ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
กาหนดการจัดงาน
19 - 21 มกราคม 2561

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2561
มกราคม
ชื่องาน / กิจกรรม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
เทศกาลร่มบ่อสร้างและ
หมู่บ้านบ่อสร้าง
- ขบวนแห่รถประดับร่ม, นางงามขี่รถถีบกางจ้อง
หัตถกรรมสันกาแพง ครั้งที่ 35 อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ - ชมหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง
- จาหน่ายสินค้าโอทอป

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตาบลต้นเปา
โทร. 053-338-048-9

ประมาณเดือนมกราคม 2561

เชียงใหม่แจ๊ส อิน เดอะซิตี้
แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2561

นิ่มซิตี้ เดลี่
(ตรงข้ามกับ Airport
Business Park)

การแสดงดนตรีแจ๊ส เพื่อจัดการรายได้เพื่อ
ช่วยเหลือองค์กรการกุศล

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

20 มกราคม 2561

งานเชียงใหม่ แจ๊ส เฟสติวัล
ครั้งที่ 7

พรอมเมนาดา รีสอร์ท
มอลล์

งานแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีนานาชาติ

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

30 มกราคม 2561

เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด
(ตักบาตรเที่ยงคืน)

กาหนดการจัดงาน
2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561

2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561

วัดอุปคุตและวัดสวนดอก ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็ม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดวง
กุมภาพันธ์
ชื่องาน / กิจกรรม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
สวนสาธารณะหนองบวก - การออกร้านจาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการ
เชียงใหม่ครั้งที่ 42
หาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ การประกวดตกแต่ ง ขบวนรถ
(เริ่มขบวนแห่จาก
บุปผาชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ
เชิงสะพานนวรัฐ สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด)
งานศิลปหัตถกรรมและแกะสลัก หมู่บ้านถวาย อ.หางดง
การออกร้านจาหน่าย สาธิตการแกะสลักไม้
บ้านถวาย ครั้งที่ 28
จ.เชียงใหม่
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

ททท.สานักงานเชียงใหม่
โทร. 053-248-604-5
ติดต่อสอบถาม
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-112-617
053-112-613

องค์การบริหารส่วนตาบลขุนคง
โทร. 053-441-258
กลุ่มหัตกรรมบ้านถวาย
โทร. 081-882-4882

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรม บริเวณหน้าที่วา่ การอาเภอ การจัดนิทรรศการและการประกวดผ้าตีนจกและผ้า ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
ชนเผ่าแม่แจ่ม
แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม
ทอชนเผ่ า การออกร้านขายสินค้า ลานกาดหมั้วคัว โทร. 053-485-111
ครั้งที่ 25
ฮอม การประกวดธิดาชนเผ่าและธิดาผ้าตีนจก
053-485-052
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

งานสตรอเบอร์รี่ ของดี
อาเภอสะเมิง ครั้งที่ 17

บริเวณสนามที่ว่าการ
อาเภอสะเมิง

การประกวดผลผลิตสตรอเบอร์รี่
การออกร้านจาหน่ายสตรอเบอร์รี่ปลอดสาร
ขบวนแห่รถสตรอเบอร์รี่
การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
การแข่งขันฟอร์มูล่าม้ง
การแข่งขันรถเอนดูโร่
การประกวดธิดาสตรอเบอร์รี่
และการประกวดธิดาชนเผ่า

สานักงานเกษตรอาเภอสะเมิง
โทร. 053-487-116
ที่ว่าการอาเภอสะเมิง
โทร. 053-487-115
086-179-6970

11 กุมภาพันธ์ 2561

ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึด
“ปั่นสองน่อง ท่องอุทยาน”

อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์

กิจกรรมปั่นจักรยานพิชติ อินทนนท์ 2 ระยะทาง
- ปั่นท่องเที่ยวอินทนนท์ ระยะทาง 31 กม.
- ปั่นพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 48 กม.

Inthanon Challenge

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด
ครั้งที่ 11

ณ สนามด้านหน้าทีว่ ่าการ การสาธิ ต การจ าหน่ า ย การประกวดผลิ ต ผลทาง ที่ว่าการอาเภอดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด
การเกษตร การปศุ สั ต ว์ การประกวดไก่ ช น โทร. 053-495-781
นิทรรศการและเอกลักษณ์ของอาเภอดอยสะเก็ด

16 – 17 กุมภาพันธ์ 2561

งานตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ตรอกเล่าโจ๊ว
ครั้งที่ 16
ถ.วิชยานนท์–ถ.ช้างม่อย
(บริเวณตลาดวโรรส)

- เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
- การประกวดตี๋ หมวย สวย เก่ง
- การประกวด Miss China Town
- การออกบูธจาหน่ายอาหารและซุ้มนิทรรศการ

งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-233-178

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2561

เชียงใหม่ อัลตร้ามาราธอน

อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์

วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 2
เริ่มต้ นจากโรงเรีย นศรีจ อมทอง วิ่ง ไปตามถนนขึ้น
ดอยอิ น ทนนท์ ระยะทาง 50 กม. ถึ ง เส้ น ชั ย
ณ จุดสูสุดยอดดอยอินทนนท์
พิธีไหว้เจ้าพ่อปุงเถ่ากง พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อปุงเถ่ากง
ประทับทรง พิธีป่วงเซียนและสิงโตของชมรมดนตรี
จีน มหกรรมอาหาร การแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว)

JOG&JOY CO.,LTD.
โทร. 02-721-6009

28 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561

งานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิด
เจ้าพ่อปุงเถ่ากง

ณ ศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- นิทรรศการตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร
- แปลงสาธิตเศรษฐกิจแนวใหม่ ตามแนว
พระราชดาริ
- มินิ เธียร์เตอร์ กษัตริย์ เกษตร
- ตลาดสินค้า ปลอดภัย สาหรับผู้บริโภค

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

กาหนดการจัดงาน
1 – 2 มีนาคม 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
งานสรงน้าพระธาตุวัดพระนอน
แม่ปูคา ห่มผ้าพระนอน
ประจาปี 2561

มีนาคม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัดพระนอนแม่ปูคา
- ขบวนสรงน้า ต.ต้นเปา
ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง
- สรงน้าพระธาตุ สักการบูชา
จ.เชียงใหม่
- กิจกรรมสมโภช และการละเล่นต่าง ๆ

13 มีนาคม 2561

งานวันช้างไทยครั้งที่ 19

ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม

30 มีนาคม – 8 เมษายน 2561

ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย
ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 เชียงใหม่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

ศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง
โทร. 053-232-896

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลเมืองต้นเปา
โทร. 053-338-048-9

พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกงาช้างและการจัดสะโตกเลี้ยงช้าง ปางช้างแม่สา
จานวน 70 เชือก
โทร. 053-206-247
053-206-248
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า, เครื่องหนัง, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม
สมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
และอัญมณี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
- นิทรรศการผ้าและกิจกรรมอื่นๆ
ขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-248-461
086-497-0306

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
เมษายน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ถนนสายวัฒนธรรมบ้าน การแสดงวัฒนธรรมไทลื้อจากภาคเหนือและสืบสาน
ออนหลวย ต.ออนเหนือ วัฒนธรรมไทลือ้ จากสิบสองปันนา
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กาหนดการจัดงาน
2 – 3 เมษายน 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
งานสืบสานตานานไทลื้อ
ครัง้ ที่ 18

ติดต่อสอบถาม
ที่ว่าการอาเภอแม่ออน
โทร. 053-859-395
เทศบาลตาบลลวงเหนือ
โทร. 053-866-077 ต่อ 16

4 – 6 เมษายน 2561

ประเพณีปอยส่างลอง

วัดป่าเป้า อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

พิธีอุปสมบทสามเณรของชาวไทยใหญ่

วัดป่าเป้า
โทร. 053-418-046

12 – 15 เมษายน 2561

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

- พิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
ประจาปี 2561
- ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขีร่ ถถีบกางจ้อง
- การประกวดเครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม
หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึง้ )
- กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ปี๋ใหม่เมือง”
- บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- สรงน้าพระสิริมังคลาจารย์
- ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
- พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์
- การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
- การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
- ขบวนแห่ไม้ค้าสะหลี และขนทรายเข้าวัด
- ขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าดาหัวป้อเมือง
เจียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259-365

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
12 – 16 เมษายน 2561

เทศกาลชมดอกเอื้องงาม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

- ชมเสน่ห์ดอกเอื้องเมืองเหนือและกล้วยไม้ไทย
- ร่วมสรงน้าพระพุทธรูป เสริมบารมีปี๋ใหม่เมือง
- แต่งกายย้อนยุคถ่ายภาพม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง
- สาธิตทาอาหารและขนมพื้นเมือง
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
- กาดหมั้วครัวฮอม
- พิธีจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนเล็บ
- การแสดงแสง สี เสียง นพบุรศี รีนครพิงค์เชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทร. 053-114-110-5

17 เมษายน 2561

พิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

วัดสวนดอก

กาหนดการจัดงาน
1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
เชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล

พฤษภาคม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
สนามกอล์ฟที่เข้าร่วม
กรีนฟีราคาเดียว 900 บาท / ท่าน
โครงการฯ
และเข้าร่วมการแข่งขันตลอดฤดูกาล

11 – 17 พฤษภาคม 2561

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

บูชาเสาอินทขิล , การออกร้าน , จาหน่ายสินค้า
และอาหารพื้นเมือง

28 พฤษภาคม 2561

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
ในวันวิสาขบูชา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวัน อบจ.เชียงใหม่
วิสาขบูชา
โทร. 053-891-500

29 พฤษภาคม 2561

ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธ
บาท วัดพระบาทตะเมาะ

วัดพระบาทตะเมาะ
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

พิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีสรงน้ารอยพระพุทธบาท
พิธีทางศาสนา

สานักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
โทร. 053-112-595-6
ติดต่อสอบถาม
ททท.สานักงานเชียงใหม่
โทร. 053-248-604-5
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
โทร. 053-282-041
053-814-119

วัดพระบาทตะเมาะ
โทร. 087-177-4692

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
มิถุนายน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
หน่วยพิธีกลางสามกษัตริย์ ทาบุญสืบสะตาเมืองพร้อมกัน 10 จุด
4 แจ่ง 5 ประตูเมือง

กาหนดการจัดงาน
8 มิถุนายน 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
ประเพณีทาบุญเมืองเชียงใหม่

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

งานวันมะม่วง ของดีเมือง
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจาปี
2561

ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่

- การแสดงสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่
- การประกวดผลผลิตมะม่วง
- การออกร้านสินค้าชุมชน และนิทรรศการการผลิต

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

ลานนา เอ็กซ์โป 2018

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่

- การจัดนิทรรศการ ความก้าวหน้าทางการแพทย์
- บริการสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และสมุนไพร

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-112-703
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
โทร. 053-112-982

ประมาณเดือนมิถุนายน 2561

การบริการสุขภาพนานาชาติ
เชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่

บรรยายให้ค วามรู้ ในหลากหลายหัว ข้อ กิจ กรรม
เวิร์คช้อป การอภิปลายการพัฒนานวดไทยและสปา
ในต่า งประเทศ , สมุ นไพรไทยเพื่ อธุ รกิจบริการ
สุขภาพองค์รวม ,การเติบโตธุรกิจสุขภาพในอาเซียน
บวก6 และสากล

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

กาหนดการจัดงาน
1 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
เทศกาลชมสวนฤดูฝน

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา สานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259-234 ต่อ 9172
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-112-478-9 ต่อ 17

กรกฎาคม
สิงหาคม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ชมสวนดอกปทุมมากกว่า 21 สายพันธุ์
- การจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ “บัว” ราชินีแห่งไม้นา้ โทร. 053-114-110-5
- กิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวร่วมสนุก

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณเดือนสิงหาคม 2561

ลานนาพฤษชาติ 12 สิงหาคม

สวนสาธารณะบ้ านเด่น

ประมาณเดือนสิงหาคม 2561

เทศกาลคเณศจตุรถี

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
เทศบาลตาบลยางคราม
อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

กาหนดการจัดงาน
23 ตุลาคม 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด
(ตักบาตรเที่ยงคืน)

25 ตุลาคม 2561

งานตักบาตรวันเทโวโรหณะ

- จัดแสดงสวนกล้วยไม้และประกวดกล้วยไม้
- ออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า OTOP
- ร้านค้าจาหน่ายอาหาร

สานักงานการท่องเที่ยวเทศบาล
นครเชียงใหม่
โทร. 053-259-365
053-252-557
พิ ธี อัญ เชิ ญ และบวงสรวงบู ช าพระพิ ฆ เนศในวั น ที่ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
พระองค์ถือกาเนิดมา โดยมีความเชื่อว่าวันนี้พระองค์ โทร. 053-024-287-9
จะเสด็ จ ลงมายั ง โลกมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ประทานพรให้ แ ก่
มนุษย์โดยประกอบเป็นริ้วขบวนยิ่งใหญ่อลังการ

กันยายน
ตุลาคม
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
วัดอุปคุตและวัดสวนดอก ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็ม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดวง

ติดต่อสอบถาม
ททท.สานักงานเชียงใหม่
โทร. 053-248-604-5

ณ เชิงบันไดนาควัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด

สานักงานคณะสงฆ์ อ.ดอยสะเก็ด
โทร. 053-865-709

- ตักบาตรเทโวโรหณะ
- จัดพิธี แสง สี เสียงอันตระการตา

กาหนดการจัดงาน
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
งานเหมันต์นครพิงค์

พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน
รายละเอียดกิจกรรม
กาดเชิงดอย
การแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง
(ประเสริฐแลนด์)
และการออกร้านจาหน่ายอาหาร

21 - 23 พฤศจิกายน 2561

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

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

ขบวนแห่โคมยี่เป็ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สานักงานท่องเที่ยวเทศบาล
ขบวนแห่กระทงเล็ก ขบวนแห่กระทงใหญ่
นครเชียงใหม่
และการประกวดเทพบุตร และเทพียี่เป็งเชียงใหม่
โทร. 053-259-001
053-252-557

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

งานแอ่วเฮือน เยือนพญา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การแสดงวิถีชีวิตและสาธิตกิจกรรม ภูมิปัญญา ข้าว สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของเครื่องใช้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการความรู้พื้นฐานชาวล้านนาและชาติพนั ธุ์ โทร. 053-943-625
- นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และ
ไทใหญ่
- นิทรรศการ “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค”
- ข่วงสุขภาพ การสาธิตนวดแผนไทย

ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

งานมหกรรมโคมลอย
บ้านหนองโค้ง และหัตถกรรม
อาเภอสันกาแพง

บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา
อ.สันกาแพง

- ขบวนรถประดับโคมที่สวยงาม
สานักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
- การประกวดแข่งขันราวงย้อนยุค
โทร. 053-338-048-9
- การแข่งขันชกมวยไทย
- การประกวดโคมควัน
- การประกวดธิดาโคม
- การสาธิตการทาโคมลอย
- การปล่อยโคมลอยสะเดาะเคราะห์ การแข่งขันโคม
ลอยลอดบ่วง

กาหนดการจัดงาน
1 – 10 ธันวาคม 2561

ชื่องาน / กิจกรรม
สัปดาห์ของขวัญ ของที่ระลึก

ประมาณเดือนธันวาคม 2561

มหกรรมอาหารเชียงใหม่
ครั้งที่ 30

ธันวาคม
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 เชียงใหม่
ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
พลาซ่า

รายละเอียดกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของที่ระลึก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1
เสื้อผ้าสาเร็จรูป สมุนไพรเกษตรแปรรูป
โทร. 053-245-361-2
- การออกร้านจาหน่ายอาหาร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิตการทาอาหาร
- การจาหน่ายสินค้า OTOP
- การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

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

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
1 ธันวาคม 2561 –
28 กุมภาพันธ์ 2562

เทศกาลชมสวน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

กิจกรรมชมสวน และการจัดสวน พร้อมกับดอกไม้
นานาชาติ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โทร. 053-114-110-5

ประมาณเดือนธันวาคม 2561

เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2018

รอบเมืองเชียงใหม่
และหอศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึง TCDC Chiang Mai
ย่านไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ตลอดจนกระจายไปยังพื้นที่ โทร. 052-080-500
สาคัญอื่น ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยโปรแกรมกิจกรรม
ในปีนี้ได้รับการเรียบเรียงและบริการจัดการเนื้อหา
หลักในธีม New Originals ที่จะบอกเล่าถึงพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง

5 – 11 ธันวาคม 2561

นิมมานเหมินทร์ อาร์ต แอนด์
ดีไซน์ พรอเมอนาต ครั้งที่ 19

ถนนนิมมานเหมินทร์
ซอย 1

การออกร้านอาหารพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน
สินค้าแฮนด์เมตและของตกแต่งบ้าน

ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2561

งานประเพณีของดีอาเภอ
สันทราย

ประมาณเดือนธันวาคม 2561

เชียงใหม่ ไบค์ วีค ครั้งที่ 17

- กิจกรรมรณรงค์เปิดไฟใส่หมวก
- การแสดงรถบิ๊กไบค์
- การประกวด Miss Bike Week
- ร้านจาหน่ายสินค้า และร้านอาหารชื่อดัง

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

ประมาณเดือนธันวาคม 2561

กาดสืบสาน งานทา
“ทาเพื่อใช้ ขายเพื่อแบ่งปัน”

ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา

- ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
- สินค้าแฮนด์เมต
- เวิร์คช้อป
- ร้านกาแฟ

โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
โทร. 053-244-231

NAP เชียงใหม่
โทร. 083-203-9991
083-154-3113
บริเวณสนามด้านหน้าทีว่ ่า การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประกวดไก่ชน ที่ว่าการอาเภอสันทราย
การอาเภอสันทราย
ประกวดกลองตึ่งโนง กิจกรรมมัจฉากาชาด การออก โทร. 053-492-009
ร้านแสดงของดีอาเภอสันทราย และประกวดนางสาว
สันทราย

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
23 ธันวาคม 2561

เชียงใหม่มาราธอน

ข่วงประตูทา่ แพ

กิจกรรมวิ่งเชียงใหม่มาราธอน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-234-789
www.chiangmaimarathon.com

ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561- Botanic Festival 2018
ต้นเดือนมกราคม 2562

สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

- การสาธิตการทาอาหารดอกไม้กินได้
- การจัดประกวดสวนถาด
- การจัดนิทรรศการ
- การอออกร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม
- การออกร้านขายพันธุ์ไม้

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

25 ธันวาคม 2561 –
3 มกราคม 2562

หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9

สนามกีฬากลางเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา

- ขบวนพาเหรด เกษตรเมืองแกน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
- ชมความสวยงามดอกคอสมอส (คาแผ้แหล้)

เทศบาลเมืองแกน
โทร. 053-857-387

31 ธันวาคม 2561

เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่
2018

พระบรมราชานุสาวรีย์
3 กษัตริย์

- จัดกิจกรรมออกร้านจาหน่ายอาหารและสินค้า
หัตถกรรมจากร้านค้าต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การ
แสดงดนตรี จากศิลปินนักร้องทีม่ ีชื่อเสียงบนลาน
ประตูท่าแพ

เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259-365
ททท.สานักงานเชียงใหม่
โทร. 053-248-604-5

ประมาณเดือนธันวาคม 2561

งานโครงการหลวง 2561

หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
- แบบจาลองการพัฒนาของศูนย์โครงการหลวง
- การประกวดธิดาโครงการหลวง ประกวดคลิป
ประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง
- การสาธิตอาหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

สานักงานโครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-810-765-8

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม่
28 ธันวาคม 2561 –
2 มกราคม 2562

งานย่านการค้าพาณิชย์บ้าน
ถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์
ครั้งที่ 9
ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2561- งานฤดูหนาว งานโอท็อป ของดี
ต้นเดือนมกราคม 2562
เมืองเชียงใหม่

หมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง

การออกบูธสินค้าของบ้านถวายและเครือข่ายของดี
เชียงใหม่

ด้านหลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้าน ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น การประกวดนางสาว โทร. 053-112-607
เชียงใหม่

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

กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย
โทร. 053-433-074

