
เชียงใหม
เสนทางทองเท่ียว

ดวยระบบขนสงสาธารณะ



คํานํา

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตบทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อเปนการกระตุน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหฟนตัวอยางรวดเร็ว จึงตองเตรียมพรอมขอมูลการทองเที่ยวเพื่อรองรับความตองการ

ของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุมนักทองเที่ยว FIT (Free Individual Traveler) ที่มี

รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะเปนหลักและมีความช่ืนชอบการสัมผัสประสบการณทองเที่ยว

รูปแบบใหมๆ ดวยตนเองและจากการศึกษาโครงการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย โดย TAT 

Intelligence Center มีขอมูลวาการเดินทางทองเที่ยวโดยระบบขนสงสาธารณะยังเปนทางเลือกของนักทองเที่ยวใน

หลาย ๆ กลุม

ดวยเหตุผลดังกลาว ททท. จึงสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะใน 15 จังหวัด และ

เสนทางขามภาค 5 เสนทางทั่วประเทศไทย เพื่อใชโอกาสน้ีเปนการนํารองในการสรางโอกาสและความเปนไปไดใหม ๆ 

แกนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยใหเกิดข้ึนไดจริงในที่สุด ผานการ

รวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและระบบขนสงสาธารณะ ทั้งจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ ผูประกอบการ ผูใชบริการ 

และบุคคลในทองถ่ิน รวมถึงการทดลองเปนนักเดินทางดวยตนเอง เพื่อใหไดเสนทางทองเที่ยวจากระบบขนสงสาธารณะ

ที่สามารถใชงานไดจริง ประกอบไปดวยขอมูลที่ทันสมัย และมีคําแนะนําในการใชงานที่ชวยใหทุกคนสามารถออกแบบ

การเดินทางทองเที่ยวของตนเองใหราบรื่นและปลอดภัยที่สุด

หวังเปนอยางย่ิงวา การสรางสรรคเสนทางทองเที่ยวดวยระบบขนสงสาธารณะในครั้งน้ี จะเปนสวนหน่ึงของ

ทางเลือกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและมีคุณคาของประเทศไทย อีกทั้ง ยังไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

ผานเรื่องราวการเดินทางของแตละทองถ่ินไดอยางแทจริง



จังหวัดสําคัญทางภาคเหนือที่เติบโตและพัฒนาขึ้นพรอมกับ

ประวัติศาสตรลานนาที่เกาแก และยังเต็มไปดวยธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ รวมไปถึงวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณ เกิดเปนการสาน

ตอวัฒนธรรมไปสูยุคสมัยใหมอยางสรางสรรคผานภาษา งานศิลปะ 

และอาหาร ถายทอดมาจนถึงปจจุบัน จนคนทั่วโลกยกยองใหเปน

ที่สุดของนครแหงความสงางาม

จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 696 กิโลเมตร มีแมนํ้า

หลายสายและเทือกเขาสูงลอมรอบจึงมีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งป ที่น่ีจึงมี

แหลงทองเที่ยวหลากหลายรอตอนรับนักทองเที่ยว เชน ปางชางแมสา นํ้าพุรอนสัน

กําแพง และบรรดาดอยตาง ๆ  จนไปถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเสนห

เฉพาะตัวของบานเรือนและวัดที่ไดรับอิทธิพลจากลานนา เชียงใหมจึงกลายเปน

เมืองทองเที่ยวที่อยูในใจใครหลายคนไมวาจะชาวไทยหรือชาวตางชาติ





เปนท่ีต้ังของประตูเมืองช้ันในของเวียงเชียงใหม ประตูเมืองสีสมอิฐ ตลอด

สองขางทางเต็มไปดวยวัดเกาแก รานคา รานอาหาร ท่ีพัก ต้ังอยูเรียงราย 

นอกจากน้ียังเปนท่ีต้ังของถนนคนเดินท่ีใหญท่ีสุดในเชียงใหมอยางถนนคน

เดินทาแพ ท่ีมีความยาวถึง 1 กิโลเมตร อีกดวย ยานน้ีจึงมีความคึกคักและ

มีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาไมขาดสาย

โซนประตูทาแพ

1 2



เปดทุกวัน  24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

1 ใน 5 ประตูเมืองช้ันในของเวียงเชียงใหมที่ซึ่งปจจบุันกลายมาเปนทั้งแลนดมารกและ

ยานการคาที่เต็มไปดวยรานอาหาร รานคา และคาเฟ ต้ังอยูตลอดแนวตัวกําแพงที่ทอด

ยาว 

โดยแตเดิมเมืองเชียงใหมน้ันมีประตูเมืองทัง้หมด 5 ประตู ไดแก ประตูชางเผือก ประตู

สวนดอก ประตูสวนปรุง ประตูเชียงใหม และประตูที่รูจักกนัดีอยาง ประตูทาแพ แหงน้ี 

แตรูหรือไมวา ประตูทาแพที่เราเห็นกนัอยูในทุกวันน้ี ไมใชประตูเมืองเดิมแตเปนประตู

เมืองที่ทางเมืองเชียงใหมและกรมศิลปากรไดรวมกันสรางข้ึนใหมในปพ.ศ. 2528 จาก

หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบ เพื่อเปนการอนุรกัษและสงตอประวัติศาสตรมาถึงคน

รุนหลัง

โซนประตูทาแพ

ประตูทาแพ



เปดทุกวัน  เวลา 06.00 – 17.30 น. และเขาชมฟรี

รานขายอาหารของฝากพืน้เมอืงเกาแกแหงตลาดวโรรสที่สบืทอดความอรอยมากวา 40 

ป ที่ซื้อไปฝากใครก็เปนตองติดใจ นําโดยไสอั่วสูตรเกาแกเน้ือละเอียดเค้ียวงาย ไมแหง มี

รสเผ็ดรอนกําลงัดี มันนิด ๆ และกลิ่นเครื่องเทศคอนขางชัดเจนของขา ตะไคร ใบมะกรดู 

พริกแหง 

โดยนอกจากความอรอยแลวยังมีใหเลือกหลากหลาย เชน ไสอั่ว ซี่โครงหมูทอด นํ้าพริก

หนุม แกงฮังเล แคบหมู ฯลฯ บอกเลยวาถึงรานคิวจะแนนนิดหนอย แตเราไมอยากให

คุณพลาดจริง ๆ 

โดยเมนูแนะนําไดแก เซต Happy meal (200.-) หรือชุดรวมของฝาก สุดเด็ดสไตล

เชียงใหมในปริมาณเหมาะสาํหรบั 1-2 คน ที่ภายในชุดมีทั้ง ขาวเหนียว ไสอั่ว หมูทอด 

ซี่โครงทอด แหนมทอด หมูยอทอด นํ้าพริกหนุม และนํ้าพริกออง

โซนประตูทาแพ

ไสอั่ว รานดํารงค



ยานศูนยกลางเมืองเชียงใหมในอดีต รายรอบดวยสถานท่ีสําคัญประจําเมือง 

ต้ังแตอนุสาวรียสามกษัตริย หอศิลปวัฒนธรรมประจําเมือง และศาลแขวง

เมืองเชียงใหมท่ีงดงามดวยสถาปตยกรรมแบบตะวันตก ยานน้ีจึงเปนแหลง

รวมสถานท่ีสําคัญทางวัฒนธรรมเชียงใหมไวอยางสมบูรณ

โซนสามกษัตริย

1 2 3 4



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

พระบรมราชานุสาวรยีสามพระมหากษัตรยิลานนาผูมีสวนในการกอต้ังเมอืงเชียงใหม 

อยาง พญางําเมือง พญามังราย และพอขุนรามคําแหงมหาราช (พญารวง) สรางข้ึนจาก

ทองแดงและทองเหลืองรมดําในลกัษณะของประติมากรรมลอยตัวเสมอืนจรงิที่ต้ังเดน

เปนสงาอยูบริเวณลานกวางหนาหอศิลปวัฒนธรรมเมอืงเชียงใหม อาคารศิลปะทรง

ตะวันตกอันงดงาม ที่อดีตเคยเปนศาลากลางเกาบรเิวณกลางเมอืง 

นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบอนุสาวรียยังเต็มไปดวยรานอาหารทองถ่ินทีพ่รอมเสริฟให

เลือกทานกันมากมาย และยังมีการจัดถนนคนเดินสามกษัตริยข้ึนในทุกวันอาทิตยอีกดวย

กิจกรรม 

สักการะพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย / เดินเที่ยวชมถนนคนเดินสามกษัตริย / 

เย่ียมชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม 

โซนสามกษัตริย

อนุสาวรียสามกษัตริย



เปดวันจันทร - วันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.

คาเขาชมคนไทยสําหรับเด็ก 10 บาท และผูใหญ 20 บาท 

คาเขาชมคนตางชาติสําหรับเด็ก 40 บาท และผูใหญ 90 บาท

หอภาพถายในอาคารไมสีฟาสองช้ันแสนสวยที่ต้ังอยูในพิพิธภัณฑพื้นถ่ินลานนา ใกลกับ

อนุเสาวรียสามกษัตริย ซึ่งผานการบูรณะจากบานจาศาลหลังเกามาเปนพิพธิภัณฑที่รวม

สมัย ภายใตการดูแลของสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการ

ออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานในมีการจัดแสดงผลงาน

ภาพถายตาง ๆ หมุนเวียนอยูเสมอ 

ภายในแบงออกเปน 4 โซนหลัก ไดแก 

ศูนยอนุรักษและคนควา / สวนนิทรรศการหมนุเวียน / สวนหองสมุดดิจิทัล / สวนอบรม

และกิจกรรม 

โซนสามกษัตริย

หอภาพถายลานนา



เปดทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

วิหารลายคํา วิหารแบบลานนาแท ๆ  ที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหงในประเทศไทย 

พระพุทธสิหิงค พระพุทธรูปแบบลานนาทีส่รางข้ึนราวพุทธศตวรรษที ่20 ที่มีความ

สวยงามเปนอยางมาก 

หอไตรอาคารครึ่งตึกครึง่ไมที่ไดรบัการยกยองวาสวยงามที่สดุในภาคเหนือ

วัดพระสิงหถือเปนวัดสําคัญและเกาแกคูบานคูเมืองเชียงใหมมากกวาหลายรอยป โดยแต

เดิมมีช่ือวา 'วัดลีเชียงพระ' หมายความวา วัดที่ต้ังอยูใกลตลาดกลางเมอืง (ในภาษา

ลานนา คําวา ลี แปลวา ตลาด) กอนจะมีการอัญเชิญพระพทุธสิหงิคมาประดิษฐานทีน่ี่ 

และเปลี่ยนช่ือมาเปน 'วัดพระสิงห' จนถึงปจจุบัน

โซนสามกษัตริย

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น. และเขาชมฟรี

รานกาแฟจากเผาอาขา ที่นําภูมิปญญาทองถ่ินของอาขาด้ังเดิมมาผสมผสานกับ

นวัตกรรมสมัยใหมจนเกดิเปนกาแฟรสชาติเย่ียม การันตีดายรางวัลจากสภากาแฟโลก

และรางวัลจากตางประเทศอีกหลากหลายรายการ โดยนอกจากรสชาติของกาแฟจะโดด

เดนแลวยังเกิดข้ึนจากความต้ังใจของลกูหลานเกษตรกรชาวอาขาที่ต้ังใจพัฒนาเมล็ด

กาแฟไทยเพื่อใหเกษตรกรของที่น่ีสามารถสรางรายไดอยางย่ังยืนอีกดวย 

โดยปจจุบันมีรานกาแฟทั้งหมด 3 สาขาที่จังหวัดเชียงใหม และ 1 สาขาที่โตเกียว 

ประเทศญี่ปุน พรอมเสิรฟกาแฟไทยช้ันดีสงตรงจากหมูบานแมจนัใต จังหวัดเชียงรายให

คุณไดลิ้มลอง

โซนสามกษัตริย

กาแฟอาขาอามา



ยานสันปาขอยเปนยานเล็ก ๆ ท่ีมีประวัติยาวนานมากกวา 80 ป ท่ีต้ังอยู

ใกลกับสถานีรถไฟและสถานีขนสง รวมถึงเปนศูนยกลางการคาท่ีสําคัญของ

เชียงใหม ท่ีมีรานคา รานอาหาร ท่ีพัก มากมายต้ังเรียงรายอยูตลอดท้ัง 2 

ฝงถนนเจริญเมือง นอกจากน้ียังมีตลาดทองถ่ินอันเลื่องช่ืออยาง ตลาดสัน

ปาขอย แหลงรวมของสดและอาหารพื้นเมืองรสเด็ด ไวใหทุกคนเลือกฝาก

ทองกันอีกดวย ท่ีน่ีจึงถือไดวาเปนอูขาวอูนํ้าของคนเชียงใหมอีกแหงหน่ึง

เลยทีเดียว

โซนสันปาขอย

1 2



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี

หองน่ังเลนของเมืองที่คอยตอนรับนักทองเที่ยวจากจงัหวัดตาง ๆ  ที่เดินทางมาถึง

เชียงใหม เพราะสันปาขอยเปนยานสําคัญที่ต้ังอยูนอกตัวเมอืงเกา ใกลกับสถานีรถไฟ

และสถานีขนสง ปจจุบันเปนแหลงรวมของรานคา รานอาหาร คาเฟ สลับกับโรงแรมที่

พักที่ออกแบบมาอยางสวยงาม จนกลายเปนอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางที่นักทองเทีย่ว

เลือกมาพักอาศัย โดยมี ตลาดสันปาขอย เปนจุดศูนยกลางความมีชีวิตชีวา 

ตลาดสันปาขอย กาดเกาแกที่เปนที่พึง่พาทางความอรอยของทั้งคนไทยและคนจีนทีต้ั่ง

รกรากอยูในเชียงใหมมาอยางยาวนาน ภายในมีสินคาเบ็ดเตล็ด ขาวของเครื่องใช ของ

สด รวมไปถึงอาหารทั้งคาวและหวานใหเลือกทานหลากหลายในราคายอมเยา

กิจกรรม

เดินชมและเลือกซื้อสินคาราคายอมเยาทีต่ลาดสนัปาขอย / เดินกิน เที่ยว ถายรูป คาเฟ 

และตึกเกาที่สวยงาม

โซนสันปาขอย

ยานสันปาขอย



เปดทุกวัน เวลา 17.00 - 23.00 น. และเขาชมฟรี

รานกาแฟและรานขายของฝากในดีไซนพืน้ถ่ินจากฝมือของศิลปนชาวเชียงใหม ที่บอก

เลาวัฒนธรรมของเมอืงผานสนิคาที่หลากหลาย ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา สมุด สติก

เกอร พวงกุญแจ ฯลฯ ซึ่งลวนแตมีเรื่องราวและเอกลกัษณที่แตกตางกันออกไปในทกุ

ช้ินงาน โดยในบางโอกาส ทางรานยังมีการจดัเวิรกช็อปวาดภาพและจดัแสดงศิลปะ

ภายในรานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในทุกๆ เดือนอีกดวย

โซนสันปาขอย

Playworks เลนงาน



พื้นท่ีเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหมท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร ท่ีพัก และ

สถานบันเทิงจํานวนมาก เรียกไดวาใคร ๆ ท่ีมาเชียงใหมตองมาเยือนยานน้ี 

นิมมานเหมินทเปนถนนท่ีประกอบดวยท้ังหมด 17 ซอย โดยท่ีทุกซอย

สามารถเดินลัดเลาะเช่ือมตอกันได ภายในแตละซอยจะมีรานคามากมายท่ี

มีเอกลักษณเฉพาะซึ่งผสมผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมลานนาได

อยางลงตัว

โซนนิมมานเหมินท

1 2



เปดทุกวัน เวลา 11.00 - 22.00 น. และเขาชมฟรี

ยานฮิปที่ไมเคยหลับใหล แหลงรวมรานคา คาเฟ บาร โรงแรม และแกลลอรี่ ที่ตาง

ออกแบบใหมีความสรางสรรคและโดดเดนสมเปนเมอืงแหงดีไซนประจําภาคเหนือแบบ

ไมมีใครยอมใคร ถาหากคุณอยากมาแลกเปลีย่นไอเดียสนุกๆ และพบปะเพื่อนใหม ยาน

นิมมานเหมินทคือคําตอบของคุณ 

นิมมานเหมินทเปนถนนที่ประกอบดวยทั้งหมด 17 ซอย โดยที่ทุกซอยสามารถเดินลัด

เลาะเช่ือมตอกันไดตามสบาย นอกจากน้ีแทบทุกซอยยังมคีวามคึกคักและมเีอกลกัษณที่

โดดเดนแตกตางกันไป เราจึงไมอยากใหคุณพลาดในการออกเดินสํารวจรานนารักที่ซอน

ตัวอยูในแตละซอย โดยเฉพาะซอย 1 ที่อัดแนนไปดวยเอกลักษณแบบลานนาแทๆ งาน

ศิลปะ งานคราฟต ของแตงบาน และงานดีไซนตาง ๆ 

โซนนิมมานเหมินท

ยานนิมมานเหมินท



เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.30 น. และเขาชมฟรี

มาเชียงใหมทั้งที่ตองหามพลาด Memorize Brownie ตนตํารับ Brownie Shot หรือบ

ราวน่ีหั่นเตาขนาดพอดีคําที่เสิรฟพรอมครมีนมทีร่สชาติหอมมนัใหทานคูกนัในหน่ึงคํา 

เน้ือหนึบ เขมขนรสช็อกโกแลตแทๆ  ที่ตอยอดจากการเปนเพยีงของหวานปดทายไลน

บุฟเฟตจนกลายมาเปนตัวเอกที่โดดเดนจนโดงดังไปทั่วประเทศไทย และมีสาขาใหเลือก

ชิมกันทั้งในเชียงใหม ลําปาง และกรุงเทพ 

โดยนอกจากบราวน่ีแลว ที่รานยังมีเมนู Crape Cake with Chocolate, Strawberry 

Crumble with Vanilla และเมนูเครื่องด่ืมใหชิมกนัอีกดวย

โซนนิมมานเหมินท

Memorize Brownie



ประตูชางเผือก 1 ใน 5 ประตูเมืองเชียงใหม ซึ่งมีอายุกวา 700 ป สรางข้ึน

พรอมกับเมืองเชียงใหมถือเปนประตูชัยของเชียงใหม นอกจากน้ีในปจจุบัน

ยังเปนแหลงของกินยามราตรีของชาวเชียงใหมท่ีเปดต้ังแตเวลา 18.00 -

24.00 น. เรียกไดวาเปนตลาดโตรุงท่ีสําคัญและยังเปนแหลงรวมวัฒนธรรม

ลานนาเกาแกเอาไวในท่ีเดียว

โซนประตูชางเผือก

1 2



เปดทุกวัน เวลา 17.30 - 24.00 น. และเขาชมฟรี

หลายคนอาจจะพบปญหาเดียวกันกับคําถามยอดฮิตที่วา 'เย็นน้ีกินอะไรดี' แตถาคุณได

ลองมาที่ตลาดโตรุงชางเผือกแหงน้ี เรารับรองวาปญหาของคุณจะหมดไป 

ตลาดโตรุงชางเผือก เปนที่เลื่องลือทางดานอาหารอรอยราคาสบายกระเปา ที่ขนมาให

ทานกันหลากหลายสไตลทั้งคาวและหวาน ที่ผสมผสานระหวางรานเกาแกในตํานานที่สง

ตอความอรอยมาหลายป และรานรุนใหมของผูประกอบการรายยอยที่พถีิพิถันในทุก

กระบวนการความอรอย ดังน้ันจึงรับประกนัไดเลยวาถาไดลองมาชิมกนัแลวไมทําให

ผิดหวังแนนอน 

แตถาคุณเลือกไมได เราทําเช็คลิสตมาให เพราะ ลูกช้ินหมูชางเผือก สุกี้โคคา ขาวขาหมู

ชางเผือก ตบทายดวยบัวลอยเจซวง คือบรรดารานอรอยที่ชาวเชียงใหมขอแนะนํา 

โซนประตูชางเผือก

ตลาดโตรุงชางเผือก



เปดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.30 น. และเขาชมฟรี

ชุมชนธรรมดาที่หยิบเอาศิลปะและความคิดสรางสรรคมาแตงเติมเอกลักษณใหมใหกับ

ชุมชนจนบานเรือน ประตู หนาตาง รั้ว และบรรดาตรอกซอกซอยตาง ๆ เต็มไปดวย

สตรีตอารตสวยๆ ซึ่งทั้งศิลปนมืออาชีพและชาวชุมชนชวยกันสรางสรรคข้ึนเพื่อถายทอด

เรื่องราวของ ควรคามา' ใหผูมาเยือนไดรูจัก 

นอกจากศิลปะชวยเปลี่ยนใหชุมชนควรคามามีบรรยากาศที่สดใสข้ึนแลว ยังเปนสวน

หน่ึงที่ทําใหชาวบานรูสึกภูมิใจและเปนสวนหน่ึงในชุมชนของตัวเอง นําไปสูการรักษา

บานของทุกคนใหสะอาดและสวยงามรวมกนัตอไปอยางย่ังยืน

โซนประตูชางเผือก

ชุมชนควรคามา



ยานเคร่ืองเงินท่ีโดงดังของเชียงใหม ซึ่งเปนท่ีต้ังของพระอุโบสถเงินหลังแรก

ของโลก ณ วัดศรีสุพรรณ นอกจากน้ียังเปนยานผลิตเคร่ืองเงินแบบลานนา

แหลงหลักของจังหวัดเชียงใหม นอกจากน้ียังมีถนนคนเดินวัวลายท่ีเต็มไป

ดวยความคึกคักและสินคาหลากหลายต้ังอยูเปนสีสันของเมืองเชียงใหมอีก

ดวย

โซนวัวลาย

1 2



เปดทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น. 

- ชาวไทยเขาชมฟรี และชาวตางชาติ ทานละ 50 บาท

- อุโบสถเงินแหงแรกของโลก จากภูมปิญญาหัตถกรรมเครื่องเงินของชุมชนวัวลาย 

- พิพิธภัณฑภูมิปญญาสลาสบิหมู ศูนยกลางการเรยีนรูอนุรกัษสบืสานชางสิบหมู

ลานนา 

- พระบรมธาตุ วัดศรีสุพรรณ 

- พระเจาเจ็ดต้ือ 

- พระวิหารทรงลานนา

วัดศรีสุพรรณ ต้ังอยูบนถนนวัวลาย เปนวัดเกาแกอายุกวา 500 ป ภายในวัดเปนที่ต้ัง

ของอุโบสถเงินแหงแรกของโลก โดยแตเดิมเปนอุโบสถเกาแกทั่วไปทีม่ีสภาพทรดุโทรม 

แตเน่ืองดวยช่ือเสียงทางภูมิปญญาหตัถกรรมเครือ่งเงิน ทางวัดจึงตัดสินใจบูรณะอุโบสถ

ข้ึนใหมโดยผสมผสานสถาปตยกรรมลานนาและเครือ่งเงินเขาไวดวยกันอยางสรางสรรค 

เกิดเปนอุโบสถที่ประดับตกแตงดวยเครือ่งเงนิทั้งภายนอกและภายในอยางวิจิตรงดงาม 

โซนวัวลาย

วัดศรีสุพรรณ



ชุมชนวัดศรีสุพรรณ เปนชุมชนที่ต้ังอยูบริเวณถนนวัวลายที่ข้ึนช่ือดานหัตถศิลปลานนา

โดยเฉพาะเครื่องเงินเครื่องเขินลวดลายแบบลานนา ซึ่งสืบทอดรุนสูรุนมาจากบรรพบุรษุ

เปนเวลากวา 500 ป ตามหลักฐานที่อยูในศิลาจารึก 

ปจจุบันเหลือชางฝมอืที่ทํางานเครือ่งเงนิลานนาดวยมือในเชียงใหมเพียงไมกี่คนเทาน้ัน 

การเขามาศึกษาเรยีนรูเรือ่งการทําเครือ่งเงนิจึงเปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่นาสนใจเมื่อเขามา

เย่ียมชมชุมชนวัดศรีสุพรรณ 

โซนวัวลาย

กลุมหัตถศิลปลานนา วัดศรีสุพรรณ



ประตูสวนปรุง หรือ ประตูแสนปุง ประตูท่ีเจาะกําแพงช้ันในดานใตสรางข้ึน

ใหมในรัชสมัยพญาสามฝงแกน โดยคําวา 'แสนปุง' น้ันมีท่ีมาจากเตาปุง 

(เตาไฟ) หรือวัสดุท่ีใชในการประกอบอาชีพของกลุมชางหลอมโลหะท่ีมักจะ

อาศัยดานเมืองนอกประตูเมืองบริเวณน้ีในอดีตน้ันเอง โดยปจจุบันท่ีน่ียัง

เปนท่ีต้ังของชุมชนพวกแตม ท่ีโดดเดนเ ร่ืองการทําโลหะเงินท่ีเปน

เคร่ืองประดับ เคร่ืองแตงกาย และตกแตงตามวัดวาอารามอีกดวย

โซนประตูสวนปรุง

1



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี (ติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

ชุมชนหัตถกรรมลานนาเกาแกที่ต้ังอยูไมไกลจากประตูสวนปรงุ โดดเดนดวยการทํางาน

หัตถกรรมโบราณอยาง 'คัวตอง' หรือเครื่องโลหะทีใ่ชประดับวัดวาอารามและเครือ่งแตง

กายของชางฟอน เชน ฉัตร สัปทน ดอกไมไหว เล็บฟอน และเครื่องประดับที่ทาํข้ึนจาก

โลหะฉลุ 

โดยนอกจากการเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนและรับชมการผลิตคัวตองดวยมือแลว ชุมชนพวก

แตมแหงน้ียังมีพิพิธภัณฑชุมชน ที่เกิดข้ึนจากความรวมมอืของผูคนทั้งในชุมชน วัด และ

นักวิชาการดานพิพิธภัณฑ เพื่อเก็บรวบรวมและนําเสนองานหัตถกรรมชุมชนและ

ประเพณีตาง ๆ ของชาวลานนา เชน การตีกลองประชุม อีกดวย ใครช่ืนชอบการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและงานฝมือสวยๆ บอกเลยวาหามพลาดทีจ่ะแวะมาเที่ยวที่

ชุมชนพวกแตมแหงน้ี

โซนประตูสวนปรุง

ชุมชนพวกแตม



ยานศูนยกลางคมนาคมท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหมท่ีเปนเสมือนประตูสู

เมืองเชียงใหม ซึ่งทําหนาท่ีกระจายผูโดยสารท่ีมุงหนามาจากท่ัวทุกสารทิศ

ไปยังสถานท่ีทองเท่ียวและสถานท่ีสําคัญตาง ๆ ของจังหวัด อีกท้ังยังเปน

สถานท่ีแรกและสถานท่ีสุดทายในการเดินทางมาสูจังหวัดเชียงใหมของใคร

หลายคนอีกดวย

โซนอาเขตเชียงใหม

1



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

- สักการะบูชาพระพฆิเนศและเทพเจาองคอื่น ๆ  เพื่อเปนสิริมงคล 

- หมุนวงลอลูกแกวพระราหูเพื่อทําการเสีย่งทาย 

- ชมการเตนรําจากนางรําเพื่อสกัการะบูชาพระพิฆเนศ

ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม เปนอีกหน่ึงสถานที่ศักด์ิสทิธ์ิที่ผูคนในเมอืงเชียงใหม

และจังหวัดขางเคียงเดินทางมาสักการะองคพระพฆิเนศขนาดใหญที่ประดิษฐานอยูใน

ศาลแหงน้ีกันอยางคับค่ัง ไมวาจะในเรื่องของการเดินทาง ไปจนถึงเรื่องความสําเรจ็ใน

หนาที่การงาน โดยในบางโอกาส คุณยังอาจจะไดชมการแสดงจากนางราํทีจ่ัดข้ึนเพือ่

บูชาพระพิฆเนศอีกดวย ภายในศาลยังเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาอีกหลายองค

โซนอาเขตเชียงใหม

ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม



พื้นท่ียานสุเทพมีท้ังพื้นท่ีในตัวเมืองเชียงใหมและบนดอยสุเทพอันเลื่องช่ือท่ี

เปนท่ีต้ังของ 'วัดพระธาตุดอยสุเทพ' พระธาตุท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแหงหน่ึงของ

เชียงใหม โดยบริเวณยานสุเทพน้ันอยูใกลสนามบินและมหาลัยเชียงใหม 

อีกท้ังยังเปนแหลงรวมสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย เรียกไดวาเปนท้ังยานท่ีอยู

อาศัย ยานการคา สถาบันการศึกษา สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีครบครันแหงหน่ึง

ในเชียงใหมเลยทีเดียว

โซนสุเทพ

1 2 3 4



เปดทุกวัน เวลา 05.00 - 22.00 น. และเขาชมฟรี

อางเก็บนํ้าขนาดใหญประจํามหาวิทยาลยัเชียงใหม ซึ่งเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจที่มี

วิวทิวทัศนสวยงาม โดยนอกจากจะมีกิจกรรมใหทําหลากหลาย ไมวาจะเปนการมาเดิน

เลนริมนํ้า น่ังพักผอนหยอนใจ หรือจูงจักรยานคันโปรดมาปนออกกาํลังกายภายใตวิว

ดอยสุเทพที่ทิ้งตัวเปนฉากหลัง ที่น่ียังมีรานกาแฟหอมๆ เอาไวคอยใหบริการอีกดวย 

บอกเลยวาถาไดมาน่ังจิบกาแฟอรอยๆ พรอมชมวิวพระอาทิตยตกดินที่รมิอางแกวคุณจะ

ติดใจจนอยากกลับมาซ้าํแลวซ้ําอีก 

โซนสุเทพ

อางแกว



เปดทุกวัน เวลา 16.00 - 23.00 น. และเขาชมฟรี

กาดหนามอ ตลาดนัดที่ทั้งชาวเชียงใหมและเหลานักศึกษามช. ตางก็แวะไปฝากทองกัน

เปนประจํา เพราะที่น่ีรวบรวมของกนิอรอย ๆ  เอาไวมากมายในราคาสุดสบายกระเปา

สมเปนยานอยูอาศัยของนักศึกษา 

นอกจากน้ีไมเพียงแคอาหารอรอย ๆ  เทาน้ัน แตที่น่ียังมีขาวของเครื่องใช ตนไม และ

สินคาแฟช่ัน อยาง เสื้อผา กระเปา และเครื่องประดับใหเลือกซื้อมากมาย รับรองวามา

ที่น่ีที่เดียวทั้งไดอิ่มอรอยแลวยังไดอัปเดตเทรนดแฟช่ันของชาวเชียงใหมดวยนะ 

โซนสุเทพ

กาดหนามอ หรือกาดมาลิน



เปดทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น. และเขาชมฟรี

- นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองเชียงใหม 

- กราบอนุสาวรียครูบาศรวิีชัย นักบุญแหงลานนา ที่ประดิษฐานอยูตรงเชิงดอยสเุทพ

เพื่อความเปนสิริมงคล

วัดที่มีความสําคัญมากที่สดุของเมอืงเชียงใหม ซึ่งต้ังอยูบนดอยสุเทพคูบานคูเมอืง

เชียงใหมมากวา 500 ป ภายในเปนที่ประดิษฐานของ 'พระธาตุดอยสุเทพ' เจดียทรง

ระฆัง รองรับดวยชุดฐานบัวถลาหลายช้ันในผังสิบสองเหลี่ยม ต้ังอยูบนฐานบัวลูกแกว

อกไกซอนกัน 2 ช้ัน และปดดวยทองจังโก 

เคยมีตํานานกลาวไววา วัดแหงน้ีเกิดข้ึนจากการทีพ่ระเจากือนา กษัตริยลานนา ทรงแยก

พระบรมสารรีิกธาตุออกเปนสองสวน โดยสวนหน่ึงไดอัญเชิญข้ึนหลังชางมงคล หากชาง

ไปหยุดตรงที่ใดก็จะสรางพระธาตุข้ึนตรงน้ัน และชางก็ไดมาหยุดตรงยอดดอยสุเทพแหง

น้ี จึงไดมีการสรางพระธาตุดอยสุเทพทีส่วยงามสืบตอมาจนถึงปจจบุัน 

โซนสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ



เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง และเขาชมฟรี

อีกหน่ึงพื้นที่ทางธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ ซึ่งอยูไมไกลจากตัวเมอืงเชียงใหมทีล่อมรอบ

ไปดวยบรรยากาศอันงดงามของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปดวยความรมรื่นของตนไมใหญ ปาสน และดอกไมเมืองหนาว 

หลังจากที่เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสเุทพและพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนแลว จุดชมวิว

ดอยปุยถือเปนจุดชมวิวที่เราไมอยากใหคุณพลาดชม เพราะที่น่ีคือจุดชมวิวทิวทัศนทาง

ธรรมชาติที่สวยงามมากทีสุ่ดอีกแหงหน่ึงของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งต้ังอยูระหวางเสนทาง

จากพระตําหนักภูพิงคไปยังขุนชางเค่ียน

โดยรอบบริเวณจุดชมวิวยังมีหมูบานชาวมงทียั่งคงวิถีชีวิตแบบชาวเขาอันเรียบงายและ

รานคาของฝากของชุมชน รวมไปถึงสถานที่ที่นาสนใจอยาง สวนนํ้าตกดอยปุย หรือสวน

ดอกไมเมืองหนาวที่สรางลดหลัน่กันเปนข้ันอยางสวยงามใหแวะชมกันอีกดวย 

โซนสุเทพ

จุดชมวิวดอยปุย



พื้นท่ีเศรษฐกิจอีกแหงของเชียงใหม ซึ่งเปนแหลงรวมสถานท่ีทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีสวยงาม ไมวาจะเปน ภูเขา ลําธาร หรือ ปาไม และยังเปนพื้นท่ี

ท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบานสวนใหญของท่ีน่ีมักจะ

ประกอบอาชีพทําไร ทําสวน ปลูกชาและกาแฟ ท่ีน่ีจึงเต็มไปดวยทิวทัศน

ของสวนข้ันบันไดท่ีสวยงามอยูบอยคร้ัง นอกจากน้ียังมีวัดลานนาโบราณ

และชุมชนชาวพื้นเมืองท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณรอคุณเขาไปสัมผัส

โซนแมริม

1



เปดทุกวัน เวลา 09.30 - 15.30 น. 

คาเขาชมสําหรับเด็ก 120 บาท และผูใหญ 200 บาท

แหลงทองเที่ยวช่ือดังอีกแหงของจังหวัดเชียงใหมทีม่ีดีกรเีปนถึงปางชางที่มีจาํนวนชาง

อาศัยอยูมากที่สุดในภาคเหนือ และยังต้ังอยูทามกลางปาทีเ่ขียวชอุมและขุนเขารอบลอม 

จึงมาพรอมกับบรรยากาศที่สดช่ืนเปนธรรมชาติ เหมาะกับการอยูอาศัยของชางเปน

อยางย่ิง 

ภายในมีกิจกรรมใหเขารวมมากมาย ไมวาจะเปนการน่ังชางเดินปา การใหอาหาร การ

ชมการแสดงของชางนอยแสนรู เชน วาดรูป เดินพาเหรด และเลนเครื่องดนตรี รวมไป

ถึงกิจกรรมยอดฮิตทีคุ่ณตองลองสักครั้งอยางการอาบนํ้าชาง ที่เรารับรองวาจะทําใหคุณ

ทั้งสนุกและชุมฉํ่าคลายรอนไปพรอมกับนองชางอยางแนนอน 

โซนแมริม

ปางชางแมสา



พื้นท่ีแหลงชุมชนพื้นเมืองและแหลงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ พื้นท่ีเปนภูเขา

และท่ีราบสําหรับทําเกษตรกรรม จึงทําใหพบเห็นสวนชา สวนกาแฟ 

มากมาย และชาวบานท่ีน่ีนิยมเลี้ยงโคนมเปนอาชีพหลักพรอมทําโฮมสเตย

กันเองภายในชุมชน เพื่อเปนธุรกิจท่ียังคงรักษาวิถี ชีวิตด้ังเดิมไวให

นักทองเท่ียวไดเห็น

โซนแมออน

1 2 3



เปดทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. 

- คาเขาชมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 20 บาท ผูใหญ 40 บาท ผูพิการไมเสียคาเขา 

- คาผานประตูของรถยนต 4 ลอ คันละ 40 บาท

นํ้าพุรอนสันกําแพง นํ้าพุรอนแบบไทยๆ ที่เกไก ไมแพออนเซ็นของญี่ปุน ในบรรยากาศที่

ลอมรอบไปดวยภูเขาอันเขียวขจี และบอนํ้าพุรอนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 105 องศาเซลเซียส 

ซึ่งพรอมเปดใหทุกคนมาผอนคลายกนัไดในทุกหนาหนาวของทุกป ในราคายอมเยา 

ไฮไลทเด็ดของนํ้าพุรอนสันกําแพงคือ การตมไขออนเซ็นแสนอรอยพรอมกบัแชนํ้าเเร

จากธรรมชาติเพื่อคลายความเมื่อยลา โดยที่น่ีมีใหเลือกทั้งบอที่รอนจัดไปจนถึงรอนแบบ

เบาๆ แลวแตความชอบและความเช่ียวชาญของแตละคน นอกจากน้ียังมีการแยกเปนบอ

แชเทา บอเด็ก บอผูใหญ รวมไปถึงหองสวนตัวอีกดวย แตถาจะใหฟนที่สุดก็ตองเปนการ

นวดสปาริมบอนํ้าแร นอนดูนํ้าพุรอนที่พวงพุงพรอมกินไขออนเซน็อุนๆ ไปดวยน่ีแหละที่

ดีที่สุด 

โซนแมออน

นํ้าพุรอนสันกําแพง



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี (ติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม) 

- เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติโดยไกดชุมชน 

- ฟูจิออนใต ดอยผาจิ๋ง 

- กิจกรรมลาทางชางเผือก (Dark sky area) จุดดูดาวที่ไมไกลจากตัวเมือง 

- เรียนรูกระบวนการทอผาดวยสีธรรมชาติพรอมลงมือทาํดวยตัวคุณเอง

ชุมชนออนใต ชุมชนเล็ก ๆ แตมีประวัติศาสตรที่ไมธรรมดา เพราะกอต้ังข้ึนจากการ

รวมตัวของกลุมชาวบานจํานวน 11 หมูบาน ที่ตางก็มีวิถีชีวิต เอกลักษณ และวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย นํามาผสมผสานกนัจนเกดิเปนชุมชนที่มีแตความสงบสุขและความอุดม

สมบูรณ นอกจากน้ียังเต็มไปดวยเสนหนาดึงดูดและความนารกัไมเหมอืนชุมชนไหน ๆ 

นํ้าพุรอนสันกําแพง

ชุมชนออนใต



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี (ติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

บานแมกําปอง หมูบานเกาแกเล็ก ๆ ในหุบเขา ที่เงียบสงบและเรียบงาย หางไกลจาก

ความวุนวายในเมืองใหญ จึงเหมาะกับการมานอนพักใจใหผอนคลาย ฟงเสียงธารนํ้าไหล

ทามกลางอากาศที่บริสทุธ์ิของธรรมชาติเปนที่สุด โดยที่พักภายในชุมชนลวนเปนโฮมส

เตยที่พอๆ แมๆ ชาวชุมชนทําข้ึนเอง คุณจึงจะไดสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวแมกําปองอยาง

เต็มที่แนนอน 

ตลอดสองฝงถนนภายในชุมชนจะมีรานคาขายอาหารพื้นเมอืง สตรีต

ฟูด ของฝาก และของทองถ่ินใหคุณไดจับจายใชสอย โดยมีบรรยากาศของหองแถวไมสี

นํ้าตาลแสนอบอุนเปนพื้นหลัง พรอมใหคุณไดถายรูปทุกมมุแบบเพลินๆ แตถาคุณไมรูจะ

ไปที่ไหน เราขอแนะนําใหแวะไปพักสบายๆ ที่ระเบยีงวิวคาเฟ เพราะที่น่ีเปนรานกาแฟที่

สามารถเขามาชมวิวหมูบานแมกําปองที่สวยงามทัง้หมูบานจากมมุสงูได ย่ิงจิบกาแฟไป

ชมไป รับรองวาคุณจะแสนผอนคลายจนแทบไมอยากเดินตอไปที่ไหนเลยละ 

นํ้าพุรอนสันกําแพง

ชุมชนบานแมกําปอง



พื้นท่ีท่ีเงียบสงบทามกลางภูเขาและสายหมอก ตนกําเนิดของแมนํ้าปง

แมนํ้าสายสําคัญของเชียงใหม เชียงดาวมียอดเขามากมาย โดยเฉพาะ ดอย

หลวงเชียงดาว ยอดดอยท่ีสูงเปนอันดับสามของประเทศ ชาวบานยานเชียง

ดาวมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติและการรักษาปา ท่ีน่ีจึงยังคงเปนพื้นท่ีท่ี

แหลงธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณโดยไมผานการปรุงแตงใด ๆ

โซนเชียงดาว

1



เปดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. และเขาชมฟรี (ติดตอลวงหนาเพื่อทํากิจกรรม)

ชุมชนหัวทุง เปนชุมชนเล็ก ๆ เชิงดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งอัดแนนไปดวยกิจกรรมและการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จากความรวมมือของชาวบานที่ตองการคงความอุดมสมบูรณของ

ธรรมชาติเอาไว พรอมทั้งตอยอดเพื่อสรางรายไดที่ย่ังยืนใหกับชุมชน 

ที่บานหัวทุง 'ปา' เปนทั้งอาชีพ ชีวิต และจิตใจของชาวชุมชน การดูแลรักษาปาจึงเปนสิง่

ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของพวกเขาในทุกลมหายใจ ไมวาจะเปนการกําหนดเขต 'ปาชุมชน' 

รวมกัน เพื่อใหชาวบานสามารถเกบ็หาของปาไดโดยไมมีการตัดไมทําลายปา การทํา

เสวียนไมไผลอมตนไมใหญเพือ่ใหใบไมรวงลงมารวมกันกลายเปนปุย การดูแลและตัด

แตงตนไผในปาอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันการติดไฟ การทําแนวกันไฟ การทําฝายชะลอ

นํ้า การรวมกลุมดับไฟปาที่เกิดข้ึนรอบหมูบานในทุกชวงหนาแลงของป ไปจนถึง

ประเพณีอยาง 'การบวชปา' และ 'พิธีเลี้ยงผีตนนํ้า' ที่ก็ยังคงเกี่ยวของกับการดูแล

ธรรมชาติไมตางกัน 

โซนเชียงดาว

ขุมชนบานหัวทุง



1.

บราวนี่ สูตรออริจินอล
Memorize brownie

ต. สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม

2.

ขันเงินทํามือ
กลุมหัตถศิลปลานนา วัดศรีสุพรรณ

ต. หายยา อ. เมืองเชียงใหม

3.

ไสอั่ว รานดํารงค กาดหลวง
ต. ชางมอย อ. เมืองเชียงใหม

4.

ชาดอกกาแฟ และบรรจุภัณฑกาแฟดริป
รานอาขา อามา (La Fattoria )

ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม

5.

ถุงหูรูดชุดเดินทาง และภาพประกอบประดาษ
ราน playworks.cafeart

ต. วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม





4 DAYS 3 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 4 วัน 3 คืน

DAY 1ทาแพ - สามกษัตริย

สักการะพระพุทธสิหิงคที่ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดสําคัญที่ตั้งอยูเคียงคูนครเชียงใหมมากกวา 

700 ป พรอมชมความงามสถาปตยกรรมแบบลานนาดั้งเดิมอยาง วิหารลายคํา และที่น่ียังเปนที่ตั้ง

ของหอไตรครึ่งตึกครึ่งไมที่ไดรับการยกยองวาเปนหอไตรที่งดงามที่สุดในภาคเหนือ

พักจิบกาแฟไทยช้ันดีจาก กาแฟอาขาอามา ผลิตภัณฑกาแฟจากเผาอาขา ที่นําภูมิปญญาทองถิ่น

ดั้งเดิมมาผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหมเพื่อสรางรายไดใหกับชาวเผาอาขาที่ปลูกและผลิตกาแฟ

เปนอาชีพจนไดรับการการันตีดวยรางวัลระดับโลก

เดินเทาตอมายังยานสามกษัตริย

ใชเวลาเดนิประมาณ / นาที

รับประทานอาหารกลางวันจากรานอาหารทองถิ่นเจาเด็ดที่มีใหเลือกหลากหลายภายในยานสาม

กษัตริย ยานการคาช่ือดังอีกแหงเมืองเชียงใหมที่เต็มไปดวยทั้งสถานที่ทองเที่ยวหลากสไตลและ

รานอาหารทองถิ่นดี ๆ มากมายใหเลือกสรรในบรรยากาศที่แสนคึกคัก

ตามดวยการกราบไหว อนุสาวรียสามกษัตริย อนุสาวรียของกษัตริยทั้ง 3 ซ่ึงเปนผูกอตั้งเมือง

เชียงใหม อยาง พญางําเมือง พญามังราย และพอขุนรามคําแหงมหาราช (พญารวง) ที่ตั้งอยูหนา

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม อาคารทรงตะวันตกส่ิงสวยงาม ที่ภายในจัดแสดงนิทรรศการความ

เปนมาและวิถีชีวิตของเมืองเชียงใหม ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

เดินเทาตอมายังหอภาพถายลานนา

ระยะทางประมาณ 300 เมตร ใชเวลาเดินประมาณ 4 นาที

ชมภาพถายฝมือศิลปนและนักศึกษาชาวเชียงใหมที่ หอภาพถายลานนา หอภาพถายในอาคารไมสีฟา

แสนสวยที่ตั้งอยูในพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา ซ่ึงผานการบูรณะจากบานจาศาลหลังเกามาเปนพิพิธภัณฑ

รวมสมัย ภายใตการดูแลของสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนแหลงความรู

ในเรื่องของการถายภาพ

เดินเทาตอมายังประตูทาแพ

ระยะทางประมาณ 650 เมตร ใชเวลาเดินประมาณ 8 นาที

ชมความสวยงามของ ประตูทาแพ ประตูเมืองโบราณที่เปนเสมือนสัญลักษณของเมืองเชียงใหม 1 ใน 5

ประตูเมืองช้ันในที่รายลอมไปดวย รานอาหาร รานคา และคาเฟ เรียงรายตลอดแนวกําแพงที่ทอดยาว

เม่ือเดินเลนจนแดดรมลมตก ทุกวันอาทิตยราว 18.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนเวลาแหงความคึกคักก็จะมา

เยือนยานทาแพแหงน้ี เพราะที่น่ียังเปนที่ตั้งของ ถนนคนเดนิทาแพ ถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในเชียงใหม 

ซ่ึงเต็มไปดวยสินคาหลากหลายทั้งของกิน ของใช ของฝาก งานศิลปะ งานฝมือ ไปจนถึงการแสดงดนตรี

เปดหมวก หรือการรําฟอนที่มีใหเห็นอยูมากมายบนถนนแหงวัฒนธรรมเสนน้ี แลวสามารถรับประทาน

อาหารเย็น และพักผอนไดตามอัธยาศัยกอนเดินทางกลับเขาที่พัก



2 DAYS 1 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน

นั่งรถตูโดยสาร สายเชียงใหม-น้ําพุรอนสันกําแพง (ไปแมกําปอง) จากคิวรถตูกาดวโรรส

ไปยัง ศูนยเรียนรูชุมชนบานแมกําปอง

ราคาประมาณ 100-150 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง

ชุมชนแมกําปอง หมูบานเล็กๆ ทามกลางหุบเขาที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติอันเงียบสงบและเรียบ

งาย หางไกลจากความวุนวายในเมืองใหญ เหมาะสําหรับการมาพักผอนอยางแทจริง โดยที่น่ีมีวัด

ประจําชุมชน คอื วัดคันธาพฤกษา (วัดแมกําปอง) ซ่ึงเปนที่ตั้งของอุโบสถไมสักทองกลางธารนํ้าตกอีก

ดวย

เดินเลนชมบรรยากาศ ซ้ือของฝาก ชิมอาหารพื้นเมือง หรือถายรูปเพลินๆ ภายในชุมชน หรือจะ

พักผอนสบายๆ ที่ระเบียงวิวคาเฟ พรอมชมวิวชุมชนแมกําปองจากมุมสูง พรอมจิบกาแฟและทาน

ขนมผอนคลายไปกับบรรยากาศ

นั่งรถรับจางจากชุมชนแมกําปอง ไปกิ่วฝน

ราคาประมาณ 100-500 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ  15 นาที

ชมพระอาทิตยตกยามเย็น ณ กิ่วฝน ตั้งอยูที่หนวยพิทักษอุทยาน ที่ จซ.7 (ดอยลาน) เปนเขตพื้นที่

ของอุทยานแหงชาติแจซอน โดยบริเวณที่แหงน้ีเปนรอยตอของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปาง 

หากอยากเปล่ียนบรรยากาศชมพระอาทิตยขึ้น ทางหนวยพิทักษอุทยานมีบริการลานกางเต็นทให

สําหรับผูมาเยือนไดพักคางคืนกันดวยนะ

DAY 2แมกําปอง - ก่ิวฝน

DAY 3ดอยสุเทพ - บานมงดอยปุย

นั่งรถรับจางจากกิ่วฝน ไป ชุมชนแมกําปอง

ราคาประมาณ 100-500 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ  15 นาที

รับประทานอาหารเย็นพื้นบานและพักผอนที่โฮมสเตยภายในชุมชน

นั่งรถตูโดยสาร สายเชียงใหม-น้ําพุรอนสันกําแพง (กลับจากแมกําปอง)

จากศูนยเรียนรูชุมชนบานแมกําปอง ไปยัง คิวรถตูกาดวโรรส

ราคาประมาณ 100-150 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง

นั่งรถสองแถวสีแดง จากคิวรถตูกาดวโรรส ไปยัง หนาสวนสัตวเชียงใหม

ราคาประมาณ 60 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  

นั่งรถสองแถวสีแดง จากหนาสวนสัตวเชียงใหม ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

ราคาประมาณ 60 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที 



2 DAYS 1 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน

เริ่มตนวันดวยการขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดที่มีความสําคัญ

มากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองเชียงใหมซ่ึงตั้งอยูบนดอยสุเทพ ใกลกับตัวเมือง โดยภายในวัดยังเปนที่

ประดิษฐานของ พระธาตุดอยสุเทพ เจดียทรงระฆัง รองรับดวยชุดฐานสูงในผังสิบสองเหล่ียมและ

ปดดวยทองจังโก ซ่ึงเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ตั้งอยูคูบานคูเมืองเชียงใหมมานานกวา 500 ป โดยจากจุด

จอดรถแดง นักทองเที่ยวสามารถเลือกวิธีการเดินทางขึ้นไปสักการะพระธาตุฯ ไดสองวิธี ไดแก 

การเดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียรความยาวกวา 300 ขั้น หรือการน่ังรถรางไฟฟา

รับประทานอาหารกลางวันจากรานอาหารทองถิ่นบริเวณใกลวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

นั่งรถสองแถวสีแดง จากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยัง บานมงดอยปุย

ราคาประมาณ 60-70 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

บานมงดอยปุย ตั้งอยูในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย มีอากาศหนาวเย็นและช้ืนตลอดทั้งป ที่น่ี

มีรานคาขายของหลากหลายใหเลือกซ้ือ ไมวาจะเปนผลผลิตทางการเกษตร เครื่องประดับ หรือ

เส้ือผาและกระเปาที่ถูกรังสรรคโดยฝมือของชาวเขาดวยความใสใจ นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ

ชาวเขาบานแมวดอยปุยและสวนนํ้าตกดอยปุยใหผูมาเยือนไดเขาไปเรียนรูวิถีชีวิตชาวเขาและ

เยี่ยมชมพืชไมเมืองหนาวอีกดวย

นั่งรถสองแถวสีแดง จากบานมงดอยปุย ไป วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ราคาประมาณ 60-70 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

DAY 4แมสา

ตอรถสองแถวสีแดงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยัง สวนสัตวเชียงใหม

ราคาประมาณ 60 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

นั่งรถประจําทางสาย B1 หรือสาย 2 ไปยัง กาดหนามอ 

ราคาประมาณ 10-15 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 นาที  

รับประทานอาหารเย็นและช็อปปงสินคาหลากหลายที่ กาดหนามอ หรือกาดมาลิน ตลาดนัดที่ชาว

เชียงใหมและนักศึกษามช. ไวใจ เพราะเต็มไปดวยทั้งอาหารมากมายในราคาสบายกระเปาสมเปน

ยานอยูอาศัยของนักศึกษา และยังมีสินคาแฟช่ันและขาวของเครื่องใชนานาชนิดใหเลือกช็อปเลือกชม

กันอีกดวย

นั่งรถประจําทางสายเชียงใหม-สะเมิงใต 

มี 2 สายข้ึนจากกาดหลวง

1. สายเชียงใหม-สะเมิงใต

2. สายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานวัดจันทร

และสายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานบอแกวข้ึนจากสถานีขนสงชางเผือก

จากคิวรถกาดหลวง หรือสถานีขนสงชางเผือก ไปยังปางชางแมสา

ราคาประมาณ 40-140 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที



2 DAYS 1 NIGHTS !
แนะนําเสนทางการทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน

สนุกกับเพื่อนตัวใหญที่ ปางชางแมสา ปางชางที่มีจํานวนชางอาศัยอยูมากที่สุดในภาคเหนือ ซ่ึงยัง

ตั้งอยูทามกลางปาที่เขียวชอุมและขุนเขา และมีกิจกรรมที่ทํามากมายไมวาจะเปนการน่ังชางเดิน

ปา การใหอาหาร การชมการแสดงชางแสนรู รวมไปถึงกิจกรรมยอดฮิตแสนเย็นชุมฉ่ําอยางการ

อาบนํ้าชางน่ันเอง

รับประทานอาหารกลางวันและออกเดินทางตอ

นั่งรถประจําทางสายเชียงใหม-สะเมิงใต หรือสายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานวัดจันทร

หรือสายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานบอแกว จากปางชางแมสา ไปยังสวนพฤกษศาสตรสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

ราคาประมาณ 40-140 บาท ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที  

เที่ยวชมความสวยงามของพันธุพืชที่ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยมีรถราง

บริการนําชมภายในสวน ราคา ผูใหญคนละ 30 บาทและเด็กคนละ 10 บาท 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สถานที่รวบรวมพรรณไมนานาชนิดทั้งไทยและ

ตางประเทศเอาไวมากมาย พรอมทั้งจําลองสภาพแวดลอมที่คลายกับสถานที่อยูเดิมเอาไวในเรือน

กระจกขนาดใหญทั้ง 4 โรงเรือน และเรือนกระจกขนาดเล็ก 8 โรงเรือน เชน ปาดงดิบ สวน

กุหลาบสไตลอังกฤษ ทะเลทราย ฯลฯ นอกจากน้ียังมีเสนทางลอยฟา หรือ Canopy Walkway 

ที่สามารถชมวิวเหนือเรือนยอดไมในระดับความสูงกวา 20 เมตรไดอีกดวย

นั่งรถประจําทางสายเชียงใหม-สะเมิงใต หรือสายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานวัดจันทร

หรือสายเชียงใหม-สะเมิงใต-บานบอแกว จากสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ไป

ยังกาดหลวง

ราคาประมาณ 40-140 บาท  ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

รับประทานอาหารเย็น และเลือกซ้ือของฝากที่ กาดหลวง หรือ กาดวโรรส ตลาดพื้นเมืองที่ใหญ

ที่สุดในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงรวบรวมสินคาพื้นเมืองหลากหลายชนิดเอาไวใหนักทองเที่ยวไดเลือก

ซ้ือ ไมวาจะเปน นํ้าพริกหนุม แคปหมู ไสอ่ัว แหนม ปูออง ฯลฯ



อนุสาวรียสามกษัตริย

0 5325 9000

หอภาพถายลานนา, Chiang Mai 

House of Photography

0 5200 0393

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

0 5341 6027

ชุมชนควรคามา

08 4040 6539

09 4893 3851

วัดศรีสุพรรณ

08 9855 4803

ชุมชนพวกแตม

09 9013 7214

กาดหนามอ หรือกาดมาลิน

0 5329 5003

ขอมูลสถานท่ี

ปางชางแมสา

0 5320 6247

น้ําพุรอนสันกําแพง

0 5303 7101

ชุมชนออนใต

09 6698 5508

ชุมชนบานแมกําปอง

08 8410 8605

ชุมชนบานหัวทุง

09 3130 8526

Memorize Brownie

0 5340 0746

กลุมหัตถศิลปลานนา วัดศรีสุพรรณ

08 9855 4803

รานดํารงคไสอั่ว กาดหลวง

0 5323 4661

กาแฟอาขาอามา - Akha Ama Coffee La 

Fattaria

08 8267 8014

ของฝากพื้นถิ่น จาก Playworks เลนงาน

08 4614 7226

Note a Book Studio

08 7579 9816

กาแฟขุนชางเคี่ยน

08 4612 8047
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