
ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี กิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 

ธันวาคม  
ก าหนดการจัดงาน ชื่องาน / กิจกรรม สถานที่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถาม 

1 ธันวาคม 2559 – 
28 กุมภาพันธ์ 2560 

น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ 
 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมชมสวน และการจัดสวน พร้อมกับดอกไม้
นานาชนิด 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
โทร. 053-114-110-5 
 

2 – 11 ธันวาคม 2559 สัปดาห์ของขวัญ ของท่ีระลึก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคท่ี 1 เชียงใหม่ ถนน
ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 

การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของท่ี
ระลึก เสื้อผ้าส าเร็จรูป สมุนไพรเกษตรแปรรูป 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 1 
โทร. 053-245-361-2 

3 – 11 ธันวาคม 2559 เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2016 รอบเมืองเชียงใหม่ และ
หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

ผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และวิ ถีชีวิตท้องถ่ิน 
รวมถึงย่านไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ตลอดจนกระจายไป
ยังพื้ นท่ีส า คัญอื่ น  ๆ ท่ัวเมือง เ ชียงใหม่  โดย
โปรแกรมกิจกรรมในปีน้ีได้รับการเรียบเรียงและ
บริการจัดการเน้ือหาหลักในธีม New Originals ท่ี
จะบอกเล่าถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่หยุดน่ิง 

TCDC Chiang Mai 
โทร. 052-080-500 

11 ธันวาคม 2559 
25 ธันวาคม 2559 
8 มกราคม 2560 
22 มกราคม 2560 
5 กุมภาพันธ์ 2560 
19 กุมภาพันธ์ 2560 

เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ 
๗๐ ปี ครองราชย์  
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 
๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ 

ข่วงประตูท่าแพ การแสดงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี “ร้อยบรรเลง 
บทเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช กับการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ    
6 แนวดนตร ี

สมาคมนักดนตรี นักร้อง นักแสดง
เชียงใหม่ 
โทร. 093-132-7223 

13 ธันวาคม 2559 เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด 
(ตักบาตรเท่ียงคืน) 

วัดอุปคุตและวัดสวนดอก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ประเพณีตักบาตรเท่ียงคืนในวันพุธท่ีพระจันทร์เต็ม
ดวง 

ททท.ส านักงานเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-604-5 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
 

18 ธันวาคม 2559 เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรมวิ่งเชียงใหม่มาราธอน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-234-789 
www.chiangmaimarathon.com 

22 – 25 ธันวาคม 2559 งานโครงการหลวง 2559 
“ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี 
โครงการหลวง” 

หอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

- นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ 
- แบบจ าลองการพัฒนาของศูนย์โครงการหลวง 
- การประกวดธิดาโครงการหลวง ประกวดคลิป
ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 
- การสาธิตอาหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงานโครงการหลวง  
โทร. 053-810-765-8 

24 ธันวาคม 2559 – 
2 มกราคม 2560 

Botanic Festival 2017 
“ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ” 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
(กลุ่มโรงเรือนกระจก) 

- การสาธิตการท าอาหารดอกไม้กินได้ 
- การจัดประกวดสวนถาด 
- การจัดนิทรรศการ 
- การออกร้านขายอาหาร และเครื่องด่ืม 
- การออกร้านขายพันธุ์ไม้ 
 
 

องค์การสวนพฤษศาสตร์ 
โทร. 053-841-234 
www.qsbg.org 

25 ธันวาคม 2559 – 
3 มกราคม 2560 

หนาวน้ีท่ีเมืองแกน ครั้งท่ี 7 สนามกีฬากลางเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา 

- ขบวนพาเหรด เกษตรเมืองแกน 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
- ชมความสวยงามดอกคอสมอส (ค าแผ้แหล้) 
- ไส้อั่วสมุนไพรยาวท่ีสุดในโลก 
- น่ังรถราง ข่ีงัวล้อผ่อเมืองแกน 
 

เทศบาลเมืองแกน 
โทร. 053-857-387 

http://www.qsbg.org/


ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
28 ธันวาคม 2559 – 
2 มกราคม 2560 

งานย่านการค้าพาณิชย์บ้าน
ถว า ย  หมู่ บ้ า นส ร้ า ง ส ร ร ค์        
ครั้งท่ี 7 
 
 

หมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง การออกบูธสินค้าของบ้านถวายและเครือข่ายของดี
เชียงใหม่ 

กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย 
โทร. 053-433-074 

28 ธันวาคม 2559 – 
8 มกราคม 2560 

งานฤดูหนาว งานโอทอป ของดี
เมืองเชียงใหม่ 

ด้านหลังศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน การประกวดนางสาว
เชียงใหม ่
 
 

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
โทร. 053-112-607 

31 ธันวาคม 2559 –  
1 มกราคม 2560 
 

เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 
2017 

พระบรมราชานุสาวรีย์    
3 กษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้า
หัตถกรรมจากร้านค้าต่าง ๆ  
- จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา        
- การแสดงดนตรี จากศิลปินนักร้องท่ีมีช่ือเสียง 
  

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
โทร. 053-259-365 
ททท.ส านักงานเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-604-5 

ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี กิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 
มกราคม 

ก าหนดการจัดงาน ชื่องาน / กิจกรรม สถานที่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถาม 
2 มกราคม 2560 ปีใหม่ม้ง 

 
หมู่บ้านม้ง  บ.ผานกกก   
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

- กิจกรรมแข่งขันล้อเลื่อนม้ง 
- กิจกรรมรวมเครือข่ายชนเผ่าม้ง 
- กิจกรรมโยนลูกช่วง , ตีลูกข่าง , ยิงหน้าไม้ 
 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-279-264 ต่อ 110 

20 - 22 มกราคม 2560 เทศกาลร่มบ่อสร้างและ
หัตถกรรมสันก าแพง ครั้งท่ี 34  

หมู่บ้านบ่อสร้าง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

- ขบวนแห่รถประดับร่ม, นางงามขี่รถถีบกางจ้อง 
- ชมหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง  

เทศบาลต าบลต้นเปา 
โทร. 053-338-048-9 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
ธีม “ร่มเย็นด้วยพระบารมี” - จ าหน่ายสินค้าโอทอป 

 
 

ประมาณเดือนมกราคม 2560 
 

เชียงใหม่แจ๊ส อิน เดอะซิต้ี
แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2560 

น่ิมซิตี้ เดลี่ 
(ตรงข้ามกับ Airport 
Business Park) 
 

การแสดงดนตรีแจ๊ส เพื่อจัดการรายได้เพื่อ
ช่วยเหลือองค์กรการกุศล 

น่ิมซิตี้ ขนส่ง บริษัท Lion King  
โทร. 089-431-2349 
       081-784-1988 

27 – 29 มกราคม 2560 เชียงใหม่ เวิร์ล แฟร์ 2017 ศูนย์การค้าเซนทรัล  
เฟสติวัล เชียงใหม่ 

- นิทรรศการ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ 
- บูธแนะน าสถานศึกษาต่อต่างประเทศ 
- บูธมอเตอร์โชว์ 
- ออกร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน และของท่ีระลึก  
- ออกร้านอาหาร และเครื่องด่ืม 
- กิจกรรมการแสดงดนตรี 

ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล 
เชียงใหม่ 
โทร. 053-998-999 

27 – 29 มกราคม 2560 มหกรรมผ้าตีนจกและ
วัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม  
ครั้งท่ี 24 

บริเวณหน้าท่ีว่าการ
อ าเภอ แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม 

การจัดนิทรรศการและการประกวดผ้าตีนจกและ
ผ้าทอชนเผ่า การออกร้านขายสินค้า ลานกาดหมั้ว
คัว ฮอม การประกวดธิดาชนเผ่าและธิดาผ้าตีนจก  
อ.แม่แจ่ม 

ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แจ่ม  
โทร. 053-485-111 

28 – 29 มกราคม 2560 งานตรุษจีนไชน่าทาวน์
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 15 

ตรอกเล่าโจ๊ว  
ถ.วิชยานนท์–ถ.ช้างม่อย 
(บริเวณตลาดวโรรส) 

- เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน 
- การประกวดต๋ี หมวย สวย เก่ง  
- การประกวด Miss China Town  
- การออกบูธจ าหน่ายอาหารและซุ้มนิทรรศการ 
 

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เทศบาลนครเชียงใหม่  
โทร. 053-233-178 
        

28 – 29 มกราคม 2560 งานเชียงใหม่ แจ๊ส เฟสติวัล  
ครั้งท่ี 6 

พรอมเมนาดา รีสอร์ท 
มอลล ์

งานแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีนานาชาติ  
 

festmasterteam@gmail.com 
โทร. 081-681-8329 

mailto:festmasterteam@gmail.com


ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
   

28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
 

นิมมานเหมินทร์ อาร์ต แอนด์ 
ดีไซน์ พรอเมอนาต ครั้งท่ี 17 

ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย1 - กิจกรรมดนตรี และเพลงนานาชาติ 
- จ าหน่ายสินค้าและอาหาร รวมถึงของท่ีระลึกท่ี
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และหลากหลายแนวให้
นักท่องเท่ียวได้ชม ชิม ช้อป แชร์         

NAP เชียงใหม่ 
โทร. 083-203-9991 
       083-154-3113 
 
 

กุมภาพนัธ ์
3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

เชียงใหม่ครั้งท่ี 41 
สวนสาธารณะหนองบวก 
-หาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
(เร่ิมขบวนแห่จาก 
เชิงสะพานนวรัฐ -
สวนสาธารณะ 
หนองบวกหาด) 

การออกร้านจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการ
ไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดตกแต่งขบวนรถ
บุปผาชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ 

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-112-617 
       053-112-613 

30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 งานศิลปหัตถกรรมและ
แกะสลักบ้านถวาย ครั้งท่ี 27 

หมู่บ้านถวาย อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 

การออกร้านจ าหน่าย สาธิตการแกะสลักไม้  
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 
โทร. 053-441-258 
กลุ่มหัตกรรมบ้านถวาย 
โทร. 081-882-4882 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 งานสตรอเบอร์รี่ ของดี 
อ าเภอสะเมิง ครั้งท่ี 16 

บริเวณท่ีว่าการอ าเภอ 
สะเมิง 

การประกวดผลผลิตสตรอเบอร์รี่ 
การออกร้านจ าหน่ายสตรอเบอร์รี่ปลอดสาร 
ขบวนแห่รถสตรอเบอร์รี่ 
การแสดงวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า 
การแข่งขันฟอร์มูล่าม้ง 
การแข่งขันรถเอนดูโร่ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอสะเมิง 
โทร. 053-487-116 
ท่ีว่าการอ าเภอสะเมิง 
โทร. 053-487-115 
       086-179-6970 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
การประกวดธิดาสตรอเบอร์รี่ 
และการประกวดธิดาชนเผ่า 

10 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด        
ครั้งท่ี 10 

ณ สนามด้านหน้าท่ีว่าการ 
อ.ดอยสะเก็ด 

การสาธิต การจ าหน่าย การประกวดผลิตผลทาง
การ เกษตร การป ศุสั ตว์  กา รประกวดไก่ชน 
นิทรรศการและเอกลักษณ์ของอ าเภอดอยสะเก็ด 

ท่ีว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด 
โทร. 053-495-781 

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 

งานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด 
เจ้าพ่อปุงเถ่ากง 

ณ ศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

พิธีไหว้เจ้าพ่อปุงเถ่ากง พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อปุงเถ่ากง
ประทับทรง พิธีป่วงเซียนและสิงโตของชมรมดนตรี
จีน มหกรรมอาหาร การแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) 
 

ศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง 
โทร. 053-232-896 

19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 งานวันเกษตรแห่งชาติ 2560 
“ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ - นิทรรศการตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร 
- แปลงสาธิตเศรษฐกิจแนวใหม่ ตามแนว
พระราชด าริ 
- มินิ เธียร์เตอร์ กษัตริย์ เกษตร 
- ตลาดสินค้า ปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภค 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
โทร. 053-873-016 
www.naf.mju.ac.th 

มีนาคม 
13 มีนาคม 2560 งานวันช้างไทยครั้งท่ี 18 ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกงาช้างและการจัดสะโตกเลี้ยง

ช้าง จ านวน 70 เชือก 
ปางช้างแม่สา 
โทร. 053-206-247 
       053-206-248 

ประมาณเดือนมีนาคม 2560 งานสรงน้ าพระธาตุวัดพระนอน
แม่ปูคา ห่มผ้าพระนอน 
ประจ าปี 2560 

วัดพระนอนแม่ปูคา        
ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง    
จ.เชียงใหม่ 

- ขบวนสรงน้ า ต.ต้นเปา 
- สรงน้ าพระธาตุ สักการบูชา 
- กิจกรรมสมโภช และการละเล่นต่าง ๆ  

เทศบาลเมืองต้นเปา 
โทร. 053-338-048-9 

21 มีนาคม – 17 เมษายน 2560 เทศกาลชมดอกเอ้ืองงาม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - กิจกรรมสรงน้ าพระ ณ ลานโพธิ์  
- สาธิตการท าตุงและโคมแบบล้านนา 
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและรดน้ าปีใหม่เมือง 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
โทร. 053-114-110-5 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
24 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย           

ใส่สีธรรมชาติ ครั้งท่ี 19 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคท่ี 1 เชียงใหม่         
ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง      
จ.เชียงใหม่ 

- ผลิตภัณฑ์จากผา้, เครื่องหนัง, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม  
และอัญมณ ี
- นิทรรศการผ้าและกิจกรรมอื่นๆ 

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-461 
       086-497-0306 

เมษายน 
ประมาณเดือนเมษายน 2560 
(จัดอยู่) 
 

งานสืบสานต านานไทลื้อ  
ครัง้ท่ี 18 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ การแสดงวัฒนธรรมไทลื้อจากภาคเหนือและสืบสาน 
วัฒนธรรมไทลื้อ จากสิบสองปันนา 

ท่ีว่าการอ าเภอแม่ออน 
โทร. 053-859-120 
เทศบาลต าบลลวงเหนือ  
โทร. 053-866-077 ต่อ 16 
 

4 – 6 เมษายน 2560 ประเพณีปอยส่างลอง วัดป่าเป้า อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
 

พิธีอุปสมบทสามเณรของชาวไทยใหญ่ วัดป่าเป้า 
โทร. 053-418-046 

12 – 15 เมษายน 2560 
 

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ - พิธีท าบุญตักบาตรเน่ืองในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
ประจ าปี 2560 
- ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงข่ีรถถีบกางจ้อง  
- การประกวดเครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม 
หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง)  
- กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ป๋ีใหม่เมือง” 
- บูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
- สรงน้ าพระสิริมังคลาจารย์  
- ประเพณีก่อเจดีย์ทราย  
- พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
โทร. 053-259-365 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
- การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์  
- การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา 
- ขบวนแห่ไม้ค้ าสะหลี และขนทรายเข้าวัด 
- ขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าด าหัวป้อเมือง
เจียงใหม่ 
 

17 เมษายน 2560 พิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก - พิธีจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนเล็บ 
- การแสดงแสง สี เสียง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
 

ส านักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ 
โทร. 053-112-595-6 

พฤษภาคม 
1 พฤษภาคม – 30 มถุินายน 2560 เชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล สนามกอล์ฟท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ 
กรีนฟีราคาเดียว 1,000 บาท / ท่าน 
และเข้าร่วมการแข่งขันตลอดฤดูกาล 
 

ททท.ส านักงานเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-604-5 

9 พฤษภาคม 2560 งานประเพณีเดินข้ึนดอยสุเทพ
ในวันวิสาขบูชา 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ราชวรวิหาร  

เดินข้ึนดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพใน
วันวิสาขบูชา 

อบจ.เชียงใหม่ 
โทร. 053-891-500 

9 พฤษภาคม 2560 เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด 
(ตักบาตรเท่ียงคืน) 

วัดอุปคุตและวัดสวนดอก 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ประเพณีตักบาตรเท่ียงคืนในวันพุธท่ีพระจันทร์เต็ม
ดวง 

ททท.ส านักงานเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-604-5 

10 พฤษภาคม 2560 ประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธ
บาท วัดพระบาทตะเมาะ  

วัดพระบาทตะเมาะ 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

พิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ 
พิธีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท 
พิธีทางศาสนา 
 

วัดพระบาทตะเมาะ 
โทร. 087-177-4692 

22 – 28 พฤษภาคม 2560 ประเพณีบูชาเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร บูชาเสาอินทขิล , การออกร้าน , จ าหน่ายสินค้า 
และอาหารพื้นเมือง 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 
โทร. 053-282-041 
       053-814-119 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
มิถุนายน 

8 มิถุนายน 2560 ประเพณีท าบุญเมืองเชียงใหม่ หน่วยพิธีกลางสามกษัตริย์ 
4 แจ่ง 5 ประตูเมือง 

ท าบุญสืบสะตาเมืองพร้อมกัน 10 จุด ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ส านักการศึกษา 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
โทร. 053-259-234 ต่อ 9172 
 

ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 งานวันมะม่วง ของดีเมือง
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 8 ประจ าปี
2560 

ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ 

- การแสดงสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ 
- การประกวดผลผลิตมะม่วง 
- การออกร้านสินค้าชุมชน และนิทรรศการการผลิต 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-112-478-9 ต่อ 17 

ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ลานนา เอ็กซ์โป 2017 ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา  
จังหวัดเชียงใหม่ 

- การจัดนิทรรศการ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ 
- บริการสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และสมุนไพร 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-112-703 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 
โทร. 053-112-982 
 

ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 
 

การบริการสุขภาพนานาชาติ
เชียงใหม่  
 

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

- ปาฐกถาพิเศษและการบรรยาย 
 

สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ
เชียงใหม่ 
โทร. 053-224-140-1 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-112-668-9 

กรกฎาคม 
สิงหาคม 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 เทศกาลชมสวนฤดูฝน อทุยานหลวงราชพฤกษ์ - ชมสวนดอกปทุมมากกว่า 21 สายพันธุ ์

- การจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ “บัว” ราชินีแห่งไม้
น้ า 
- กิจกรรมส าหรับนักท่องเท่ียวร่วมสนุก 
 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
โทร. 053-114-110-5 

12 สิงหาคม 2560 ลานนาพฤษชาติ 12 สิงหาคม สวนบวกหาด - จัดแสดงสวนกล้วยไม้และประกวดกล้วยไม้ 
- ออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
- ร้านค้าจ าหน่ายอาหาร 

ส านักงานการท่องเท่ียวเทศบาล 
นครเชียงใหม่ 
โทร. 053-259-365 
       053-252-557 
 

กันยายน 
ประมาณเดือนกันยายน 2560 เทศกาลคเณศจตุรถี พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 

เทศบาลต าบลยางคราม 
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่  

พิธีอัญเชิญ และบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศในวันท่ี
พระองค์ถือก า เนิดมา โดยมีความเ ช่ือว่าวัน น้ี
พระองค์จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพร
ให้แก่มนุษย์ โดยประกอบเป็นริ้วขบวนยิ่ งใหญ่
อลังการ 

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ 
โทร. 053-024-287-9 

ตุลาคม 
ประมาณเดือนตุลาคม 2560 มหกรรมอาหารเชียงใหม่ 

ครั้งท่ี 29 
ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้า
เซ็นทรลั แอร์พอร์ต 
พลาซา่ 

- การออกร้านจ าหน่ายอาหาร 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธติการท าอาหาร        
- การจ าหน่ายสินค้า OTOP  
- การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินช่ือดัง 

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร 
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-213-695 
       081-531-5810 
www.cmrclub.net 

6 ตุลาคม 2560 งานตักบาตรวันเทโวโรหณะ ณ เชิงบันไดนาควัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด 

- ตักบาตรเทโวโรหณะ 
- จัดพิธี แสง สี เสียงอันตระการตา 

ส านักงานคณะสงฆ์ อ.ดอยสะเก็ด 
โทร. 053-865-709 

http://www.cmrclub.net/


ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
 
 

ประมาณเดือนตุลาคม 2560 งานเหมันต์นครพิงค์ กาดเชิงดอย  
(ประเสริฐแลนด์)  

การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 
และการออกร้านจ าหน่ายอาหาร 

หจก.สิงห์พัฒนา 
โทร .053-283-444 
แฟกซ์. 053-283-363 
 

พฤศจิกายน 
2 - 4 พฤศจิกายน 2560 ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

 
ขบวนแห่โคมยี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
ขบวนแห่กระทงเล็ก ขบวนแห่กระทงใหญ่  
และการประกวดเทพบุตร และเทพียี่เป็งเชียงใหม่  

ส านักงานท่องเท่ียวเทศบาล 
นครเชียงใหม่  
โทร. 053-259-001 
       053-252-557 
 

3 พฤศจิกายน 2560 ยี่เป็งล้านนา อินเตอร์เนช่ันแนล 
2017 
 

ธุดงคสถานล้านนา 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ น่ังสมาธิ ปล่อยโคมถวายเป็น
พุทธบูชา 

ธุดงคสถานล้านนา เชียงใหม่ 
โทร. 053-353-174 
 

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 
 

งานแอ่วเฮือน เยือนพญา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- การแสดงวิถีชีวิตและสาธิตกิจกรรม ภูมิปัญญา 
ข้าวของเครื่องใช้ 
- นิทรรศการความรู้พื้นฐานชาวล้านนาและชาติพันธุ์ 
- นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และ
ไทใหญ่ 
- นิทรรศการ “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค” 
- ข่วงสุขภาพ การสาธิตนวดแผนไทย 
 
 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 053-943-625 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 งานมหกรรมโคมลอย  

บ้านหนองโค้ง และหัตถกรรม
อ าเภอสันก าแพง 

บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา 
อ.สันก าแพง 

- ขบวนรถประดับโคมท่ีสวยงาม  
- การประกวดแข่งขันร าวงย้อนยุค  
- การแข่งขันชกมวยไทย 
- การประกวดโคมควัน 
- การประกวดธิดาโคม 
- การสาธิตการท าโคมลอย  
- การปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์ การแข่งขันโคม
ลอยลอดบ่วง 
 
 

ส านักงานเทศบาลเมืองต้นเปา 
โทร. 053-338-048-9 

ธันวาคม 
1 ธันวาคม 2560 –  
28 กุมภาพันธ์ 2561 

เทศกาลชมสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กิจกรรมชมสวน และการจัดสวน พร้อมกับดอกไม้
นานาชาติ 
 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
โทร. 053-114-110-5 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์ของขวัญ ของท่ีระลึก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคท่ี 1 เชียงใหม่  
ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 
 

การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของท่ี
ระลึก เสื้อผ้าส าเร็จรูป สมุนไพรเกษตรแปรรูป 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคท่ี 1 
โทร. 053-245-361-2 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2017 รอบเมืองเชียงใหม่  
และหอศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถ่ิน รวมถึง
ย่านไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ตลอดจนกระจายไปยังพื้นท่ี
ส า คัญอื่น ๆ ท่ัวเมืองเชียงใหม่  โดยโปรแกรม
กิจกรรมในปีน้ีได้รับการเรียบเรียงและบริการจัดการ

TCDC Chiang Mai 
โทร. 052-080-500 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
เน้ือหาหลักในธีม New Originals ท่ีจะบอกเล่าถึง
พลังความคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่หยุดน่ิง 
 
 

5 – 10 ธันวาคม 2560 นิมมานเหมินทร ์อาร์ต แอนด์ 
ดีไซน์ พรอเมอนาต ครั้งท่ี 18 

ถนนนิมมานเหมินทร์  
ซอย 1 

การออกร้านอาหารพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน  
สินค้าแฮนด์เมตและของตกแต่งบ้าน         

NAP เชียงใหม่ 
โทร. 083-203-9991 
       083-154-3113 

ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 งานประเพณีของดีอ าเภอ 
สันทราย 

บริเวณสนามด้านหน้าท่ีว่า
การอ าเภอสันทราย 

การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกวดไก่
ชน ประกวดกลองต่ึงโนง กิจกรรมมัจฉากาชาด การ
ออกร้านแสดงของดีอ าเภอสันทราย และประกวด
นางสาวสันทราย 

ท่ีว่าการอ าเภอสันทราย 
โทร. 053-492-009 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 เชียงใหม่ ไบค์ วีค ครั้งท่ี 16 ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา  
จังหวัดเชียงใหม่ 

- กิจกรรมรณรงค์เปิดไฟใส่หมวก  
- การแสดงรถบิ๊กไบค์ 
- การประกวด Miss Bike Week  
- ร้านจ าหน่ายสินค้า และร้านอาหารช่ือดัง 

ส านักงานพิงคนคร เชียงใหม่ 
โทร. 053-920-000 
นอร์ท โคเมท 
โทร. 081-625-9449 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 กาดสืบสาน งานท า 
“ท าเพื่อใช้ ขายเพื่อแบ่งปัน” 

โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา 
ล้านนา 

- ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
- สินค้าแฮนด์เมต 
- เวิร์คช้อป 
- ร้านกาแฟ 

โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  
โทร. 053-244-231 

24 ธันวาคม 2560 เชียงใหม่มาราธอน ข่วงประตูท่าแพ กิจกรรมวิ่งเชียงใหม่มาราธอน สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-234-789 
www.chiangmaimarathon.com 



ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 
2560- 
ต้นเดือนมกราคม 2561 

Botanic Festival 2018 สวนพฤกษศาสตร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

- การสาธิตการท าอาหารดอกไม้กินได้ 
- การจัดประกวดสวนถาด 
- การจัดนิทรรศการ 
- การอออกร้านขายอาหาร และเครื่องด่ืม 
- การออกร้านขายพันธุ์ไม้ 
 
 

องค์การสวนพฤษศาสตร์ 
โทร. 053-841-234 
www.qsbg.org 

ประมาณปลายเดือนธันวาคม 
2560– เดือนมกราคม 2561 

หนาวน้ีท่ีเมืองแกน ครั้งท่ี 8 สนามกีฬากลางเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา 

- ขบวนพาเหรด เกษตรเมืองแกน 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
- ชมความสวยงามดอกคอสมอส (ค าแผ้แหล้) 
 

เทศบาลเมืองแกน 
โทร. 053-857-387 

31 ธันวาคม 2560 –  
1 มกราคม 2561 
 

เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 
2018 

พระบรมราชานุสาวรีย์  
3 กษัตริย์ 

- จัดกิจกรรมออกร้านจ าหน่ายอาหารและสินค้า
หัตถกรรมจากร้านค้าต่าง ๆ  
- จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การ
แสดงดนตรี จากศิลปินนักร้องท่ีมีช่ือเสียงบนลาน
ประตูท่าแพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
โทร. 053-259-365 
ททท.ส านักงานเชียงใหม่ 
โทร. 053-248-604-5 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 งานเชียงใหม่ แจ๊ส เฟสติวัล 
ครั้งท่ี 7 

พรอมเมนาดา รีสอร์ท 
มอลล ์ 

งานแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีนานาชาติ  
 

festmasterteam@gmail.com 
โทร. 081-681-8329 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 งานโครงการหลวง 2560 หอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 
- แบบจ าลองการพัฒนาของศูนย์โครงการหลวง 
- การประกวดธิดาโครงการหลวง ประกวดคลิป
ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง 
- การสาธิตอาหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงานโครงการหลวง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
โทร. 053-810-765-8 

http://www.qsbg.org/
mailto:festmasterteam@gmail.com


ปฏิทินเทศกาล งานประเพณ ีและกิจกรรม ในพ้ืนที่จงัหวัดเชยีงใหม ่ 
ประมาณเดือนธันวาคม 2560 
 

งานเกษตรชุมชนต าบลต้นเปา 
ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2560 

ณ หมู่บ้านสันป่าค่า ต าบล
ต้นเปา อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- นิทรรศการด้านการเกษตรและการอบรมเชิงสาธิต 
- จ าหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก 
- แข่งขันส้มต าลีลา แข่งขันท าลาบ  
- ประกวดหนูน้อยคาวบอย คาวเกิร์ล 

เทศบาลเมืองต้นเปา 
โทร. 053-338-048-9 

ประมาณเดือนธันวาคม 2560 พิธีท าบุญตักบาตรพระ
นานาชาติ 10,000 รูป ครั้งท่ี 
13 

ถนนเจริญเมือง (แยกสัน
ป่าข่อย ถึงแยกสถานี
รถไฟ)  
 

การตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป  
ถวายพุทธบูชา และรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ 

สมาคมรวมใจไทยล้านนา 
โทร. 084-874-6102 
 

28 ธันวาคม 2560 –  
2 มกราคม 2561 

งานย่านการค้าพาณิชย์บ้าน
ถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์       
ครั้งท่ี 8 
 

หมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง การออกบูธสินค้าของบ้านถวายและเครือข่ายของดี
เชียงใหม่ 

กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย 
โทร. 053-433-074 

ประมาณปลายเดือนธันวาคม 
2560- ต้นเดือนมกราคม 2561 

งานฤดูหนาว งานโอทอป ของดี
เมืองเชียงใหม่ 
 

ด้านหลังศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน การประกวดนางสาว
เชียงใหม ่
 

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่  
โทร. 053-112-607 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจดังานของแต่ละกจิกรรมไว้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมโดย : การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงใหม่ 

105/1 ถ.เชียงใหม่-ล าพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

โทร. 053-248-604   053-248-605  โทรสาร. 053-248-606 

 


