องโลก  โดยแต่้เดิมเป็นอโ้บส่ถ
เก่าแก่ทั่�วไปท่่�ม่ส่ภาพื่ท่ร้ดโท่รม แต่้เน่�องด้วยช่่�อเส่่ยงท่างภูมิปัญญา
ห่ัต้ถกรรมเคร่�องเงิน ท่างวัดจึึงตั้ดส่ินใจึบูรณะอ้โบส่ถข้ึ�นให่ม่โดย 
ผัส่มผัส่านส่ถาปัต้ยกรรมล้านนาและเคร่�องเงินเข้้าไว้ด้วยกันอย่าง
ส่รา้งส่รรค์ เกิดเป็นอ้โบส่ถท่่�ประดับต้กแต่้งด้วยเคร่�องเงินทั่�งภายนอก
และภายในอยา่งวิจิึต้รงดงาม 
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นอกจึากอโ้บส่ถเงิน และพื่ิพื่ิธภัณฑ์์ภมูิปัญญาส่ล่าส่บิห่มู่ ภายในวัดยังม่
ส่ถาปตั้ยกรรมและส่ิ�งท่่�นา่ส่นใจึอ่�น ๆ  อ่ก เช่น่ 

พระวิิหารทรงล้้านนา
วิห่ารท่่�ส่ะท้่อนฝมีอ่จึากภมูปิญัญาข้องช่า่งล้านนาส่บิห่มูเ่อาไว้ในท่่�เด่ยว

พระบรมธาตุ ุวัิดศรสีุพุรรณ
เปน็เจึด่ย์ท่รงระฆงั ตั้�งอยูบ่นฐานบัวคว�าบวัห่งายแปดช่ั�นในผังัแปดเห่ล่�ยม 
รองรบัด้วยฐานห่น้ากระดาน 2 ช่ั�นและฐานบัวลกูแก้วอกไก่ 2 ฐานซีอ้นกัน
ในรูปแบบยอ่มม้ไมส้่ามส่บิห่ก
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ภ�ย์ในพระอุโบสิถไมอ่นญุ่�ต้ให�สิภุ�พสิต้รเ่ขึ้�� 
ต้�มควั�มเชี่�อแบบล้��นน�

สิภุ�พสิต้รส่ิ�ม�รถชีมควั�มง�มได็�รอบตั้วัอุโบสิถ
แล้ะสิ�ม�รถชีมภ�ย์ในตั้วัอุโบสิถได็�จำ�กก�รสิแกน 
QR code เพ่�อเขึ้��ชีม 3D tour ท่ี่�ที่�งวัดั็จำดั็ที่ำ�ขึ้ึ�น

สิ�ม�รถเล่้อกซื้่�อเคร่�องเงินจำ�กง�นฝีีมอ่ขึ้องชี�่ง 
ในกลุ้่มหัต้ถศิิล้ป็ล์้��นน� วััด็ศิรส่ิุพรรณ กลั้บไป็
เป็น็ขึ้องท่ี่�ระลึ้กได็�
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สาย B2 (รถบัสขาวั)
สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง

สาย ปอ.10

เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

08.00 - 17.00

กลุ่ม่หัตถศิลปล้์านนา 
วัดัศรสีพุรรณ Google Map



ช่้มช่นวัดศรส่่้พื่รรณ เป็นช่้มช่นท่่�ตั้�งอยู่บรเิวณถนน 
วัวลายท่่�ข้ึ�นช่่�อด้านห่ตั้ถศิลปล้์านนาโดยเฉพื่าะเคร่�องเงิน 
เคร่�องเขิ้นลวดลายแบบล้านนา ซีึ�งส่่บท่อดร้น่สู่่ร้น่มา
จึากบรรพื่บ้ร้ษเป็นเวลากว่า 500 ปี ต้ามห่ลักฐาน 
ท่่�อยูใ่นศิลาจึารกึ

ปัจึจ้ึบันเห่ล่อช่่างฝีม่อท่่�ท่ำางานเคร่�องเงินล้านนา 
ด้วยมอ่ในเช่ย่งให่ม่เพื่ย่งไม่ก่�คนเท่่านั�น การเข้า้มาศึกษา
เรย่นรูเ้ร่�องการท่ำาเคร่�องเงินจึึงเป็นอ่กห่นึ�งกิจึกรรมท่่�
นา่ส่นใจึเม่�อเข้า้มาเย่�ยมช่มช่ม้ช่นวัดศรส่่พ้ื่รรณ
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โดยนอกจึากเป็นศูนย์ให่้ความรูแ้ละจัึดจึำาห่น่ายข้้าวข้องเคร่�องใช่แ้ละ 
ข้องแต่้งบ้านจึากเงินอย่าง ข้ันเงิน ส่ล้ง และเคร่�องต้กแต่้งบ้านรูปส่ัต้ว์
ต่้าง ๆ  แล้ว ท่่�น่�ยงัรบัผัลิต้ช่ิ�นงานต้ามคำาส่ั�งอ่กด้วย จึะออกแบบมาเองแล้ว
ข้อให่้ท่างช่ม้ช่นช่ว่ยผัลิต้ ห่รอ่จึะให่้ท่างช่ม้ช่นช่ว่ยออกแบบให่้ต้ามความ
ต้้องการก็ได้เช่น่กัน
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เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่
ควรติู้ดตู่้อล่ัวงหน�าเพิ่�อทำากิจำกรรม

08.00 - 17.00

ชุีม่ชีนพวักแต้ม่

ชุมูชนพวิกแตู้มู1

ประตู้ส่วนปร้ง ห่ร่อ ประตู้แส่นป้ง ประตู้ท่่�เจึาะกำาแพื่งช่ั�นในด้านใต้้ 
ส่รา้งข้ึ�นให่มใ่นรชั่ส่มัยพื่ญาส่ามฝั� งแกน โดยคำาว่า ‘แส่นปง้’ นั�นท่่�มม่าจึาก 
เต้าปง้ (เต้าไฟื้) ห่รอ่วัส่ดท่้่�ใช่ใ้นการประกอบอาช่พ่ื่ข้องกล้ม่ช่า่งห่ลอมโลห่ะ
ท่่�มกัจึะอาศัยอยูด้่านนอกประต้เูมอ่งบรเิวณน่�ในอด่ต้นั�นเอง โดยปัจึจ้ึบนั 
ท่่�น่�ยังเป็นท่่� ตั้�งข้องช่้มช่นพื่วกแต้้ม ท่่�โดดเด่นเร่�องการท่ำาโลห่ะเงิน 
ท่่�เปน็ทั่�งเคร่�องประดับ เคร่�องแต่้งกายและต้กแต่้งต้ามวัดวาอารามอ่กด้วย
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Google Map

โซนประตสูวันปรุง

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)

สาย B6-1
สาย 2553 เชื่ยงใหม่-จอม่ทอง



ช่้มช่นห่ัต้ถกรรมล้านนาเก่าแก่ท่่� ตั้�งอยู่ไม่ไกลจึาก
ประตู้ส่วนปร้ง โดดเด่นด้วยการท่ำางานห่ัต้ถกรรม
โบราณอย่าง ’คัวต้อง’ ห่รอ่เคร่�องโลห่ะท่่�ใช่ป้ระดับ
วัดวาอารามและเคร่�องแต่้งกายข้องช่่างฟ้ื้อน เช่่น 
ฉัต้ร ส่ปัท่น ดอกไม้ไห่ว เล็บฟื้้อน และเคร่�องประดับ 
ท่่�ท่ำาข้ึ�นจึากโลห่ะฉล้
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โดยนอกจึากการเท่่�ยวช่มวิถ่ช่่วิต้ช่้มช่นและรับช่ม
การผัลิต้คัวต้องด้วยม่อแล้ว ช่้มช่นพื่วกแต้้มแห่่งน่�
ยังม่พิื่พื่ิธภัณฑ์์ช่้มช่น ท่่�เกิดข้ึ�นจึากความรว่มม่อข้อง
ผัู้คนทั่�งในช่้มช่น วัด และนักวิช่าการด้านพิื่พื่ิธภัณฑ์์ 
เพื่่�อเก็บรวบรวมและนำาเส่นองานห่ตั้ถกรรมช่ม้ช่นและ 
ประเพื่ณต่่้าง ๆ  ข้องช่าวล้านนา เช่น่ การต่้กลองประช่ม้ 
อ่กด้วย ใครช่่�นช่อบการท่่องเท่่�ยวเช่ิงวัฒนธรรม 
และงานฝีม่อส่วยๆ บอกเลยว่าห่้ามพื่ลาดท่่�จึะแวะ 
มาเท่่�ยวท่่�ช่ม้ช่นพื่วกแต้้มแห่ง่น่�
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เปิดทุกวัน 
เข�าชมฟร่

ศาลพระพฆิเนศ 
อาเขตเชียีงใหม่่

ย่านศูนย์กลางการคมนาคมท่่�ส่ำาคัญข้องจัึงห่วัดเช่ย่งให่ม่ท่่�เป็นเส่ม่อน
ประต้สูู่เ่ม่องเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งท่ำาห่นา้ท่่�กระจึายผัูโ้ดยส่ารท่่�ม้ง่ห่น้ามาจึากทั่�วท่ก้
ส่ารทิ่ศไปยงัส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวและส่ถานท่่�ส่ำาคัญต่้าง ๆ  ข้องจัึงห่วัด อ่กทั่�ง
ยงัเปน็ส่ถานท่่�แรกและส่ถานท่่�ส่ด้ท้่ายในการเดินท่างมาสู่จั่ึงห่วัดเช่ย่งให่ม่
ข้องใครห่ลายคนอ่กด้วย

ศิาลพระพฆิเนศิ
อาเข้ตูเชย่งใหมู่

1
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Google Map

โซนอาเขต
เชียีงใหม่่

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย B2 (รถบัสขาวั)

สาย B3 (รถบัสขาวั)



สิกัิกิาระบ่ชาพีระพีฆิเนศ  
และเท้พีเจ้าองค์ำอื�นๆ 
เพีื�อเปน็สิริมิงคำล

หมุนวิงล้อลก่ิแก้ิวิพีระราห ่
เพีื�อท้ำากิารเสิ่�ยงท้าย

ชมกิารเต้นรำาจากินางรำา 
เพีื�อสิกัิกิาระบ่ชาพีระพีฆิเนศ

ศาลพื่ระพิื่ฆเนศ อาเข้ต้เช่ย่งให่ม่ เป็นอ่กห่นึ�งส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ผัู้คน 
ในเมอ่งเช่ย่งให่มแ่ละจัึงห่วัดข้้างเค่ยงเดินท่างมาส่กัการะองค์พื่ระพื่ฆิเนศ 
ข้นาดให่ญ่ท่่�ประดิษฐานอยู่ในศาลแห่่งน่� กันอย่างคับคั�ง ไม่ว่าจึะใน
เร่�องข้องการเดินท่าง ไปจึนถึงเร่�องความส่ำาเร็จึในห่น้าท่่�การงาน 
โดยในบางโอกาส่ ค้ณยังอาจึจึะได้ช่มการแส่ดงจึากนางรำาท่่� จัึดข้ึ�น 
เพื่่�อบูช่าพื่ระพื่ิฆเนศอ่กด้วย ภายในศาลยังเป็นท่่�ประดิษฐานข้องเท่พื่เจ้ึา 
อ่กห่ลายองค์ เช่น่ 
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พิระพิรหม
เท่พื่ท่่�เปน็ผัูลิ้ข้ติ้ช่ะต้าช่วิ่ต้ข้องบค้คลต่้างๆ 
ตั้�งแต่้เกิดจึนต้าย ประท่านพื่รให่เ้ก่�ยวกับความส่มห่วัง

พิระราห้
เท่พื่ท่่�ประท่านพื่รให่้ส่ิ�งเลวรา้ยแปรเปล่�ยนเป็นส่ิ�งท่่�ด่ 
โดยส่ามารถห่ม้นเลข้ลูกแก้วเพื่่�อท่ำาการส่ักการะบูช่า
ท่ำาให่เ้กิดความมงคลและแม่นยำาต้ามตั้วเลข้ท่่�ห่มน้ได้

คร้กายเเก�ว
เท่พื่ประจึำาศาล
ประท่านพื่รให่ผู้้ัท่่�ท่ก้ข้ร์อ้นประส่บความส่ำาเรจ็ึโดยเรว็

พิระตู้รม้่รติู้
เท่พื่เจ้ึาแห่ง่ความรกั 
ประท่านพื่รให่ส้่มห่วังโดยเฉพื่าะเร่�องข้องความรกั
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เปิดทุกวัน
เข�าฟร่

05.00 - 22.00

อ่างเเก้วั

พื่่� นท่่�ย่านส่้เท่พื่ม่ทั่�งพื่่� นท่่� ในตั้วเม่องเช่่ยงให่ม่และบนดอยส่้เท่พื่อัน 
เล่�องช่่�อท่่�เป็นท่่�ตั้�งข้อง ‘วัดพื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่’ พื่ระธาต้ท่้่�ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�ท่่�ส่ด้
แห่่งห่นึ�งข้องเช่ย่งให่ม่ โดยบรเิวณย่านส่้เท่พื่นั�นอยู่ใกล้ส่นามบินและ 
มห่าวิท่ยาลัยเช่ย่งให่ม ่ อ่กทั่�งยงัเปน็แห่ล่งรวมส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวมากมาย 
เรย่กได้ว่าเป็นทั่�งย่านท่่�อยู่อาศัย ย่านการค้า ส่ถาบันการศึกษา ส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยว ท่่�ครบครนัแห่ง่ห่นึ�งในเช่ย่งให่มเ่ลยท่่เด่ยว

อ่างแก้วิ

กาดหน้ามูอ

วิดัพระธีาตูดุอยสเุที่พราชวิรวิหิาร

จุุดชมูวิวิิดอยปุย

1
2
3
4
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Google Map

โซนสเุทพ

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



อ่างเก็บนำาข้นาดให่ญ่ประจึำามห่าวิท่ยาลัยเช่่ยงให่ม่ ซีึ�งเป็นส่ถานท่่� 
พื่ักผั่อนห่ย่อนใจึท่่�ม่วิวทิ่วทั่ศน์ส่วยงาม โดยนอกจึากจึะม่กิจึกรรม 
ให่้ท่ำาห่ลากห่ลาย ไม่ว่าจึะเป็นการมาเดินเล่นรมินำา นั�งพื่ักผ่ัอนห่ย่อนใจึ 
ห่รอ่จูึงจัึกรยานคันโปรดมาปั� นออกกำาลังกายภายใต้้วิวดอยส่้เท่พื่ท่่�ทิ่�ง
ตั้วเป็นฉากห่ลัง ท่่�น่�ยังม่รา้นกาแฟื้ห่อมๆ เอาไว้คอยให่้บรกิารอ่กด้วย  
บอกเลยว่าถ้าได้มานั�งจิึบกาแฟื้อรอ่ยๆ พื่รอ้มช่มวิวพื่ระอาทิ่ต้ย์ต้กดิน 
ท่่�รมิอ่างแก้วคณ้จึะติ้ดใจึจึนอยากกลับมาซีำาแล้วซีำาอ่ก
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อ่�งแก�วัตั้�งอย้์่ในพ่�นท่ี่�ขึ้องมห�วัิที่ย์�ลั้ย์เชี่ย์งใหม ่
นักท่ี่องเท่ี่�ย์วัควัรป็ฎิิบัติ้ต้�มกฎิขึ้องมห�วัิที่ย์�ลั้ย์
อย์�่งเครง่ครดั็แล้ะงด็สิง่เสิย่์งดั็ง หรอ่ที่ำ�กิจำกรรม
ท่ี่�อ�จำรบกวันก�รเรย่์นขึ้องนกัศึิกษ�
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เปิดทุกวัน 16.00 - 23.00

กาดหน้าม่อ
หรอืกาดม่าลิน

2

Google Map

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



กาดห่นา้มอ ต้ลาดนดัท่่�ทั่�งช่าวเช่ย่งให่มแ่ละเห่ล่านกัศึกษามช่. ต่้างก็แวะ 
ไปฝากท้่องกันเป็นประจึำา เพื่ราะท่่�น่�รวบรวมข้องกินอรอ่ยๆ เอาไว้มากมาย
ในราคาส่ด้ส่บายกระเปา๋ส่มเปน็ย่านอยูอ่าศัยข้องนกัศึกษา 

นอกจึากน่�ไม่เพื่่ยงแค่อาห่ารอรอ่ยๆ เท่่านั�น แต่้ท่่�น่�ยังม่ข้้าวข้องเคร่�องใช่ ้
ต้้นไม้ และส่ินค้าแฟื้ช่ั�น อย่าง เส่่� อผ้ัา กระเป๋า และเคร่�องประดับ 
ให่้เล่อกซี่�อมากมาย รบัรองว่ามาท่่�น่�ท่่�เด่ยวทั่�งได้อิ�มอรอ่ยแล้วยังได้ 
อัปเดต้เท่รนด์แฟื้ช่ั�นข้องช่าวเช่ย่งให่มด้่วยนะ

ในบรเิวัณก�ด็หน��มอย์งัม ่ ก�ด็ม�ลิ้นพล้�ซื้�่ ท่ี่�เป็ดิ็ 
ให�บรกิ�รใหมตั่้�งอย้์ด่็�วัย์ภ�ย์ในขึ้�ย์สินิค��วัยั์รุน่แล้ะ
อ�ห�รคล้��ย์กันสิ�ม�รถเดิ็นเล่้นต่้อย์�วัๆ ได็�ต้ล้อด็ที่�ง

Tips
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เปิิดทุุกวััน
เข้้าชมฟรีี

06.00 - 20.00

วัดัพระธาตดุอยสเุทพ
ราชีวัรวัหิาร

นมสัิกิารพีระธาตดุ้อยสิเุท้พี สิิ�งศักิดิ้�สิทิ้ธิ�
คำ่�บา้นคำ่�เมอืงเชย่งใหม�

กิราบอนสุิาวิรย่ค์ำร่บาศรว่ิชิยั นกัิบุญ่
แห�งล้านนา ท่้�ประดิ้ษฐานอย่�ตรงเชงิ
ด้อยสิเุท้พีเพีื�อคำวิามเปน็สิริมิงคำล

*

*
Google Map

3

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



วัดท่่�ม่ความส่ำาคัญมากท่่�ส่้ดข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งตั้�งอยู่บนดอยส่้เท่พื่ 
คู่บ้านคู่เม่องเช่่ยงให่ม่มากว่า 500 ปี ภายในเป็นท่่�ประดิษฐานข้อง  
‘พื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่’ เจึด่ย์ท่รงระฆัง รองรบัด้วยช่ด้ฐานบัวถลาห่ลายช่ั�น 
ในผังัส่บิส่องเห่ล่�ยม ตั้�งอยูบ่นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ซีอ้นกัน 2 ช่ั�น และปดิด้วย 
ท่องจัึงโก

เคยม่ต้ำานานกล่าวไว้ว่า วัดแห่่งน่� เกิดข้ึ�นจึากการท่่�พื่ระเจ้ึาก่อนา 
กษัต้ริย์ล้านนา ท่รงแยกพื่ระบรมส่าร่ริกธาต้้ออกเป็นส่องส่่วน โดย 
ส่ว่นห่นึ�งได้อัญเช่ญิข้ึ�นห่ลังช่า้งมงคล ห่ากช่า้งไปห่ย้ดต้รงท่่�ใดก็จึะส่รา้ง 
พื่ระธาต้้ข้ึ�นต้รงนั�น และช่้างก็ได้มาห่ย้ดต้รงยอดดอยส่้เท่พื่แห่่งน่� 
จึึงได้มก่ารส่รา้งพื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่ท่่�ส่วยงามส่บ่ต่้อมาจึนถึงปัจึจ้ึบัน
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วิธ่การเดินท่างข้ึ�นไปส่กัการะองค์พื่ระธาต้ม้ส่่องแบบ ค่อ การนั�งรถรางไฟื้ฟื้า้ 
โดยให่บ้รกิารในช่ว่งเวลาระห่ว่าง 05.30-19.30 น. และการเดินข้ึ�นบนัได 
นาคเจ็ึดเศ่ยรท่่�มค่วามยาวกว่า 300 ข้ั�น โดยนกัท่่องเท่่�ยวส่ว่นมากจึะไห่ว้ 
พื่ระธาต้ใ้ห่ค้รบทั่�งส่่�ทิ่ศ ต้ามความเช่่�อว่าแต่้ละทิ่ศจึะให่อ้านสิ่งส่ท่์่�แต้กต่้างกัน 
 ค่อ ทิ่ศเห่นอ่ข้อให่ม้ปั่ญญาดจ้ึจัึนท่รเ์พ็ื่ญ ทิ่ศต้ะวันออกข้อให่ไ้ด้ข้ึ�นส่วรรค์  

ทิ่ศใต้้ข้อให่้ได้บวช่ในพ้ื่ท่ธศาส่นา และทิ่ศต้ะวันต้กเป็นการเคารพื่ 
ต่้อพื่ระธาต้ ้และอ่กห่นึ�งส่ิ�งท่่�ไม่ควรพื่ลาดเม่�อได้มาเยอ่นก็ค่อ การกราบ
อน้ส่าวรย่์ครูบาศรวิ่ช่ยั นักบ้ญแห่่งล้านนา ท่่�ประดิษฐานอยู่ต้รงเช่งิ 
ดอยส่เ้ท่พื่เพ่ื่�อความเป็นส่ริมิงคลนั�นเอง
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Tips

เม่�อถึงตั้วัวัดั็แล้�วั นกัท่ี่องเท่ี่�ย์วัต้�องที่ำ�ก�ร 
ถอด็รองเที่��ก่อนเขึ้��ชีม ควัรนำ�กระเป็�๋หรอ่ถงุ 
ใสิร่องเที่��ม�จำ�กบ��นเพ่�อป็อ้งกันรองเที่��สิญ้่ห�ย์
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เปิดทุกวัน

จุัดชีม่วัวิัดอยปุย
Google Map

4

สาย B1 (รถบัสขาวั)
สาย 2 (รถแดง แถบัแดงเหล่อง)



อ่กห่นึ�งพ่ื่�นท่่�ท่างธรรมช่าติ้อันอ้ดมส่มบูรณ์ ซีึ�งอยู่ 
ไมไ่กลจึากตั้วเมอ่งเช่ย่งให่มท่่่�ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศ 
อันงดงามข้องอ้ท่ยานแห่่งช่าต้ิดอยส่้เท่พื่-ป้ย และ
อากาศท่่�เย็นส่บายต้ลอดทั่�งปีด้วยความร่มร่�นข้อง
ต้้นไมใ้ห่ญ่ ปา่ส่น และดอกไม้เมอ่งห่นาว

ห่ลังจึากเท่่�ยวช่มวัดพื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่และพื่ระต้ำาห่นกั 
ภพูื่งิค์ราช่นิเวศน์แล้ว จ้ึดช่มวิวดอยปย้ถ่อเป็นจ้ึดช่มวิว
ท่่�เราไม่อยากให่้ค้ณพื่ลาดช่ม เพื่ราะท่่�น่�ค่อจ้ึดช่มวิว
ทิ่วทั่ศน์ท่างธรรมช่าติ้ท่่�ส่วยงามมากท่่�ส่ด้อ่กแห่ง่ห่นึ�ง
ข้องจัึงห่วัดเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งตั้�งอยู่ระห่ว่างเส่้นท่างจึาก 
พื่ระต้ำาห่นกัภพูื่งิค์ไปยงัข้้นช่า่งเค่�ยน

โดยรอบบรเิวณจ้ึดช่มวิวยังม่ห่มู่บ้านช่าวม้งท่่�ยังคง 
วิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าวเข้าอันเรย่บง่ายและรา้นค้าข้องฝาก
ข้องช่ม้ช่น รวมไปถึงส่ถานท่่�ท่่�นา่ส่นใจึอย่าง ส่วนนำาต้ก 
ดอยปย้ ห่รอ่ส่วนดอกไมเ้มอ่งห่นาวท่่�ส่รา้งลดห่ลั�นกัน
เปน็ขั้�นอยา่งส่วยงามให่แ้วะช่มกันอ่กด้วย

Tips

ชี่วังป็ล้�ย์เด่็อนธัันวั�คม-ต้�นเด่็อนมกร�คม 
ด็อกน�งพญ่�เสิอ่โครง่จำะออกด็อกบ�นสิะพรั�ง

จุำด็ชีมวัวิัห�่งจำ�กตั้วัเมอ่งป็ระม�ณ 1 ชีั�วัโมง
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เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่
เด็ก
ผ้�ใหญ่

09.30 - 15.30

120.-

200.-

ปางชีา้งแม่ส่า

พื่่�นท่่�เศรษฐกิจึอ่กแห่่งข้องเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งเป็นแห่ล่งรวมส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว 
ท่างธรรมช่าติ้ท่่�ส่วยงาม ไม่ว่าจึะเป็น ภูเข้า ลำาธาร ห่รอ่ ป่าไม้ และ 
ยงัเปน็พื่่�นท่่�ท่่�มก่ารอนร้กัษท์่รพัื่ยากรธรรมช่าติ้ ช่าวบา้นส่ว่นให่ญ่ข้องท่่�น่� 
มักจึะประกอบอาช่พ่ื่ท่ำาไร ่ ท่ำาส่วน ปลูกช่าและกาแฟื้ จึึงเต็้มไปด้วย
ทิ่วทั่ศน์ข้องส่วนข้ั�นบันไดท่่�ส่วยงามอยู่บ่อยครั�ง นอกจึากน่�ยังม่วัด
ล้านนาโบราณและช่้มช่นช่าวพื่่� นเม่องท่่�ม่วัฒนธรรมท่่�ม่เอกลักษณ์ 
รอคณ้เข้า้ไปส่มัผัสั่

ปางชา้งเเมูส่า1

Google Map
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โซนแม่ร่มิ่

สาย 2428 เชื่ยงใหม่-สะเม่งใต้-บัานวัดจันทร์
สาย เชื่ยงใหม่-สะเม่งใต้

สาย เชื่ยงใหม่-สะเม่ง-กัลยาณิ
วัฒ

นา



แห่ล่งท่่องเท่่�ยวช่่�อดังอ่กแห่ง่ข้องจัึงห่วัดเช่ย่งให่ม่ท่่�ม่ด่กรเ่ป็นถึงปางช่า้ง
ท่่�ม่จึำานวนช่า้งอาศัยอยู่มากท่่�ส่ด้ในภาคเห่น่อ และยังตั้�งอยู่ท่่ามกลางป่า 
ท่่� เข่้ยวช่อ้่มและข้้นเข้ารอบล้อม จึึงมาพื่ร้อมกับบรรยากาศท่่�ส่ดช่่�น 
เปน็ธรรมช่าติ้ เห่มาะกับการอยูอ่าศัยข้องช่า้งเปน็อยา่งยิ�ง

ภายในม่กิจึกรรมให่้เข้้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจึะเป็นการนั�งช่า้งเดินป่า 
การให่อ้าห่าร การช่มการแส่ดงข้องช่า้งน้อยแส่นรู ้เช่น่ วาดรูป เดินพื่าเห่รด 
และเล่นเคร่�องดนต้ร ่รวมไปถึงกิจึกรรมยอดฮ่ติ้ท่่�คณ้ต้้องลองส่กัครั�งอยา่ง
การอาบนำาช่า้ง ท่่�เรารบัรองว่าจึะท่ำาให่ค้ณ้ทั่�งส่น้กและช่้ม่ฉ�าคลายรอ้นไป
พื่รอ้มกับน้องช่า้งอยา่งแน่นอน
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ปางช่้างแม่ส่านอกจึากจึะเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวพัื่กใจึข้องคนแล้ว ท่่�น่� 
ยังเป็นโรงเร่ยนท่่�ดูแลและฝึกห่ัดช่า้งท่้กตั้วตั้�งแต่้แรกเกิดเส่ม่อนเป็น
ครอบครวัเด่ยวกันไปต้ลอดจึนอาย้ข้ัยข้องช่า้ง ดังนั�นนอกจึากการมา 
เท่่�ยวท่่�ปางช่า้งแม่ส่าจึะท่ำาให่้ค้ณได้ความส่้ข้กลับบ้านไปจึนเต็้มอิ�มแล้ว 
ยังเป็นส่่วนห่นึ�งท่่�ช่ว่ยให่้ท่างปางช่า้งม่รายได้ในการนำาไปห่ม้นเว่ยน 
ใช่ใ้นการดแูลนอ้งช่า้งได้ต่้อไปอ่กด้วย

เวัล้�ป็อ้นอ�ห�รชี��ง 
รอบท่่� 1 เวลา 09.00-11.00 น.
รอบท่่� 2 เวลา 11.00-13.00 น.
รอบท่่� 3 เวลา 13.00-15.00 น.

รอบก�รแสิด็งโชีวั ์
08.00 น. | 09.40 น. | 13.30 น.

กิจำกรรม
การจัึดกิจึกรรมและการแส่ดงพิื่เศษในวันส่ำาคัญห่รอ่เท่ศกาลต่้างๆ  
เช่น่ วันเด็ก วันช่า้งไท่ย วันส่งกรานต์้

Tips
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เปิดทุกวัน
ผ้�พิิการ
เด็กเเลัะผ้�สั้งอายุ
ผ้�ใหญ่
รถยนต์ู้ 4 ลั�อ คันลัะ

07.00 - 18.00
ฟร่
20.-
40.-
40.-

นำ�าพุรอ้นสนักำาแพง

พื่่� นท่่�แห่ล่งช่้มช่นพื่่� นเม่องและแห่ล่งธรรมช่าติ้ท่่�อ้ดมส่มบูรณ์ พื่่� นท่่�
เป็นภูเข้าและท่่�ราบส่ำาห่รับท่ำาเกษต้รกรรม จึึงท่ำาให่้พื่บเห่็นส่วนช่า 
ส่วนกาแฟื้มากมาย และช่าวบ้านท่่�น่�นิยมเล่�ยงโคนมเป็นอาช่่พื่ห่ลัก 
พื่รอ้มท่ำาโฮ่มส่เต้ยกั์นเองภายในช่ม้ช่น เพื่่�อเปน็ธร้กิจึท่่�ยงัคงรกัษาวิถ่ช่วิ่ต้
ดั�งเดิมไว้ให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้เห่น็

นำ�าพุรอ้นสนักำาแพง

ชุมูชนออนใตู้

ชุมูชนบา้นแมูก่ำาปอง

1
2
3

1
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โซนแม่อ่อน

สาย เชื่ยงใหม่-น ำ �าพุ
ร้อนสันกั ำาแพุ

ง



นำาพ้ื่รอ้นส่นักำาแพื่ง นำาพื่ร้อ้นแบบไท่ย ๆ  ท่่�เก๋ไก๋ ไม่แพ้ื่ออนเซีน็ข้องญ่�ป้น่ ใน
บรรยากาศท่่�ล้อมรอบไปด้วยภเูข้าอันเข้ย่วข้จ่ึ และบอ่นำาพื่ร้อ้นท่่�มอ่ณ้ห่ภมูิ
สู่งถึง 105 องศาเซีลเซี่ยส่ ซีึ�งพื่รอ้มเปิดให่้ท่้กคนมาผ่ัอนคลายกันได้ 
ในท่ก้ห่นา้ห่นาวข้องท่ก้ปี ในราคาย่อมเยา

ไฮ่ไลต์้เด็ดข้องนำาพื่้ร้อนส่ันกำาแพื่ง ค่อการต้้มไข้่ออนเซี็นแส่นอร่อย
พื่ร้อมกับแช่่นำาเเร่จึากธรรมช่าติ้เพื่่� อคลายความเม่� อยล้า โดยท่่�น่�ม ่
ให่้เล่อกทั่�งบ่อท่่�ร้อนจัึดไปจึนถึงร้อนแบบเบาๆ แล้วแต่้ความช่อบ 
และความเช่่�ยวช่าญข้องแต่้ละคน นอกจึากน่�ยังม่การแยกเป็นบ่อแช่เ่ท้่า 
บ่อเด็ก บ่อผัู้ให่ญ่ รวมไปถึงห่้องส่่วนตั้วอ่กด้วย แต่้ถ้าจึะให่้ฟื้ินท่่�ส่้ด 
ก็ต้้องเป็นการนวดส่ปารมิบ่อนำาแร ่ นอนดูนำาพื่้รอ้นท่่�พื่วยพ่้ื่ง พื่รอ้มกิน 
ไข้อ่อนเซีน็อ้่นๆ ไปด้วยน่�แห่ละท่่�ด่ท่่�ส่ด้
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Tips

สิำ�หรบับอ่แชีเ่ที่�� เป็น็นำ��แรท่่ี่�ไหล้ต้�มธัรรมชี�ติ้ 
ห�กใครชีอบนำ��ท่ี่�มอุ่ณหภม้สิิง้ๆ แนะนำ�ให�เล่้อก 
แชีท่่ี่�ต้�นธั�รนำ��แร่
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ชุีม่ชีนออนใต้
เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่
ควรติู้ดตู่้อล่ัวงหน�าเพิ่�อทำากิจำกรรม

08.00 - 17.00

เสิน้ท้างท้�องเท่้�ยวิธรรมชาติโด้ยไกิด์้ชุมชน
ฟู่จอิอนใต้ ด้อยผาจิ�ง
กิิจกิรรมล�าท้างชา้งเผอืกิ 
จุด้ด้ด่้าวิท่้�ไม�ไกิลจากิตัวิเมอืง
เรย่นร่ก้ิระบวินกิารท้อผา้ด้้วิยสิธ่รรมชาติ
พีรอ้มลงมอืท้ำาด้้วิยตัวิคำณุเอง

Google Map

2

สาย เชื่ยงใหม่-น ำ �าพุ
ร้อนสันกั ำาแพุ

ง



ช่ม้ช่นออนใต้้ ช่ม้ช่นเล็กๆ แต่้มป่ระวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ไม่ธรรมดา เพื่ราะก่อตั้�งข้ึ�น 
จึากการรวมตั้วข้องกล้่มช่าวบ้านจึำานวน 11 ห่มู่บ้าน ท่่�ต่้างก็ม่วิถ่ช่วิ่ต้ 
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท่่�ห่ลากห่ลาย นำามาผัส่มผัส่านกันจึนเกิดเป็น
ช่ม้ช่นท่่�มแ่ต่้ความส่งบส่ข้้และความอด้มส่มบรูณ์ นอกจึากน่�ยงัเต็้มไปด้วย
เส่นห่่น์า่ดึงดดูและความนา่รกัไมเ่ห่มอ่นช่ม้ช่นไห่นๆ 
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โดยจ้ึดร่วมท่่�โดดเด่นท่่�ส่้ดข้องออนใต้้ ค่อภูมิปัญญาในการย้อมผ้ัา
จึากธรรมช่าติ้ ท่่�ถูกพื่ัฒนาต่้อยอดไปสู่่การตั้ดเย็บเส่่�อผั้าและกระเป๋า 
ท่่�ทั่นส่มัย เกิดเป็นแบรนด์เส่่�อผ้ัาและงานฝีม่อจึากส่่ธรรมช่าติ้ประจึำา
ช่้มช่นท่่�ส่วยงามไม่เห่ม่อนใคร โดยภายในช่้มช่นยังม่ ‘ฟื้้าให่ม่แฮ่นด์รูม’ 
แห่ล่งเร่ยนรู้เร่�องงานผั้าท่อจึากส่่ธรรมช่าติ้ท่่�เปิดให่้ค้ณได้ช่มตั้�งแต่้ 
การเก็บฝ้าย การปั� นฝ้ายเป็นเส่้นใย การส่กัดส่่จึากธรรมช่าติ้และ 
การย้อมส่่ ห่รอ่จึะลงม่อท่ำาเองท่้กข้ั�นต้อนจึนได้ออกมาเป็นช่ิ�นงานส่วยๆ 
กลับไปนอนกอดท่่�บา้นก็ได้

ห่ลังจึากท่ำากิจึกรรมกันจึนเห่น่�อย ภายในช่้มช่นยังม่ท่่�เท่่�ยวด่ๆ ท่่�เปิดให่ ้
ค้ณแวะไปพื่ักผั่อนห่ย่อนใจึอ่กมากมาย ไม่ว่าจึะเป็นการแวะช่ิมผัล 
มลัเบอรร์่� รวมถึงข้นมห่วานและเคร่�องด่�มเยน็ๆ ท่่�ส่วนห่มอ่นศิร ิมลัเบอรร์่�  
ส่ักการะวัดเก่าแก่ประจึำาช่้มช่นอย่าง วัดป่าตึ้ง และเข้้าช่มพื่ิพื่ิธภัณฑ์์ 
จัึดแส่ดงข้องเก่าแก่ข้องล้านนาท่่�ตั้�งอยู่ภายในวัด ห่รอ่จึะแวะไปช่มงาน
ศิลปะท่่�จัึดแส่ดงอยูท่่่�เช่ย่งให่มอ่ารต์้มวิเซีย่ม ก็ได้เช่น่กัน
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ติ้ด็ต่้อล่้วังหน��ก่อนเขึ้��ม�เท่ี่�ย์วัชุีมชีนที่กุครั�ง

ห�กคณุไป็ท่ี่�ออนใต้�ฟ�รม์อ�จำจำะได็�พบสินุขัึ้แสินร้� 
'เจำ��เต่้�ย์แหง่ออนใต้�' ท่ี่�เป็น็มติ้รกับนกัท่ี่องเท่ี่�ย์วั
แบบสิดุ็ๆ

Tips
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ชุีม่ชีนบา้นแม่ก่ำาปอง
เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่

08.00 - 17.00

สาย เชื่ยงใหม่-น ำ �าพุ
ร้อนสันกั ำาแพุ

ง

Google Map

3



บา้นแม่กำาปอง ห่มูบ่า้นเก่าแก่เล็กๆ ในห่บ้เข้า ท่่�เง่ยบ
ส่งบและเรย่บง่าย ห่า่งไกลจึากความว้น่วายในเมอ่งให่ญ ่
จึึงเห่มาะกับการมานอนพื่ักใจึให่้ผั่อนคลาย ฟื้ังเส่่ยง
ธารนำาไห่ลท่่ามกลางอากาศท่่�บรสิ่้ท่ธิ�ข้องธรรมช่าติ้
เป็นท่่�ส่้ด โดยท่่�พื่ักภายในช่้มช่นล้วนเป็นโฮ่มส่เต้ย ์
ท่่�พื่่อๆ แม่ๆ ช่าวช่้มช่นท่ำาข้ึ�นเอง ค้ณจึึงจึะได้ส่ัมผััส่ 
วิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าวแม่กำาปองอยา่งเต็้มท่่�แนน่อน

ต้ลอดส่องฝั� งถนนภายในช่ม้ช่นจึะม่รา้นค้าข้ายอาห่าร
พ่ื่�นเม่อง ส่ต้รต่้ฟูื้ด ข้องฝาก และข้องท้่องถิ�นให่้ค้ณ
ได้จัึบจ่ึายใช่ส้่อย โดยม่บรรยากาศข้องห่้องแถวไม ้
ส่่นำาต้าลแส่นอบอ้่นเป็นพ่ื่� นห่ลัง พื่ร้อมให่้ค้ณได้ 
ถ่ายรูปท่้กม้มแบบเพื่ลินๆ แต่้ถ้าค้ณไม่รูจ้ึะไปท่่�ไห่น 
เราข้อแนะนำาให่้แวะไปพื่ักส่บายๆ ท่่�ระเบ่ยงวิวคาเฟื้ ่
เพื่ราะท่่�น่�เป็นรา้นกาแฟื้ท่่�ส่ามารถเข้า้มาช่มวิวห่มูบ่า้น 
แม่กำาปองท่่�ส่วยงามทั่�งห่มู่บ้านจึากม้มสู่ง ยิ�งได้จิึบ 
กาแฟื้ไป ช่มไป รบัรองว่าคณ้จึะแส่นผัอ่นคลายจึนแท่บ
ไมอ่ยากเดินต่้อไปท่่�ไห่นเลยล่ะ
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นอกจึากบรรยากาศในห่มูบ่า้นแล้ว อ่กท่่�ท่่�พื่ลาดไมไ่ด้ 
ก็ค่อ ‘นำาต้กแม่กำาปอง’ ธารนำาเล็กๆ ใส่ส่ะอาด 
ท่่�โอบล้อมด้วยต้้นไม้เข้่ยวข้จ่ึ แค่มานั�งเล่นให่้เส่่ยง
ธรรมช่าติ้บำาบัดก็ค้้มแล้ว นอกจึากน่�ไม่ไกลกันยังม ่
วัดแม่กำาปอง ห่ร่อวัดส่ำาคัญท่่�เป็นท่่�ตั้�งข้องอ้โบส่ถ
กลางนำาท่่�ส่วยงามแปลกต้าด้วยห่ลังคาซีึ�งปกคล้ม 
ไปด้วยมอส่ท่่�เข้ย่วช่อ้่มจึากความช่่�นต้ามธรรมช่าติ้
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แนะนำาใหมู้าในวินัธีรรมูดาเพื�อ
หล่กเล่�ยงนกัท่ี่องเท่ี่�ยวิจุำานวินมูาก
และสมัูผสักับควิามูเง่ยบสงบ เรย่บง่าย 
ข้องแมูก่ำาปองอยา่งแท้ี่จุรงิ
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ชุีม่ชีนบา้นหัวัทุ่ง

พื่่�นท่่�ท่่�เง่ยบส่งบท่่ามกลางภูเข้าและส่ายห่มอก ต้้นกำาเนิดข้องแม่นำาปิง
แม่นำาส่ายส่ำาคัญข้องเช่ย่งให่ม่ เช่ย่งดาวม่ยอดเข้ามากมาย โดยเฉพื่าะ 
ดอยห่ลวงเช่ย่งดาว ยอดดอยท่่�สู่งเป็นอันดับส่ามข้องประเท่ศ ช่าวบ้าน
ยา่นเช่ย่งดาวม่วิถ่ช่วิ่ต้ท่่�ผักูพื่นักับธรรมช่าติ้และการรกัษาปา่ ท่่�น่�จึึงยังคง 
เปน็แห่ล่งธรรมช่าติ้ท่่�อด้มส่มบรูณ์โดยไมผ่ัา่นการปร้งแต่้งใด ๆ

ชุมูชนบา้นหวัิทีุ่่ง1

เปิดทุกวัน
เข�าชมฟร่
ควรติู้ดตู่้อล่ัวงหน�าเพิ่�อทำากิจำกรรม

08.00 - 17.00
Google Map
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ช่้มช่นห่ัวท่้่ง เป็นช่้มช่นเล็กๆ เช่งิดอยห่ลวงเช่ย่งดาว ซีึ�งอัดแน่นไปด้วย
กิจึกรรมและการท่่องเท่่�ยวเช่งิอน้รกัษ์ จึากความรว่มม่อข้องช่าวบ้านท่่�
ต้้องการคงความอด้มส่มบูรณ์ข้องธรรมช่าติ้เอาไว้ พื่รอ้มทั่�งต่้อยอดเพื่่�อ
ส่รา้งรายได้ท่่�ยั�งยน่ให่กั้บช่ม้ช่น

ท่่�บ้านห่ัวท่้่ง ‘ป่า’ เป็นทั่�งอาช่พ่ื่ ช่วิ่ต้ และจิึต้ใจึข้องช่าวช่้มช่น การดูแล
รักษาป่าจึึงเป็นส่ิ�งท่่�ผัูกพื่ันกับวิถ่ช่่วิต้ข้องพื่วกเข้าในท่้กลมห่ายใจึ 
ไม่ว่าจึะเป็นการกำาห่นดเข้ต้ ‘ป่าช่ม้ช่น’ รว่มกัน เพ่ื่�อให่ช้่าวบ้านส่ามารถ
เก็บห่าข้องป่าได้โดยไม่ม่การตั้ดไม้ท่ำาลายป่า การท่ำาเส่ว่ยนไม้ไผ่ัล้อม
ต้้นไมใ้ห่ญเ่พ่ื่�อให่ใ้บไมร้ว่งลงมารวมกันกลายเปน็ป้ย๋ การดแูลและตั้ดแต่้ง 
ต้้นไผั่ในป่าอย่างส่ม�าเส่มอเพ่ื่�อป้องกันการติ้ดไฟื้ การท่ำาแนวกันไฟื้ 
การท่ำาฝายช่ะลอนำา การรวมกล้ม่ดับไฟื้ป่าท่่�เกิดขึ้�นรอบห่มูบ้่านในท่ก้ช่ว่ง
ห่น้าแล้งข้องป ีไปจึนถึงประเพื่ณ่อยา่ง ‘การบวช่ปา่’ และ ‘พื่ธิเ่ล่�ยงผัต้่้นนำา’ 
ท่่�ก็ยงัคงเก่�ยวข้้องกับการดแูลธรรมช่าติ้ไมต่่้างกัน

170 171CHIANG MAI โซนเช้ยี์งดาวั



ไฮ่ไลต์้เด็ดข้องบ้านห่วัท่้่งท่่�ส่ำาคัญอยา่งมาก ค่อ ไมว่่า
คณ้จึะอยูจ้่ึดไห่นก็จึะส่ามารถมองเห่น็ได้ถึงวิวทิ่วทั่ศน์
ท่่�งดงามข้องแปลงเกษต้รท่่�ม่ยอดดอยห่ลวงเช่ย่งดาว
เป็นพื่่�นห่ลัง ต่้อด้วยข้้มท่รพัื่ย์ธรรมช่าติ้อย่าง จ้ึดนำา
ออกรูเช่ย่งดาว นำาต้กใส่ๆ ท่่�เกิดจึากต้้นนำา ท่่ามกลาง 
ส่ิ�งแวดล้อมอันบรสิ่้ท่ธิ� ก่อนข้ึ�นดอยห่ลวงเช่ย่งดาว
คราวห่นา้ แวะมาทั่กท่ายพื่อ่ๆ แม่ๆ  ช่าวห่วัท่้ง่ด้วยกันนะ
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กิจักรรม่

เดิ้นชมเสิน้ท้างศ้กิษาธรรมชาติ 
ปา่บา้นหวัิทุ้�ง

เล�นนำ�าท่้�จุด้นำ�าออกิร่เชย่งด้าวิ

เรย่นร่ก้ิารท้ำาเกิษตรอินท้รย่ ์
เชย่งด้าวิออรแ์กินคิำฟูารม์

ร�วิมพีธิเ่ล่�ยงผป่กิปอ้งผนืปา่ธรรมชาติ 
ในช�วิงเดื้อนมถินุายน

เรย่นร่ก้ิารสิานก๋ิวิย จากิต้นไผ�

ปลก่ิไผ�บงกิาย ไผ�พีนัธุพ์ีื�นเมอืง

ชมทิ้วิทั้ศนพ์ีระอาทิ้ตยต์กิ 
รมิด้อยหลวิงเชย่งด้าวิท่้�หลังหม่�บา้น

ท้�องเท่้�ยวิสิถานท่้�ใกิล้หม่�บา้นอย�าง 
ถำ�าเชย่งด้าวิ และบ�อนำ�ารอ้น 
บา้นยางป่โ่ต๊ะ

*

*

*

*

*

*

*

* บา้นหวัิทีุ่่งมูก่ารจุำากัดจุำานวินนกัท่ี่องเท่ี่�ยวิเพื�อรกัษัาควิามูสงบ
และเปน็ธีรรมูชาติูข้องชุมูชน ควิรติูดตู่อสอบถามูข้อ้มููลล่วิงหน้า
ก่อนเดินที่าง

สอบถามูรายละเอ่ยดเพิ�มูเติูมู  
ติูดตู่อ Facebook Homepage: บา้นหวัิทีุ่่ง เชย่งดาวิ
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ของขวัญัเชียีงใหม่่
CHIANG MAI

รา้นอาข้า่ อามา (La Fattoria )
ต้.ศรภ่มูิ
อ.เมอ่งเช่ย่งให่ม่

รา้น playworks.cafeart
ต้.วัดเกต้
อ.เมอ่งเช่ย่งให่ม่

ไส้้อ่ั่�ว ชาดอั่กกาแฟ  
เเละ บรรจุุภ่ัณฑ์์ 
กาแฟดรปิ 

ถุุงหููรูดชุดเดินทาง 
และภัาพประกอั่บ
กระดาษ

4 5

Memorize brownie 
ต้.ส่เ้ท่พื่ 
อ.เม่องเช่ย่งให่ม่

กล้่มห่ตั้ถศิลป์ล้านนา 
วัดศรส่่พ้ื่รรณ
ต้.ห่ายยา 
อ.เมอ่งเช่ย่งให่ม่

รา้นดำารงค์ กาดห่ลวง
ต้.ช่า้งมอ่ย 
อ.เมอ่งเช่ย่งให่ม่

บราวน่� 
สู้ตรอั่อั่รจิุิน่ล

ขั่นเงินทำามืือั่
 

1 2 3

1

2

3

4

5
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

1
ส่ักการะพื่ระพื่้ท่ธส่ิห่ิงค์ท่่�  วัดพระสิงห์่วรม่ห่าวิห่าร 
วัดส่ำาคัญท่่�ตั้�งอยู่เค่ยงคู่นครเช่่ยงให่ม่มากว่า 700 ปี  
พื่รอ้มช่มความงามข้องส่ถาปัต้ยกรรมแบบล้านนาดั�งเดิม 
อย่าง วิห่ารลายคำา และท่่�น่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องห่อไต้รครึ�ง
ตึ้กครึ�งไม้ท่่�ได้รบัการยกย่องว่าเป็นห่อไต้รท่่�งดงามท่่�ส่้ด 
ในภาคเห่นอ่

พื่ักจิึบกาแฟื้ไท่ยช่ั�นด่จึาก กาแฟอาข่าอาม่า ผัลิต้ภัณฑ์์
กาแฟื้จึากเผัา่อาข้า่ ท่่�นำาภมูปิญัญาท้่องถิ�นดั�งเดิมมาผัส่ม
ผัส่านกับนวัต้กรรมส่มยัให่มเ่พื่่�อส่รา้งรายได้ให่กั้บช่าวเผัา่
อาข้่าท่่�ปลกูและผัลิต้กาแฟื้เป็นอาช่พ่ื่จึนได้รบัการการนัต่้
ด้วยรางวัลระดับโลก

เดิินเท้้าต่่อมายังัย่ัานสามกษัตั่ริยิั์
ใช้เ้วิล้าเดินประมาณ 2 นาที

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นเจ้ึา
เด็ดท่่�ม่ให่้เล่อกห่ลากห่ลายภายในย่านสาม่กษััต้ริย์  
ย่านการค้าช่่�อดังอ่กแห่ง่ในเม่องเช่ย่งให่ม่ท่่�เต็้มไปด้วยทั่�ง
ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวห่ลากส่ไต้ล์และรา้นอาห่ารท้่องถิ�นด่ๆ 
มากมายให่เ้ล่อกส่รรในบรรยากาศท่่�แส่นคึกคัก

ต้ามด้วยการกราบไห่ว้ อนุสาวร่ย์สาม่กษััต้ริย์ อนส้่าวรย่์
ข้องกษัต้ริย์ทั่�ง 3 ซีึ�งเป็นผู้ัก่อตั้�งเม่องเช่่ยงให่ม่อย่าง  
พื่ญางำาเมอ่ง พื่ญามงัราย และ พ่ื่อข้น้รามคำาแห่งมห่าราช่ 
(พื่ญาร่วง) ท่่�ตั้�งอยู่ห่น้าห่อศิลปวัฒนธรรม่เชี่ยงให่ม่่ 
อาคารท่รงต้ะวันต้กส่วยงามท่่�ภายในจัึดแส่ดงนิท่รรศการ
ความเป็นมาและวิถ่ช่วิ่ต้ข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ ตั้�งแต่้ย้คก่อน
ประวัติ้ศาส่ต้รเ์ร่�อยมาจึนถึงปจัึจ้ึบนั

เดิินเท้้าต่่อมายังัหอภาพถ่่ายัล้้านนา
ระยะทางประมาณ 300 เมตุร
ใช้เ้วิล้าเดินประมาณ 4 นาที

ช่มภาพื่ถ่ายฝีม่อศิลปินและนักศึกษาช่าวเช่่ยงให่ม่ 
ท่่� ห่อภาพถ่ายล้านนา ห่อภาพื่ถ่ายในอาคารไม้ส่ฟ่ื้้าแส่น
ส่วยท่่�ตั้�งอยูใ่นพื่พิิื่ธภัณฑ์์พ่ื่�นถิ�นล้านนา ซีึ�งผัา่นการบรูณะ
จึากบา้นจ่ึาศาลห่ลังเก่ามาเปน็พื่พิื่ธิภัณฑ์์รว่มส่มยั ภายใต้้ 
การดูแลข้องส่าข้าวิช่าศิลปะการถ่ายภาพื่ มห่าวิท่ยาลัย
เช่ย่งให่ม ่เพ่ื่�อเป็นแห่ล่งความรูใ้นเร่�องข้องการถ่ายภาพื่

เดิินเท้้าต่่อมายังัปริะต่ทู่้าแพ
ระยะทางประมาณ 650 เมตุร
ใช้เ้วิล้าเดินประมาณ 8 นาที

ช่มความส่วยงามข้อง ประตู้ท่่าแพ ประตู้เม่องโบราณท่่� 
เป็นเส่ม่อนส่ัญลักษณ์ข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ 1 ใน 5 ประตู้
เมอ่งช่ั�นในท่่�รายล้อมไปด้วย รา้นอาห่าร รา้นค้า และคาเฟื้ ่
เรย่งรายต้ลอดแนวกำาแพื่งท่่�ท่อดยาว

เม่�อเดินเล่นจึนแดดรม่ลมต้ก ท่ก้วันอาทิ่ต้ยร์าว 18.00 น.  
เป็นต้้นไป เวลาแห่่งความคึกคักก็จึะมาเย่อนย่านท่่าแพื่ 
แห่่งน่�  เพื่ราะท่่�น่�ยังเป็นท่่� ตั้�งข้อง ถนนคนเดินท่่าแพ  
ถนนคนเดินท่่�ยาวท่่�ส่้ดในเช่ย่งให่ม่ ซีึ�งเต็้มไปด้วยส่ินค้า
ห่ลากห่ลายทั่�งข้องกิน ข้องใช่ ้ข้องฝาก งานศิลปะงานฝมีอ่ 
ไปจึนถึงการแส่ดงดนต้รเ่ปิดห่มวก ห่รอ่การรำาฟื้้อนท่่�ม่
ให่เ้ห่น็อยู่มากมายบนถนนแห่ง่วัฒนธรรมเส่น้น่� ส่ามารถ 
รับประท่านอาห่ารเย็น และพื่ักผั่อนได้ต้ามอัธยาศัย 
ก่อนเดินท่างกลับเข้้าท่่�พื่กั

ท่าแพ - ส้ามืกษ่ตรยิ์์
day

บ่่าย
เย็น

เช้้า

4 DAYS 3 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

แมื่กำาปอั่ง - กิ�วฝ่ิ่� น

นั�งริถ่ตู่้โดิยัสาริ สายัเชียีังใหม-่นำาพรุิอ้นสนักำาแพง 
(ไปแมก่ำาปอง) จากคิิวริถ่ตู่้กาดิวโริริส 
ไปยังั ศูนูย์ัเริยีันรูิช้ีมุชีนบ้า้นแมก่ำาปอง
ราคาประมาณ 100-150 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 1 ช้ั�วิโมง

ชุีม่ชีนแม่่กำาปอง ห่มูบ่า้นเล็กๆ ท่่ามกลางห่บ้เข้าท่่�โอบล้อม
ไปด้วยธรรมช่าติ้อันเง่ยบส่งบและเรย่บง่าย ห่า่งไกลจึาก
ความว้่นวายในเม่องให่ญ่ เห่มาะส่ำาห่รบัการมาพื่ักผั่อน
อยา่งแท้่จึรงิ โดยท่่�น่�มวั่ดประจึำาช่ม้ช่น ค่อ วัดคันธาพื่ฤกษา 
(วัดแม่กำาปอง) ซีึ�งเป็นท่่�ตั้�งข้องอ้โบส่ถไม้ส่ักท่องกลาง 
ธารนำาต้กอ่กด้วย

เดินเล่นช่มบรรยากาศ ซี่�อข้องฝาก ช่มิอาห่ารพื่่�นเม่อง 
ห่รอ่ถ่ายรูปเพื่ลินๆ ภายในช่้มช่น ห่รอ่จึะพัื่กผ่ัอนส่บายๆ 
ท่่�ระเบ่ยงวิวคาเฟ่ื้ พื่รอ้มช่มวิวช่้มช่นแม่กำาปองจึากม้มสู่ง 
พื่รอ้มจิึบกาแฟื้และท่านข้นม ผัอ่นคลายไปกับบรรยากาศ

นั�งริถ่ริบั้จา้งจากชีมุชีนแมก่ำาปอง ไปยังั กิ�วฝิ่่� น
ราคาประมาณ 100-500 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ  15 นาที

ช่มพื่ระอาทิ่ต้ยต์้กยามเยน็ ณ กิ�วฝิ� น ตั้�งอยูท่่่�ห่นว่ยพื่ทัิ่กษ์
อท้่ยาน ท่่� จึซี.7 (ดอยล้าน) เปน็เข้ต้พื่่�นท่่�ข้องอท้่ยานแห่ง่
ช่าติ้แจ้ึซี้อน โดยบรเิวณท่่�แห่่งน่�เป็นรอยต่้อข้องจัึงห่วัด
เช่ย่งให่ม่และจัึงห่วัดลำาปาง ห่ากอยากเปล่�ยนบรรยากาศ
ช่มพื่ระอาทิ่ต้ย์ข้ึ�น ท่างห่น่วยพิื่ทั่กษ์อ้ท่ยานม่บรกิารลาน
กางเต็้นท์่ให่ส้่ำาห่รบัผัูม้าเยอ่นได้พื่กัค้างค่นกันด้วยนะ

นั�งริถ่ริบั้จา้งจากกิ�วฝ่ิ่� น ไปยังั ชุีมชีนแม่กำาปอง
ราคาประมาณ 100-500 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ  15 นาที

รบัประท่านอาห่ารเย็นพื่่�นบ้านและพื่ักผั่อนท่่�โฮ่มส่เต้ย์
ภายในช่ม้ช่นเช้้า

เช้้า

บ่่าย

เย็น

4 DAYS 3 NIGHTS !

3ดอั่ย์สุ้เทพ - บ้านมื้งดอั่ย์ปุย์
day

นั�งริถ่ตู่้โดิยัสาริ สายัเชียีังใหม่-นำาพรุิอ้นสนักำาแพง
(กลั้บ้จากแมก่ำาปอง) จากศูนูย์ัเริยีันรูิชุ้ีมชีนบ้า้นแมก่ำาปอง 
ไปยังั คิิวริถ่ตู่้กาดิวโริริส
ราคาประมาณ 100-150 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 1 ช้ั�วิโมง

นั�งริถ่สองแถ่วสแีดิง 
จากคิิวริถ่ตู่้กาดิวโริริส ไปยังั หนา้สวนสตั่วเ์ชียีังใหม่
ราคาประมาณ 60 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 20 นาที

นั�งริถ่สองแถ่วสแีดิง  
จากหนา้สวนสตั่วเ์ชียีังใหม่ 
ไปยังั วดัิพริะธาต่ดุิอยัสเุท้พริาชีวริวหิาริ 
ราคาประมาณ 60 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 20 นาที  

2day
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน

บ่่าย

4 DAYS 3 NIGHTS !

เริ�มต้้นวันด้วยการข้อพื่รส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่� วัดพระธาตุ้ดอย
สุเท่พราชีวรวิห่าร วัดท่่�ม่ความส่ำาคัญมากท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�ง
ข้องเม่องเช่ย่งให่ม่ซีึ�งตั้�งอยู่บนดอยส่้เท่พื่ ใกล้กับตั้วเม่อง 
โดยภายในวัดยังเป็นท่่�ประดิษฐานข้อง พื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่ 
เจึด่ย์ท่รงระฆัง รองรบัด้วยช่ด้ฐานส่งูในผัังส่บิส่องเห่ล่�ยม
และปิดด้วยท่องจัึงโก ซีึ�งเป็นส่ิ�งศักดิ�ส่ิท่ธิ�ท่่�ตั้�งอยู่คู่บ้าน 
คูเ่มอ่งเช่ย่งให่ม่มานานกว่า 500 ปี  โดยจึากจ้ึดจึอดรถแดง 
นักท่่องเท่่�ยวส่ามารถเล่อกวิธ่การเดินท่างข้ึ�นไปส่ักการะ
พื่ระธาต้ฯ้ ได้ส่องวิธ ่ได้แก่ การเดินข้ึ�นบนัไดนาคเจ็ึดเศ่ยร
ความยาวกว่า 300 ข้ั�น ห่รอ่การนั�งรถรางไฟื้ฟื้า้

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นบรเิวณ
ใกล้วัดพื่ระธาต้ด้อยส่เ้ท่พื่ราช่วรวิห่าร

นั�งริถ่สองแถ่วสีแดิง จากวดัิพริะธาตุ่ดิอยัสุเท้พริาชีวริวหิาริ 
ไปยังั บ้า้นม้งดิอยัปยุั
ราคาประมาณ 60-70 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 25 นาที

บ้ิานม้่งดอยปุย ตั้�งอยู่ในอ้ท่ยานแห่่งช่าติ้ดอยส่้เท่พื่-ป้ย 
มอ่ากาศห่นาวเยน็และช่่�นต้ลอดทั่�งป ีท่่�น่�มร่า้นค้าข้ายข้อง
ห่ลากห่ลายให่เ้ล่อกซี่�อ ไมว่่าจึะเปน็ผัลผัลิต้ท่างการเกษต้ร 
เคร่�องประดับ ห่รอ่เส่่�อผ้ัาและกระเป๋าท่่�ถูกรงัส่รรค์โดย
ฝมีอ่ข้องช่าวเข้าด้วยความใส่ใ่จึ นอกจึากน่�ยงัมพ่ื่พิื่ธิภัณฑ์์
ช่าวเข้าบ้านแม้วดอยป้ยและส่วนนำาต้กดอยป้ยให่้ผัู้มา
เย่อนได้เข้้าไปเรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้ช่าวเข้าและเย่�ยมช่มพื่่ช่ไม้ 
เมอ่งห่นาวอ่กด้วย

นั�งริถ่สองแถ่วสแีดิง 
จากบ้า้นมง้ดิอยัปยุั ไปยังั วดัิพริะธาต่ดุิอยัสเุท้พริาชีวริวหิาริ
ราคาประมาณ 60-70 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 25 นาที

เย็น

ต่่อริถ่สองแถ่วสแีดิง 
จากวดัิพริะธาต่ดุิอยัสเุท้พริาชีวริวหิาริ ไปยััง สวนสตั่วเ์ชียีังใหม่
ราคาประมาณ 60 บาท
เม่�อข้ึ้�นรถแล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 20 นาที

นั�งริถ่ปริะจำาท้างสายั B1 หริอืสายั 2 ไปยังั กาดิหน้ามอ 
ราคาประมาณ 10-15 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 2 นาที  

รบัประท่านอาห่ารเย็นและช่อ็ปปิ� งส่ินค้าห่ลากห่ลายท่่� 
กาดห่น้าม่อ ห่รอ่กาดมาลิน ต้ลาดนัดท่่�ช่าวเช่ย่งให่ม่และ
นกัศึกษามช่. ไว้ใจึ เพื่ราะเต็้มไปด้วยทั่�งอาห่ารมากมายใน
ราคาส่บายกระเปา๋ส่มเปน็ยา่นอยูอ่าศัยข้องนกัศึกษา และ
ยังม่ส่ินค้าแฟื้ช่ั�นและข้้าวข้องเคร่�องใช่น้านาช่นิดให่้เล่อก
ช่อ็ปเล่อกช่มกันอ่กด้วย

B1
2

เเมื่ส้า 4day

นั�งริถ่ปริะจำาท้างสายัเชียีังใหม่-สะเมิงใต้่
จากคิิวริถ่กาดิหล้วง หริอืสถ่านีขนสง่ชีา้งเผืือก
ไปยังั ปางชีา้งแมส่า

2 สายั ข้�นจากกาดิหล้วง 
- สุายเช้ยีงใหม่-สุะเมิงใตุ้
- สุายเช้ยีงใหม่-สุะเมิงใตุ้-บ้านวัิดจัันทร์

1 สายั ข้�นจากสถ่านีขนสง่ชีา้งเผืือก
- สุายเช้ยีงใหม่-สุะเมิงใตุ้-บ้านบ่อแก้้วิ

ราคาประมาณ 40-140 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 40 นาที  

เช้้า
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บ่่าย

เย็นส่นก้กับเพื่่�อนตั้วให่ญท่่่� ปางช้ีางแม่่สา ปางช่า้งท่่�มจ่ึำานวน
ช่า้งอาศัยอยูม่ากท่่�ส่ด้ในภาคเห่นอ่ ซีึ�งยังตั้�งอยู่ท่่ามกลางปา่
ท่่�เข้่ยวช่อ้่มและข้้นเข้า และม่กิจึกรรมท่่�ท่ำามากมายไม่ว่า
จึะเป็นการนั�งช่า้งเดินป่า การให่อ้าห่าร การช่มการแส่ดง
ช่า้งแส่นรู ้ รวมไปถึงกิจึกรรมยอดฮ่ิต้แส่นเย็นช่้ม่ฉ�าอย่าง
การอาบนำาช่า้งนั�นเอง

รบัประท่านอาห่ารกลางวันและออกเดินท่างต่้อ

นั�งริถ่ปริะจำาท้างสายัเชียีังใหม่-สะเมงิใต้่ 
หริอืสายัเชียีังใหม-่สะเมงิใต้่-บ้า้นวดัิจนัท้ริ์
หริอืสายัเชีียังใหม่-สะเมิงใต้่-บ้้านบ้่อแก้ว จากปางชี้างแม่สา 
ไปยังั  สวนพฤกษัศูาสต่ริส์มเด็ิจพริะนางเจา้สริิกิิติ่� 
ราคาประมาณ 40-140 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 5 นาที

เท่่�ยวช่มความส่วยงามข้องพัื่นธ้์พื่่ช่ท่่� สวนพฤกษัศาสต้ร์
สม่เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้� โดยม่รถรางบรกิารนำาช่มภาย 
ในส่วน ราคา ผัูใ้ห่ญค่นละ 30 บาท่และเด็กคนละ 10 บาท่ 

ส่วนพื่ฤกษศาส่ต้ร์ส่มเด็จึพื่ระนางเจ้ึาส่ิริกิติ้�  ส่ถานท่่�
รวบรวมพื่รรณไมน้านาช่นดิทั่�งไท่ยและต่้างประเท่ศเอาไว้
มากมาย พื่รอ้มทั่�งจึำาลองส่ภาพื่แวดล้อมท่่�คล้ายกับส่ถานท่่�
อยูเ่ดิมเอาไว้ในเรอ่นกระจึกข้นาดให่ญทั่่�ง 4 โรงเรอ่น และ
เรอ่นกระจึกข้นาดเล็ก 8 โรงเรอ่น เช่น่ ปา่ดงดิบ ส่วนกห้่ลาบ 
ส่ไต้ล์อังกฤษ ท่ะเลท่ราย ฯลฯ นอกจึากน่�ยังม่เส่้นท่าง
ลอยฟ้ื้า ห่รอ่ Canopy Walkway ท่่�ส่ามารถช่มวิวเห่น่อ 
เรอ่นยอดไมใ้นระดับความส่งูกว่า 20 เมต้รได้อ่กด้วย

เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 4 ว่น 3 คืืน
4 DAYS 3 NIGHTS !

นั�งริถ่ปริะจำาท้างสายัเชียีังใหม่-สะเมิงใต้่
หริอืสายัเชียีังใหม่-สะเมิงใต้่-บ้า้นวดัิจนัท้ริ์
หริอืสายัเชียีังใหม่-สะเมิงใต้่-บ้า้นบ้อ่แก้ว จากสวนพฤกษัศูาสต่ริ ์
สมเด็ิจพริะนางเจา้สริิกิิติ่�  ไปยังั กาดิหล้วง
ราคาประมาณ 40-140 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้วิ ใช้เ้วิล้าเดินทางประมาณ 50 นาที

รบัประท่านอาห่ารเยน็ และเล่อกซี่�อข้องฝากท่่� กาดห่ลวง 
ห่ร่อ กาดวโรรส่ ต้ลาดพื่่�นเม่องท่่�ให่ญ่ท่่�ส่้ดในจัึงห่วัด
เช่ย่งให่ม่ซีึ�งรวบรวมส่ินค้าพื่่�นเม่องห่ลากห่ลายช่นิดเอา
ไว้ให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เล่อกซี่�อ ไม่ว่าจึะเป็น นำาพื่รกิห่น้่ม 
แคปห่ม ูไส่อั้�ว แห่นม ปอู่อง ฯลฯ
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ขอ้มู่ลสถานที�

อนุสาวร่ย์สาม่กษััต้ริย์
0 5325 9000

ห่อภาพถ่ายล้านนา
0 5200 0393

วัดพระสิงห์่วรม่ห่าวิห่าร
0 5341 6027

ชุีม่ชีนควรค่าม้่า
08 4040 6539
09 4893 3851

วัดศร่สุพรรณิ
08 9855 4803

ชุีม่ชีนพวกแต้้ม่
09 9013 7214

กาดห่น้าม่อ ห่รือ กาดม่าลิน
0 5329 5003

ปางช้ีางแม่่สา
0 5320 6247

นำ�าพุร้อนสันกำาแพง
0 5303 7101

ชุีม่ชีนออนใต้้
09 6698 5508

ชุีม่ชีนบ้ิานแม่่กำาปอง
08 8410 8605

ชุีม่ชีนบ้ิานหั่วทุ่่ง
09 3130 8526

Memorize Brownie
0 5340 0746

กลุ่ม่หั่ต้ถศิลป์ล้านนา  
วัดศร่สุพรรณิ
08 9855 4803

ร้านดำารงค์ไส้อั�ว กาดห่ลวง
0 5323 4661

กาแฟอาข่าอาม่า 
Akha Ama Coffee 
La Fattaria
08 8267 8014

Playworks เล่นงาน
08 4614 7226
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