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เมื่อพูดถึงตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภาพที่ปรากฏ
ในความคิดของนักทองเที่ยวสวนใหญคือ ถนนคนเดินวัวลายที่รวบรวม
งานศิลปะหัตถกรรมลานนาอยูเต็มสองขางทาง มีอาหารทองถิ่นถูกปาก
ในราคาทีเ่ ขาถึงได มีทพ่ี กั โดดเดนดานสถาปตยกรรม และตัง้ อยูใ นตัวเมือง
เชียงใหม สามารถเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวสำคัญตาง ๆ ไดอยาง
สะดวกสบาย
นอกจากนีเ้ สนหท ส่ี ำคัญอีกอยางหนึง่ ของตำบลหายยา คือ ความเปน
ตำบลเกาแก และเปนตนกำเนิดงานหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ซึ่งมี
ประวัตศิ าสตรความเปนมาอยางยาวนาน อยูค กู บั เมืองเชียงใหมนบั รอยป
อีกทัง้ ยังมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมลานนาและความศิวไิ ลไดอยาง
ลงตัว ซึ่งทานสามารถพบสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดในสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ
มากมาย
หนังสือเลมนีจ้ งึ จัดทำขึน้ เพือ่ นำเสนอเรือ่ งราวความเปนมาของสถานที่
สำคัญตาง ๆ ในตำบลหายยา รวมทัง้ รวบรวมเนือ้ หาสาระในการทองเทีย่ ว
ทีท่ า นอาจไมเคยทราบจากทีไ่ หนมากอน เพือ่ เพิม่ อรรถรสในการทองเทีย่ ว
ของทาน ซึง่ จะพาทานไปคนหา พรอมทัง้ สัมผัสเสนหเ รือ่ งราวความเปนมา
ของสถานที่สำคัญตาง ๆ เที่ยวชมหาประสบการณการทำเครื่องเงิน
จาก “สลา” (ชาง) ที่มีฝมือและรานเครื่องเงินในทองถิ่น วัดพุทธศิลป
รานอาหารชื่อดัง รวมไปถึงโรงแรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว

When people talk about “Hai Ya” in Chiang Mai, they
mostly think about Wua Lai Walking Street that is ﬁlled with
Thai Lanna arts and crafts along the street. This area also
has many local foods with reasonable prices and has unique
architectural accommodations that are nearby many popular
tourist attractions.
The best thing you should not miss about Hai Ya is the silverware
and lacquerware handicrafts, as they are originated here along
a long time ago. Hai Ya has blended perfectly the cultures of
Thai Lanna and Civilization as one, as can be seen from the
stories of many tourist attractions.
This guide book was written to inform you about historical
backgrounds of each attraction in Hai Ya and also to introduce
you to travel guides that you might have never known about.
The book will guide you to travel and experience these delightful
attractions. You can drive around and visit silverware workshops
to watch ‘Sala’ (local artisans) at their silverware shops.
Around Hai Ya there are also beautiful temples that were
elegantly built with Buddhist decorations, many famous
restaurants and unique accommodations.

ไปหายยากับเรา “ประสบการณมาครบ จบในยานเดียว”

Visit Hai Ya with us, we have got it all for you!

คณะทำงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 2564 ตำบลหายยา
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ลั มหาวิทยาลัยเชียงใหม

University to Tambon (1T1U), Hai Ya
International College of Digital Innovation (ICDI),
Chiang Mai University

** หนังสือเลมนี้นำเสนอ ขอมูลเพียงสวนหนึ่งของตำบลหายยาเทานั้น

**Remark: This guide book presents only some parts in Hai Ya
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สุดยอด

1. บานเมฆบั
งว
้
2. บ้านสล่าศักด
3. บ้านแม่ครูดว

ดช่างฝ�มือล้านนา ( Silverware Workshops )

วัน ( Baan Mek Bang Wan )
ดิ� ( Baan Sala Sak )
วงกมล ( Baan Mae Kru Duangkamol )

รานเครื
อ
� งเงินวัวลาย
้

( Silverware shops )

1. รานเครื
อ
� งเงินวัวลาย ( Wua Lai Silverware Shop )
้
2. รานเครื
อ
� งเงินบ้านบุญแลน ( Baan Boonlan Silverware Shop )
้
3. รานสุ
วรรณภูมิเครือ
� งเงิน ( Suvarnabhumi Silverware Shop )
้
4. รานวั
วลายศิลป� ( Wua Lai Silp Silverware Shop )
้

โรงแรมนาพั
่ กในตําบลหายยา ( Accommodations )
1. น�าเพี ยงดิน บูติก โฮเทล ( Nampiangdin Boutique Hotel )
2. เดอะ เมลโลว์ พิ ลโลว์ แอท เชียงใหม่ เกท
( The Mellow Pillow Hotel at Chiang Mai Gate )

3. คาซา่ เวสป�า แอท วัวลาย บูทิค โฮเทล

( Casa Vespa At Wua Lai Boutique Hotel Chiang Mai )

4. นวล บูติก โฮเทล ( Nuan Boutique Hotel Chiang Mai )
5. อาสา โฮเทล ( Asa Hotel )
6. นันทา แกรม ซีเอ็ม โฮเทล & เรสซิเดนซ์
( Nanta Glam CM Hotel & Residences )

ตามรอยวัดหัตถศิลป�ลานนา
( Temples )
้
1. วัดดาวดึงษ์ ( Daowadung Temple )
2. วัดธาตุกลาง (That Klang Temple )
3. วัดธาตุคํา ( That Kham Temple )
4. วัดนันทาราม ( Nantaram Temple )
5. วัดพวกชาง
้ ( Phuak Chang Temple )
6. วัดพวกเป� ย ( Puak Pia Temple )
7. วัดเมืองมาง ( Mueng Mang Temple )
8. วัดยางกวง ( Yang Guang Temple )
9. วัดศรีป�งเมือง ( Sri Ping Muang Temple )
10. วัดศรีสุพรรณ ( Sri Suphan Temple )
11. วัดหมื�นสาร ( Muen San Temple )
12. เจดีย์วัดเลาเลียง ( Lao Leang Pagoda Temple )

สิ�งอํานวยความสะดวก ( Facilities )
1. โรงพยาบาลสวนปรุง ( Suanprung Hospital )
2. โรงพยาบาลเชียงใหม่ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ( Chiang Mai Medical Center )
3. สถานีรถโดยสารจอมทอง - ฮอด ( Jomthong-Hod Bus Station )
4. สถานีตํารวจชุมชนหายยา ( Hai Ya Police Station )
5. วิทยาลัยนาฏศิลป�เชียงใหม่ ( Chiang Mai College of Dramatic Arts )
6. หองสมุ
ดประชาชนศาลาแดง ( Sala Daeng Public Library )
้
7. สัญลักษณ์รูปป�� นวัวลาย ( Cow Statue )
8. ตลาดทิพย์เนตร ( Thippanate Market )
9. กําแพงดิน ( Kamphaeng Din Chiang Mai - The Wall of Chiang Mai)
10. กาดมณี ( Kad Manee Night Market Chiang Mai )
11. สุสานหายยา ( Haiya Cemetery )
12. ตลาดประตูกอม
( Kat Kom Market )
้

รานอาหารในตํ
าบลหายยา ( Restaurants )
้
1. ข้าวซอยลุงประกิจกาดก้อม ( Khao Soi Lung Prakit at Kad Kom )
2. เต็งรุงเรื
่ อง ( Teng Rung Ruang )
3. ขาวมั
นไกนั
้
่ นทาราม ( Khao Man Kai Nan Ta Ram )
4. ป�าแดงไส้อั�วข้าวแป�ง ( Pa Daeng Sai Oua Khao Pang )
5. ก๋วยเตี�ยวต้มยําป�าแอร์ ( Tom Yum Noodle by Pa Air )
6. เขยญวณ ( Khoei Yuan )
7. ไอติมวัวลาย ( I-Tim Wua Lai )
8. เทส คาเฟ� อาเตเลีย ( Taste Café Atelier )
9. กรีน สโมค
๊ ( Green Smoked )
10. นิดส้มตํา ( Nid Som Tum )

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

บานเมฆบั
งวัน : สลาเครื
อ
� งเงิน
้
่
สุนทร กองจันทร
60 ป
การทำเครื่องเงินเปนการผสมผสานภูมิปญญาลานนา และความเชี่ยวชาญของชางฝมือที่มีการสั่งสมประสบการณมาอยางยาวนาน
โดยเมือ่ นึกถึงสลาชือ่ ดังในดานการทำเครือ่ งเงินของจังหวัดเชียงใหมแลว ทุกคนจะตองนึกถึง “สลาสุนทร กองจันทร” บานเมฆบังวัน เปนชางฝมอื
ทีม่ คี วามชืน่ ชอบและหลงใหลในการทำเครือ่ งเงินเปนพิเศษ โดยเริม่ ตนทำเครือ่ งเงินมาตัง้ แตอายุ 19 ป มาจนถึงปจจุบนั รวมระยะเวลา 41 ปแลว
ซึ่งจะเนนการทำเครื่องเงินในรูปแบบขัน ถาด แกวน้ำ โลห และรับผลิตชิ้นงานตามความตองการของลูกคา สวนใหญลูกคาจะเปนขาราชการ
โดยมักจะสั่งทำโลหไวมอบใหหัวหนาเพื่อเปนของขวัญวันปลดเกษียณ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑภายในบานสำหรับจัดแสดงสินคาเพื่อใหลูกคา
ที่มาบานสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามความชอบ ซึ่งผลงานของเครื่องเงินบานเมฆบังวันจะมีความโดดเดนในดานลวดลายที่มีความสวยงาม
และมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมวาจะเปนลายแซ ลายดอกหมาก และลายรามเกียรติ์ เปนตน นอกจากนี้ยังมีลวดลายที่นาสนใจอีกมากมายที่ยัง
ไมไดกลาวถึง อีกทั้งสลาสุนทรยังเคยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดลวดลายอีกดวย
การทำเครื่องเงินนั้นจะตองอาศัยความปราณีต ความละเอียดออนในการสรางสรรคผลงาน และเปนงานฝมือที่ตองผานเวลาในการฝกฝน
มาเปนระยะเวลานานถือเปนสเนหอ ยางหนึง่ ของงานหัตถศิลปลา นนา ซึง่ การทำเครือ่ งเงินจะมีความโดดเดนในเรือ่ งรูปแบบ ลวดลาย และมีกรรมวิธี
การทำที่เฉพาะตัวในแตละที่แลว ยังถือไดวาเปนเอกลักษณของสลาเลยก็วาได
28 ซอย 2 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
053-200142

Baan Mek Bang Wan : Tranditional Artist
Soonthorn Kongchan
60 Years
Silverware Tranditional Artist
Silverware displays the blend of the technical expertise and Lanna wisdom of the craftsman. When we talk about
popular ‘Sala’, or craftsman in Thai, the name people mostly speak of is Sala Soonthorn Kongchan, from Baan Mek Bang Wan.
He has been enthusiastic about silverware since he was 19 and still is after 41 years. His products include bowls, trays,
award plaques, and other customized product orders from clients. Clients include government ofﬁcers, who order silverware
for retirement gifts for their employees. There is also a museum to display his products. The silverware at Baan Mek Bang Wan
is unique, with patterns such as Sae (Lanna pattern), ﬂower pattern (Dok Mhak), and Ramayana pattern. An interesting
fact is, the unique silverware pattern created by Sala Soonthorn has been recognized by the award of a prize.
Detail-oriented and delicacy are key skills for craftsmen and involve a long period of training. Steps on how to make
silverware are not complicated, we just need to heat the silver chips to form a pattern in a cylindrical surface and later
ﬂatten the silver in a shape of choice. However, the pattern and process differ, so we can clearly say that it has Sala’s
pattern identity.
28 Soi 2, Wui Lai Rd., Haiya, Mueng, Chiang Mai 50100
053-200142

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

เครื่องเงิน

บานสล
าศั
อ
� งเงิน
้
่ กดิ� : สลาเครื
่
สุรศักดิ์ กันทวงค
60 ป
เครื่องเงิน
งานหัตถกรรมเครื่องเงิน หรือทองโบราณในเชียงใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และไมเหมือนใคร “สลาศักดิ์” เปนหนึ่งในชางทำเครื่องเงิน
และทองโบราณที่มีความโดดเดนในดานการขึ้นรูปเงิน และทอง ทั้งยังสามารถออกแบบงานหัตถกรรมไดอีกดวย เนื่องจากสลาศักดิ์ไดมี
ประสบการณในการทำเครื่องเงิน และทองมาตั้งแตอายุ 7 ป เริ่มแรกครอบครัวของสลาศักดิ์เปนชางทำเครื่องเงิน และทองมาตั้งแตสมัยโบราณ
สลาศักดิจ์ งึ ไดซมึ ซับการทำเครือ่ งเงิน และทองมาตัง้ แตเด็ก ปจจุบนั มีผลงานทีโ่ ดดเดนมากมาย เชน ยอดฉัตรทองคำวัดเจดียห ลวงสำหรับบูรณะ
เสาอินทขิล, บุษบกเงินพระอบทองคำทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ 5 ประเทศในวัดสันติธรรม และพระบรมพระเขีย้ วแกววัดปาดาราภิรมย เปนตน
นอกจากนี้ยังรับรับผลิตชิ้นงานตามความตองการของลูกคา โดยสามารถติดตอเพจสลาศักดิ์ วัวลาย เชียงใหมได

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

27/1 ซอย 4 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
085-7122348

Baan Sala Sak : Traditional Artist
Surasak Guntawong
62 Years
With the unique silverware and ancient gold handicrafts in Chiang Mai, Sala Sak, a silverware and ancient gold ware
craftsman are notable in creating and designing silver and gold handicrafts. Sala Sak started his remarkable experience
when he was only 7 years old, as his family passed down this talent from generation to generation. His outstanding
achievements include the golden tier of Inthakin (the city pillar), located at Chedi Luang Temple, the silver Busabok
(pavilion throne), a golden casket that contains the Buddha’s bones from 5 countries located in Santi Tham Temple,
and lastly, another golden casket which contains the Buddha’s tooth at Pa Dara Phirom Temple. In addition, Sala Sak
has also do customized silverware and gold handicrafts for client orders. For anyone who is interested in these handicrafts
ware , visit Sala Sak’s house and the Facebook Page.
27/1 Soi 4, Wui Lai Rd., Haiya, Mueng, Chiang Mai 50100
085-7122348

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

Silverware Traditional Artist

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

บานแม
ครู
้
่ ดวงกมล
แมครูดวงกมล ใจคำปน
72 ป
เครื่องเขิน
หากพูดถึงตำบลหายยาหลายทานคงนึกถึงถนนวัวลายที่มีการคาขายและการทำเครื่องเงินซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งสามารถพบเห็น
ไดทั่วไป แตนอกจากนี้ยังมีงานหัตถกรรมอีกแขนงหนึ่งที่หลายทานคงยังไมทราบ คือ “เครื่องเขิน” เปนของใชในครัวเรือน และยังใชประกอบ
ในพิธีกรรมสำคัญตางๆ ทั้งนี้ตำบลหายยายังมีชางทำเครื่องเขินที่มีชื่อเสียง ก็คือ “แมครูดวงกมล ใจคำปน” เปนครูสอนทำเครื่องเขินที่มีอายุ
72 ป ทำเครือ่ งเขินมาตัง้ แตอายุ 12 ป เนือ่ งจากพอแมมอี าชีพทำเครือ่ งเขินและจักรสาน ในอดีตการทำเครือ่ งเขินจะถูกมองเปนงานทีย่ ากลำบาก
เพราะตองใชความอดทน ความประณีต แตละชิ้นมีวิธีการทำที่ซับซอนใชเวลานานทำใหนอยคนนักที่อยากจะเรียนรู กอนที่จะมาเปนสลา
แมครูไดลองทำหลากหลายอาชีพแตมีเหตุจำเปน จึงกลับมาสานตอการทำเครื่องเขิน
ปจจุบันแมครูยังคงทำเครื่องเขินเปนอาชีพหลักและมีการเปดสอนสาธิตการทำเครื่องเขินหากมีผูที่สนใจก็สามารถเขามาเรียนรูวิธีการทำ
เครื่องเขินได ซึ่งขั้นตอนการทำเครื่องเขิน จะมีการจักตอกเปนเสนเล็กๆ สานขึ้นเปนรูปรางตางๆ จากนั้นมาถมสมุกดิน ขัดกระดาษทราย
และทารักพื้นและรักเงา จึงนำมาขูดลาย ผสมชาดกับรักตนฝนคนใหเขากัน ทาชาดลงบนชิ้นงานที่ขูดไว จากนั้นขัดดวยกระดาษทราย และเช็ด
รักขัดเงา อีกทั้งในปจจุบันการทำเครื่องเขินคอย ๆ สูญหายไปเรื่อย ๆ จึงอยากฝากถึงเด็กรุนใหมใหชวยกันสืบสานอนุรักษภูมิปญญาลานนา
การทำเครื่องเขินไวใหคงอยูสืบไป
16/6 ซอย 5 ก ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
093-1964675

Duangkamol Jaikampun
72 Years
Lacqureware
When people think about Hai Ya, Wua Lai Road will come up in their mind as well. Wua Lai Road is the street where
merchandisers sell their unique silverware products. Other well-known products are sold in this street such as Lacquerware,
which is used as houseware and rite equipment. Lacquerware was originally made of wicker with varnish-coated Lacquer
and some red color added by mixing from vermilion. Nowadays, the material is quite rare and this results in a decreased
number of craftsmen. One of the popular female Sala that still makes lacquer is Duangkamol Jaikampun, a 72-year-old
with 60 years of experience in ware the lacquerware process and also as her family business. She had experienced other jobs
before but ended up with the lacquer job where she found her passion. Even though with this job a person ware needs
to be detail-oriented, patient, and face complex processes. Thankfully, these did not put her off.
Baan Duangkamol Jaikampun is open for people who are interested in making lacquerware and learning some techniques.
The process of making lacquerware starts from weaving the prepared material (mostly bamboo) and cover with dried
banana leaves, scrubbing them with sandpaper, and applying with a based and gloss lacquer. Then a design is created
by scratching. Next, we mix vermillion and giant milkweed and apply them to the material that was prepared earlier,
scrub them again with the sandpaper, and apply the shiny lacquer. As lacquerware skills are getting lost these days,
Duangkamol suggests we should inherited the Lacquerware of Lanna wisdom to the next generation.
16/6 Soi 5 Kor, Nantaram Rd., Haiya, Mueng, Chiang Mai 50100
093-1964675

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

Baan Mae Kru Duangkamol : Tranditional Artist

รานเครื
อ
� งเงินวัวลาย
้

93/6-7 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
วันจันทร-วันเสาร 08.00 - 17.00 น.หยุดทุกวันอาทิตย
086-6722334 , 053-275385

Wua Lai Silverware Shop
This is a silverware and goldware production store and a distributor.
The products that you can ﬁnd here are houseware, decorations,
souvenirs, award plaques, and accessories, all at friendly prices.
93/6-7 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Monday to Saturday 08.00 a.m. - 17.00 p.m.
(Closed on Sunday)
086-6722334 , 053-275385

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

เปนหนึ่งในรานที่ผลิตและจัดจำหนายเครื่องเงิน เครื่องทองคำ ไมวาจะเปน
ภาชนะ ของใช ของตกแตงบาน ของฝาก โลประกาศเกียรติคณ
ุ และเครือ่ งประดับ
ราคาเปนกันเอง โดยชางผูม ปี ระสบการณ จากถนนวัวลาย ทีม่ ชี อ่ื เสียงดานการตอกดุน
โลหะ และงานเครื่องเงิน ในแบบของลานนาเชียงใหม ปจจุบันงานที่รานจะเนน
ขึน้ รูปดวยมือ เปนงานหัตกรรมเครือ่ งเงินเปนหลัก และใชเครือ่ งจักรชวยในบางขัน้ ตอน
ซึ่งการออกแบบเครื่องเงินของทางรานจะออกแบบใหตรงกับความตองการของ
กลุมลูกคา

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

รานเครื
อ
� งเงินบานบุ
ญแลน
้
้
ชุมชนวัวลายเปนชุมชนทีม่ ชี อ่ื เสียงดานการทำเครือ่ งเงิน มีสลาหรือชางฝมอื ทีม่ คี วามสามารถในการทำเครือ่ งเงินแตไมมชี อ งทางการจัดจำหนาย
ทำให อาจารยสนิท บุญแลน ประธานวิสาหกิจชุมชน ไดมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมบรรจุภัณฑหัตถกรรมบานวัวลาย เพื่อใหสลา
ในชุมชนสามารถนำสินคาเครื่องเงินมาฝากขายได ซึ่งมีตั้งแตเครื่องประดับไปจนถึงงานแกะสลักโลหะเงินขนาดใหญ ซึ่งงานทุกชิ้นเปนงานที่
ทำดวยมือ มีความละเอียด ประณีต และสวยงาม เหมาะเปนของฝาก ของประดับตกแตง และเปนของที่ระลึกได
41/8 ซอย 4 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 08.00-20.00 น.
081-9516711

Baan Boonlan Silverware shop
Wualai village is famous for silverware products, with many people skilled in silver handicrafts. Unfortunately, there
were not so many channels for them to sell their amazing products. This sparked Sanid Boonlan, the chairman of community
enterprise and a respectable man in the village, to gather a group together to collect these handicrafts for sale. Various
products can be bought for souvenirs and decorations starting from small items, such as accessories, to large items, such as
hand engraved silver.
41/8 Soi 4 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 08.00 a.m. – 08.00 p.m.
081-9516711

รานสุ
วรรณภูมิเครือ
� งเงิน
้
รานสุวรรณภูมเิ ครือ่ งเงินเปนรานขายเครือ่ งเงินทีอ่ ยูค กู บั ยานวัวลาย มายาวนาน โดยเปดตัง้ แตป พ.ศ.2514 ซึง่ จะขายสินคาเครือ่ งเงินโบราณ
ทีห่ ายากและมีเอกลักษณ ปจจุบนั เปนรานขายเครือ่ งเงินทีม่ คี วามทันสมัยและหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ไมวา จะเปน เครือ่ งประดับ เชน สรอยคอ
สรอยขอมือ แหวน ทีส่ ามารถออกแบบตามทีล่ กู คาตองการ นอกจากนีก้ ม็ ขี องใชในครัวเรือนและของตกแตงบานอีกมากมาย โดยสินคาภายในราน
รับมาจากชางเครื่องเงินที่มีฝมือในชุมชนวัวลาย
34/4-5 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

Suvarnabhumi Silverware shop
This shop has been selling silverware for a long time, since the opening of Wua Lai road in 1971. You can ﬁnd rare
and ancient items from here, with some of them bought from skilled craftsmen in the village. These days, most of the
products are modernized and variety. Orders can be customized and can include such items as necklaces, bracelets,
rings, houseware, and decorations.
34/4-5 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
083-5151848

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

083-5151848

รานเครื
อ
� งเงินวัวลายศิลป�
้
รานเครื่องเงินวัวลายศิลปเปนรานผลิตและจำหนายเครื่องเงินนานกวา 50 ป ดวยชางผูชำนาญและมีฝมือ
โดยเฉพาะกรอบรูปกับวัสดุที่ใชในการผลิตดวยเงินแท 100% สงผลใหผลิตภัณฑเครื่องเงินของรานมีความคงทน
สวยงาม และเปนทีร่ จู กั กันทัง้ ในและตางประเทศ ปจจุบนั บริหารงานโดย คุณอุไรวรรณ จิโนรส เจาของรานวัวลายศิลป
ประธานเครือขายเครื่องเงินและแผนภาพอลูมิเนียมบานวัวลาย
108 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
วันจันทร-วันเสาร 09.00 - 17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย
053-275171

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

Wua Lai Silp Silverware Shop
Wualai Silpa Silverware is a home-industrial silverware shop that has been run as a business
for over 50 years by craftsmen who have expertise in silverware, especially the 100% silver frame.
Since the frame is made of silver with durability and beauty, this shop has become globally recognizable
among tourists. The owner is Ms.Uraiwan Jinoros, the chairman of Baan Wualai silverware and
Aluminum picture plate.
108 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Monday to Saturday 09.00 a.m. - 05.00 p.m. (Closed on Sunday)
053-275171

สุดยอดชางฝมือลานนา และ รานเคร�่องเง�นวัวลาย

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสพุ รรณ ตัง้ อยูบ นถนนวัวลาย ตำบลหายยา ถูกสรางขึน้ ในสมัยของพระเจาเมืองแกว และพระนางสิรยิ สวดี เปนวัดทีม่ อี ายุมากกวา 500 ป
โดยในตอนแรกไดตั้งชื่อวัดวา “ ศรีสุพรรณอาราม ” หรือปจจุบันก็ คือ “ วัดศรีสุพรรณ”
วัดศรีสุพรรณ โดดเดนในเรื่องการทำเครื่องเงิน เนื่องจากชาวบานไดชวยกันสรางสรรคผลงานมากมายใหแกวัด อีกทั้งยังสรางอุโบสถเงิน
จนทำใหวดั มีชอ่ื เสียง และเปนหนึง่ ในสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญทีใ่ ครๆก็ตอ งมา ภายในวัดศรีสพุ รรณประกอบไปดวย พระเจดียท บ่ี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ทองคำ และยังมีพระวิหารทรงลานนา ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจากาวิโรรส โดยในปจจุบันวิหารแหงนี้มีการผสมผสานศิลปะรวมสมัย ซึ่งภายใน
วิหารมีจติ รกรรมฝาผนังเกีย่ วกับพระธาตุ 12 ราศี พระธาตุเจดียข องเมืองเชียงใหม และปริศนาธรรมทัง้ 3 โลก นอกจากนีย้ งั ไดนำงานหัตถกรรม
เครือ่ งเงินดุนลายภาพพุทธประวัติ พระเจาสิบชาติและพระเวสสันดรชาดก ประดับบนฝาผนัง จุดเดนทีส่ ำคัญของวัด คือ พระอุโบสถเงินหลังแรก
ของโลก ที่สรางดวยโลหะ เงินและดีบุก มีลักษณะเปนทรงลานนา โดยชางฝมือทองถิ่น ภายในพระอุโบสถเงินประดิษฐานองคพระประธาน
“พระเจา 7 ตื้อ” และพระพุทธรูปปางมารวิชัย องคสีทอง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑภูมิปญญาสลาสิบหมู
ที่รวบรวมผลงานของสลาเครื่องเงินที่มีอยูในชุมชน และยังมีฐานการเรียนรูกิจกรรมดุนลาย ซึ่งเปนสถานที่เรียนรูการดุนลายเครื่องเงินสำหรับ
ผูที่สนใจสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น สามารถเขามาสอบถามรายละเอียดทางวัดหรือทางเพจวัดศรีสุพรรณได นอกจากนี้ทางวัดยังมีหองวิสาหกิจ
หองสหกิจศึกษา และหมูบานคาขายจัดไวสำหรับซื้อของที่ระลึก ติดไมติดมือกลับไปได ไมเพียงเทานี้ยังมีการตอกเสนเพื่อผอนคลายอีกดวย
100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดทุกวัน 06.00 - 20.00 น.
053-274705

Sri Suphan Temple is located in Wua Lai Road in the
sub-district of Hai Ya. It was established 500 years ago
by the royal family at that time (King Muang Kaew and
Queen Siriyoswadee). This temple has impressive hand-crafted
silver decoration and also a chapel that is completely covered
in silver, from the walls to the roof. People in the community
offer their assistance for maintenance and this leads to the
high popularity and frequent visitors to the temple. What
is inside of the temple is even more stunning! There is a
pagoda that contains the golden Buddha’s relic, a Thai
traditional sanctuary that was established by Kawilorot
Suriyawong, the sixth ruler of Chiang Mai at that time.
These days, the temple wall was covered with wall
paintings of zodiac pagoda, triple Dhamma puzzles as
well as hand-crafted silver with a Buddha background on
the wall. The silver chapel is the ﬁrst chapel made of metal,
silver, and tin with a Lanna design. Inside the silver chapel
is where Phra Chao Jed Tue (a 7000 kg Buddha image) is
located and there is also a golden Buddha overcoming
temptations, an image given as a gift to King Rama IX.
There is also a local wisdom center which consists of a local
museum that gathers popular silverware products from
10 Salas, an embossing workshop, and a hammer massage.
If you are seeking an outstanding souvenir, you can get one
from this temple. You can contact the temple directly or
visit the Facebook fan page to get further details.
100 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng,
Chaing Mai 50100
Open daily 06.00 a.m. – 08.00 p.m.
053-274705

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

Sri Suphan Temple
: (Silver Temple)

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

วัดหมื�นสาร
วัดหมื่นสาร เปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรที่สำคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนถนนวัวลาย ไดสรางขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมา
ผูสรางมีนามวา “หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี”
วัดแหงนีจ้ งึ ไดมชี อ่ื วา “วัดหมืน่ สาร” ภายในวัดมีสถานทีส่ ำคัญมากมาย ไดแก หอศิลปสทุ ธจิตโต ทีเ่ ปนสถาปตยกรรมชิน้ เอกและเปนอาคาร
ลานนาประยุกต ที่มีชางเครื่องเงินบานวัวลายชวยกันดุนลายโลหะ ประดับตกแตงทั้งภายใน และภายนอกหอศิลป ดานขางของหอศิลป ยังเปน
ที่ตั้งของสถูปบรรจุอัฐิธาตุครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย โดยอัฐธาตุของครูบาถูกแบงออกเปน 6 สวน มีสวนหนึ่งถูกนำมาเก็บในวัดแหงนี้
อีกทั้งยังมีอนุสรณสถานและพิพิธภัณฑทหารญี่ปุน ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ป พ.ศ. 2487 กองทัพญี่ปุนเคยใชเปนโรงพยาบาลสนาม
ที่ใชรักษาทหาร และทุกวันที่15 สิงหาคม จะมีพิธีรำลึกถึงทหารญี่ปุน ในสวนของพิพิธภัณฑจะจัดแสดงขาวของเครื่องใชของทหารญี่ปุนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีพระวิหาร ที่มีอายุหลายรอยป และมีสถาปตยกรรมลานนาประยุกต หนาบันไดประดับปูนปนลวดลาย
พรรณพฤกษากับเทวาดา ประดับดวยกระจกสี และยังมีพระเจดียข องวัดหมืน่ สารทีต่ ง้ั อยูบ นฐานสูง มีบนั ไดทอดขึน้ ไปจนถึงซุม ทัง้ สีท่ ศิ เหนือซุม
เปนองคระฆังทรงกลมศิลปะแบบพมาอีกดวย
เปดทุกวัน 06.00 - 20.00 น.
**หากตองการเขาชมหอศิลป,พิพิธภัณฑ ,วิหาร หรือจัดกิจกรรมตองติตตอลวงหนา**
081-7641286 (เจาอาวาสวัดหมื่นสาร)

Muen San Temple
Meun San Temple is one of the historical learning centers located in Wua Lai Road and was established by Muen
Nang Sue Wimonkitti. The word “muen” means 10,000 which was the rank of the ofﬁcer who was responsible for “san”,
which means royal documents, and this is where the name “Muen San” came from. There are interesting places to visit
inside the temple such as the art gallery, which was built by craftsmen with a Lanna-decorated styled interior and exterior.
Surprisingly, Khruba Sivichai’s bones, a holy Thai Buddhist monk who built many temples during his time, are also
located here. There is a World War II memorial and museum also established in this place, since it used to be a ﬁeld hospital
during the war and there is an annual memorial ceremony service given on the 15th August. In the museum, there is an
exhibition of the soldiers’ equipment that they carried in the battle. Moreover, there is a Vihara (a place for worship) of
around hundreds of years old, decorated in the Lanna style on the stairs with bird and angel stuccos and colorful mirrors.
Not long ago there were changes to a pagoda on a high basement with steps from bottom to top covering four directions,
on top is where the Burmese-styled bell is placed.
13 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 06.00 a.m. – 08.00 p.m.
** Please call if you want to see more place **
081-7641286

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

13 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

วัดนันทาราม
วัดนันทารามไดรบั การสถาปนาขึน้ มาในสมัยพระเมืองแกว ซึง่ ถูกสถาปนาใหเปนพระอารามหลวง และ เปนหนึง่ ในพระอารามหลวงทัง้ 8 แหง
นอกจากนีย้ งั เปน 1 ใน 9 วัดทีเ่ กีย่ วของกับทิศทักษาเมืองเชียงใหม ภายในวัดมีสถานทีส่ ำคัญประกอบไปดวยวิหารหลวงพอเพชร เปนอาคารปูน
ศิลปะลานนา ประดับดวยลายพรรณพฤกษา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิค์ วู ดั อายุมากกวา 500 ป และยังมีพระบรมธาตุวดั นันทาราม
เปนทรงระฆังกลมเพรียว ฐานเปนบัลลังกสี่เหลี่ยม เจดียปดดวยแผนทองจังโก ภายในวัดยังมีหอพระไตรปฎก ซึ่งมีทั้งหมด 2 ชั้น เปนที่สำหรับ
ปฏิบัติธรรม นั่งวิปสสนาและเปนที่สำหรับเก็บพระคัมภีรโบราณ อายุไมต่ำกวา 500-600 ป อีกทั้งวัดนันทาราม ยังเปนแหลงรวมยอดฝมือ
ในงานเครื่องเขิน มีพิพิธภัณฑเครื่องเขินใหผูที่สนใจไดเขาชม และเรียนรูอีกดวย
นอกจากนี้ในป 2556 วัดนันทารามไดรับ “รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดตนไมใหญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” ซึ่งมีอายุมากกวา 30 ป
เนื่องจากชุมชนนันทารามตั้งอยูใจกลางเมือง จึงทำใหมีพื้นที่สีเขียวนอย ชาวบานชุมชนวัดนันทารามจึงไดชวยกันดูแลและอนุรักษตนไมใหญ
ภายในวัดอีกดวย
87 ซอยนันทาราม 5 ก ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

เปดทุกวัน 05.00 - 20.00 น.
**หากตองการเขาชมพิพิธภัณฑ ,วิหาร หรือจัดกิจกรรมตองติตตอลวงหนา**
081-7830010 (เจาอาวาสวัดนันทาราม)
088-2615679 (สำนักงานวัดนันทาราม)

Nantaram Temple
Nantaram Temple was established over 500 years ago during the Muang Kaew era and was honored to be one of the eight
royal temples, and one of the nine temples which are related to the city’s horoscope. The chapel is decorated with
Lanna ﬂoral painting and a Buddha image is also located there. It is a bell-shaped chapel, with a square-shaped throne,
and the pagoda is fully gold-plated. There is a 2-story library where monks and other people can participate in activities
such as praying for worship and meditating, and it is also where ancient Buddhist scriptures are kept. Around the Nantaram
Temple is where lacquerware-skilled craftsmen live. You can ﬁnd a lacquerware museum in the community that is open
for tourists to visit and learn more about lacquerware.
Additionally, in 2013, Nantaram temple was rewarded as the winner of a big tree competition by Chiang Mai Municipality,
with this tree being more than 30 years old. Since it is planted in the middle of a community, villagers are keen to help
conserve the tree.
87 Soi 5 Kor, Nantaram Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 05.00 a.m. – 08.00 p.m.
** Please call if you want to see more place **
081-7830010, 088-2615679

ตามรอยวัดหัตถศิลปลานนาตําบลหายยา

นวล บูติค โฮเต็ล เชียงใหมเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูบริเวณถนนวัวลาย ตกแตงสไตลลอฟทผสมมินิมอล เฟอรนิเจอรสวนใหญเปนไม
และเครือ่ งสานใหบรรยากาศทีผ่ อ นคลายเสมือนอยูบ า น ทางโรงแรมมีหอ งพักทัง้ หมด 15 หอง โดยแบงเปน 4 ประเภท ซูพเี รีย, แฟมมิล,่ี ซูพเี รียดับเบิล้
และคอมฟอรตทริบเปล มีความเปนสวนตัวและเงียบสงบ ภายในหองพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เชน กาแฟ ตูเซฟ ตูเย็น กาน้ำรอน
ผาเช็ดตัว และบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง อีกทั้งยังมีบริการอาหารเชา และสระวายน้ำกลางแจงที่ใหความเปนสวนตัว และผอนคลาย
36/1 ซอย 1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
062-9246544, 094-9144564

NUAN BOUTIQUE HOTEL CHIANG MAI
A 4-star hotel, situated in Wua Lai Road furnished with wooden wicker and a minimalist loft design. There are 15 peaceful
and private rooms equipped with free Wi-Fi and all usual amenities for a comfortable stay; coffee and tea, safety deposit box,
kettle, towel, toiletries, and hangers. There is also a fully served breakfast, car park, outdoor swimming pool, and a lift.
Whether for business or pleasure, your stay in Nuan Boutique Hotel will be an unforgettable experience!
36/1 Soi 1, Wua Lai Rd., Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 24 hours
062-9246544, 094-9144564

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

นวล บูติค โฮเต็ล เชียงใหม่

เดอะ เมลโลว์ พิ ลโลว์ โฮเทล แอท เชียงใหม่ เกท
เดอะ เมลโลว พิลโลว โฮเทล แอท เชียงใหม เกทเปนโรงแรมทีส่ รางมาจากบานทีม่ อี ายุ 40 ป มีทง้ั หองพักรายวันและรายเดือน ตัง้ อยูใ จกลางเมือง
บริเวณถนนวัวลาย และใกลแหลงทองเที่ยว เดินทางสะดวกใกลแลนดมารคที่สำคัญอีกมากมาย เชน ถนนคนเดินวัวลาย และเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหมแอรพอรต ตกแตงสไตลโมเดิรน เนนการใชสีน้ำเงินและสีเหลืองเปนหลักเสมือนอยูคาเฟสุดชิค เหมาะสำหรับการพักผอนหยอนใจ
ภายในหองพักมีทั้งหมด 9 หอง พรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพรอมบริการใหผูเขาพัก เชน โทรทัศน กาแฟและชาสำเร็จรูป
บริการอินเตอรเนตความเร็วสูง บริการทำความสะอาดรายวัน บริการจองแท็กซี่ บริการจองตัว๋ และบริการรับกระเปา นอกจากนีย้ งั มีพน้ื ทีส่ ว นกลาง
สำหรับกิจกรรมนันทนาการอีกดวย
52 ซอย สุริยวงศ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 14.00 น. – 23.00 น.
062-2916886

The Mellow Pillow hotel Chiang Mai was renovated from a 40-year-old house and is located in the middle of Wua Lai road.
It offers both daily and monthly stay packages. There are local landmarks nearby such as Wualai walking street and
Central Plaza Chiang Mai Airport. The hotel is decorated with a modern style in navy blue and yellow color like you are
sipping a hot cup of coffee in a café. It is cozy and you will feel like being at home during your stay here. It offers 9 rooms
with impeccable service, a recreation area, and essential amenities including TV, coffee and tea, free Wi-Fi in all rooms,
daily housekeeping, taxi service, ticket service, and luggage storage.
52 Soi Suriyawong, Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 02.00 p.m. – 11.00 p.m.
062-2916886

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

THE MELLOW PILLOW HOTEL AT CHIANG MAI GATE

คาซา่ เวสป�า แอท วัวลาย บูทิค โฮเทล เชียงใหม่
คาซา เวสปา แอท วัวลาย บูทิค โฮเทล เชียงใหมเปนโรงแรมหรูขนาดเล็กที่ไดแรงบรรดาลใจในการตกแตงจากสไตลมินิมอลผสมอิตาเลี่ยน
โรงแรมแหงนี้มีจุดเดนคืออยูติดกับถนนคนเดินวัวลาย สามารถเดินทางไปสนามบินนานาชาติเชียงใหมไดภายในเวลาประมาณ 10 นาที
ทางโรงแรมมีหองพักจำนวนทั้งหมด 12 หอง ประกอบไปดวยหองพักทั้งหมด 3 ประเภท ซูพีเรีย, สวีท และดีลักซ มีการใชสีขาว สีดำเปนหลัก
มีระเบียงสวนตัวทุกหอง บางหองมีอางน้ำ และพื้นที่นั่งเลน อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง โทรทัศน
อางน้ำรอน และชุดอาหารเชา รวมถึงบริการที่จอดรถ โซนชั้นลางของโรงแรมมีรานกาแฟสำหรับลูกคาที่พักในโรงแรม และนักทองเที่ยวอีกดวย
86 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
080-9291946

Casa Vespa at Wua Lai Boutique Hotel Chiang Mai is a small luxury hotel that got its inspiration from Italian minimalism
with mostly white and black used. It is close to Wualai walking street and takes you only 10 minutes to travel from
the airport. The hotel features 12 beautifully appointed guest rooms with 3 types of rooms – superior, suite, and deluxe rooms.
Guests of the hotel can enjoy on-site features like free Wi-Fi in all rooms, bathtub, balcony, car parks, daily housekeeping,
complimentary instant coffee and tea, and breakfast. The hotel's host of recreational offerings ensures you have plenty
to do during your stay.
86 Wua Lai Rd., Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 24 hours
080-9291946

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

CASA VESPA AT WUA LAI BOUTIQUE HOTEL CHIANG MAI

อาสา โฮเทล
อาสา โฮเทลเปนที่พักตกแตงสไตลโมเดิรน มีหองพักทั้งหมด 26 หอง มีหองพักที่สามารถชมวิวเมืองเชียงใหมได อีกทั้งยังรายลอมไปดวย
รานอาหาร และคาเฟชื่อดังรอบบริเวณโรงแรม เชน บัวลอยกำแพงดิน เตยติ่มซำ ไกทอดเที่ยงคืน รานกาแฟ อารต ฟารมเมอร ภายในหองพัก
ของโรงแรมนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเชน บริการอินเตอรเนตความเร็วสูง โทรทัศน ไดรเปาผม ตูนิรภัย และรองเทาสวมภายในหอง หองพัก
ทุกหองมีเครื่องปรับอากาศและโตะทำงาน บริเวณที่พักยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ เชน ลานระเบียงและสระวายน้ำกลางแจง
นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีสแน็คบารและพื้นที่นั่งเลนสวนกลางอีกดวย อยูหางจากสนามบินนานาชาติเชียงใหมเพียง 4.4 กม.
36 ซอย 2ก ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
094-8404090

Asa Hotel is conveniently surrounded by restaurants and cafes such as Bua Loi Kamphaeng Din, Toey Dim Sum,
midnight fried chicken, and Art Farmer Café. It is only 4.4 km from the airport and close to (original) Chiang Mai gate and
Srii Suphan Temple. A modern-style hotel provides a panoramic Chiang Mai view for all 26 rooms. All the in-room
conveniences will make you feel right at home; high-speed internet, water bottle, television, hairdryer, safety deposit box,
slippers, toiletries, private bathroom, and air-conditioning. You can enjoy the facilities at the hotel such as a swimming pool
and a lobby with snack bars.
36 Soi 2 Kor, Ratchaingsean Rd., Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 24 hours
094-8404090

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

ASA HOTEL

นันทา แกรม ซีเอ็ม โฮเทล & เรสซิเดนซเปนโรงแรมหรูทไ่ี ดแรงบรรดาลใจในการตกแตงจากสไตลโคโลเนียล ทางโรงแรมมีหอ งพักบริการ 4 หอง
โดยแบงเปน 4 ประเภท เพนเฮาส แกรนด ดีลักซ, แกรนด ดีลักซ, ดีลักซ วีท บาโคนี่ และดีลักซ วีท บาททอบ ซึ่งในแตละหองจะประดับดวย
แชนเดอรเรียคริสตัลแท และยังมีระเบียงสวนตัวที่เห็นวิวดอยสุเทพ นอกจากนี้ยังมีหองใตดินสำหรับการสังสรรค จัดประชุม อีกทั้งยังมี
สิง่ อำนวยความสะดวกมากมาย ไดแก เครือ่ งปรับอากาศ และบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง จุดเดนของโรงแรม คือ สระวายน้ำจากุชชีก่ ลางแจง
และรานกาแฟ เบเกอรี่โดยฝมือเชฟเจาของโรงแรมที่จบจากสถาบัน “เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต” ใหชิมอีกดวย
70 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง
081-8302635

NANTA GLAM CM HOTEL & RESIDENCES
A luxury hotel decorated with a Lanna colonial style and beautifully serves you 4 types of room; grand deluxe penthouse,
grand deluxe, deluxe suite balcony, and deluxe suite with bathtub. Each room is decorated differently for couples to enjoy
their stay such as with lamps, crystal chandelier, and spacious balcony. It also features a basement for organizing parties
and meetings with full accommodations such as free Wi-Fi, desk, TV, and outdoor pool, or take in the view from a terrace.
Satisfy your appetite at the hotel’s café that serves you cakes and cookies from Le Cordon Bleu.
70 Nantaram Rd., Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 24 hours
081-8302635

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

นันทา แกรม ซีเอ็ม โฮเทล & เรสซิเดนซ์

น�าเพี ยงดิน บูติก โฮเทล
น้ำเพียงดิน บูตกิ โฮเทลเปนโรงแรมระดับ 3 ดาวทีต่ ง้ั อยูใ จกลางเมือง และสามารถเดินทางไปถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหมไดภายใน 15 นาที
ตกแตงสไตลลานนาผสมโคโรเนียลโดยมีการนำเอาวัตถุโบราณ และสินคาที่มีอยูในชุมชนวัวลายมาใชในการตกแตงโรงแรม เชน เครื่องเงินที่มี
ชื่อเสียงในยานวัวลาย เครื่องเขินที่เปนเอกลักษณของทางภาคเหนือ และงานของชาวไทยภูเขาอีกมากมาย โรงแรมแหงนี้มีที่มาจากหมูบาน
น้ำเพียงดิน อำเภอปาย จังหวัดแมฮอ งสอน ซึง่ เปนหมูบ า นชาวกะเหรีย่ งคอยาว มีลำน้ำปายไหลผานหมูบ า นเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วยอดนิยมในปาย
โรงแรมมีหองพักทั้งหมด 46 หอง มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมาย เชน บริการอินเตอรเนตความเร็วสูง บริการทำความสะอาดรายวัน บริการจองตั๋ว
แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง โทรทัศน และเครื่องดื่มสำหรับตอนรับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีสระวายน้ำ และสวนหยอมรอบ ๆ โรงแรม เมื่อเขา
พักทางโรงแรมจะมีเครือ่ งดืม่ ตอนรับ และยังมีการผูกขอมือเพือ่ ตอนรับผูท ม่ี าเขาพักอีกดวย หากไมไดเขาพักสามารถทานอาหารภายในโรงแรมได
เมนูแนะนำไดแกออเดิรฟเมือง อีกทั้งยังสามารถใชสระวายน้ำของทางโรงแรมไดเมื่อทานอาหารครบ 250 บาท
14/3 ซอย นันทาราม 5 ข ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

NAMPIANGDIN BOUTIQUE HOTEL
This 3-star hotel is just 1 km away from the city center and takes about 15 minutes to reach the airport. The property
has a Lanna Colonial style and is furnished with ancient items and products that are sold in Wua Lai road, such as
silverware and lacquerware made by the people from the hill tribes. The hotel recreates a place from a long neck
Karen village named ‘Pieng Din’ village in Pai, Mae Hong Son. The property features 46 guestrooms, many of which include
free Wi-Fi in all rooms, daily room service, ticket service, 24-hour front desk, TV, instant coffee and tea, welcome drinks,
and ‘tying wrists’ for tourists. Recreational facilities available at the property include an outdoor pool and a small garden.
You can still enjoy the meal at the hotel even if you are not a guest and get entry to the pool when your meal is over
250 baht.
14/3 Soi Nantaram 5 Khor, Haiya, Mueang, Chiang Mai 50100
Open daily 24 hours
053-275751

โรงแรมนาพัก ตําบลหายยา

053-275751

ขาวซอยลุ
งประกิจกาดกอม
้
้
หากนึกถึงอาหารเหนือก็คงหนีไมพน “ ขาวซอย ” ทีเ่ ปนเอกลักษณเมืองเชียงใหม
ใครมาเยือนเชียงใหมแลวตองลอง “ รานขาวซอยลุงประกิจกาดกอม ” เปดขายมา
นานกวา 40 ป มีรสชาติที่โดดเดนเปนเอกลักษณดวยพริกแกงและน้ำซุปที่ปรุงเอง
จึงทำใหขา วซอยของลุงประกิจกลายเปนทีน่ ยิ มของนักทองเทีย่ ว และรานโปรดของ
คนดังหลายทานจนทำใหรา นมีชอ่ื เสียงมากขึน้ ซึง่ เมนูแนะนำทีร่ า น ไดแก ขาวซอยเนือ้
ขาวซอยไก ในสวนของขาวซอยเนื้อ น้ำของขาวซอยมีความหอมของเนื้อที่ถูกตุน
จนเปอ ย นุม หอม กำลังดี สวนขาวซอยไก ทางรานไดใชสว นของนองไกมาทำใหนมุ
จึงเปนอีกหนึ่งรานที่ยอดนิยม

083-2099441

Khao Soi Lung Prakit
at Kad Kom
If you are a fan of Authentic Thai Northern Food, Khao Soi is something
you cannot miss! Khao Soi Lung Prakit at Kad Kom is one of the oldest
Khao Soi restaurants and has served for over 40 years. Its chili paste
and soup are marvelous and this uniqueness has become a tourist
favorite. The recommended dish is beef or chicken Khao Soi. The meat
in Khao Soi has deliciously rich, stewed, and tender with ‘curry-ish’ taste.
53 Suriyawong 5 Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 09.30 a.m. – 05.00 p.m.
083-2099441

รานอาหารยานหายยา

53 ถนนสุริยวงศ 5 ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 09.30 น. - 17.00 น.

เต็งรุงเรื
่ อง
รานกวยเตี๋ยวเต็งรุงเรืองเปดมานานกวา 50 ป เปนรานกวยเตี๋ยวเกาแกยาน
ถนนวัวลาย รานนีส้ ง ตอความอรอยจากรุน สูร นุ มาอยางยาวนานทำใหลกู คาหลายคน
ติดใจ บรรยากาศรานเปนขนาดหองแถว 2 หอง มีโตะใหนง่ั เยอะ ทีร่ า นมีทง้ั กวยเตีย๋ ว
น้ำ หมู, เนื้อ กวยเตี๋ยวมีน้ำซุปที่รสชาติกลมกลอม และสามารถสั่งลูกชิ้นลวกแบบ
ลูกชิน้ เนือ้ ลวน ลูกชิน้ เอ็นเนือ้ ทีท่ ำเองสด ๆ ได นอกจากนีย้ งั มีอาหารพืน้ เมือง เชน
ขาวซอย สามารถเลือกไดทั้งหมู ไก เนื้อที่อรอยไมแพกัน และมีความพิเศษตรงเสน
หนึบเหมือนเสนขาวซอยสมัยกอน เนื้อเปอยมีเอ็นตุนแทรกมาดวย ใครที่เปนสาย
คนรักกวยเตี๋ยวและขาวซอยตองไมพลาดรานนี้
84 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 08.00 น. - 15.00 น.

รานอาหารยานหายยา

053-200715

Teng Rung Ruang Noodle
Another old restaurant located in town is Teng Rung Ruang, it has
been opening for over 50 years, managed from generation to generation.
They serve you the ﬂavored noodle soup with types of meat you can
choose (pork/beef) and beef tendon/pure beef meatballs. Another
Must-try dish is Khao Soi, a Thai curry dish served with tender beef
tendon and its softness with noodles makes the dish more appetizing!
To all noodle lovers, you will regret to yourself if you miss this!
84 Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 08.30 a.m. – 03.00 p.m.
053-200715

ป�าแดงไส้อั�วขาวแป
้
�ง
ปาแดงไสอว่ั ขาวแปงตัง้ อยูย า นถนนวัวลาย เปนรานไสอว่ั เจาเกาในจังหวัดเชียงใหม
ที่มีสูตรโบราณหากินยากและมีวิธีการทำที่แตกตางจากที่อื่นคือการเอาหมู และ
เครื่องทำไสอั่วหมูคลุกเคลาใสแปงขาวเจาเขาไป ผสมน้ำนิดหนอย โดยจะขายหมด
ทุกวันวันละ 4- 5 กิโลกรัม ซึ่งรานจะเปนแนวสตรีทฟูดที่ยางกันสดๆหนาราน
ทำใหสามารถทานรอน ๆ พรอมกับขาวเหนียวอุน ๆ ทีท่ านคูก นั อยางลงตัว นอกจาก
มีไสอั่วขาวแปงแลวยังมีไสหมูยาง และอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือที่หลากหลาย
ใหลูกคาสามารถเลือกทานไดอีกดวย
2 ซอย 2 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 10.00 น. - 17.00 น.

Pa Daeng
Sai Oua Khao Paeng
Sai Oua, or Thai Northern sausage is the one that packs a spicy punch,
Pa Daeng Sai Oua Khao Paeng is one of the original street foods and
has its own ancient and rare Sai Oua recipe. The process differs from
others; pork and ingredients are mixed and later added with rice ﬂour
and little water. All packs of Sai Oua (4-5 kg) are daily sold out. This
fresh grill Sai Oua is served with warm sticky rice. What a perfect
combination! Another option besides Sai Oua is grilled pork intestines.
Those tourists who love yummy street food must follow this guide!
2 Soi 2, Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 10.00 a.m. – 05.00 p.m.
084-1503716

รานอาหารยานหายยา

084-1503716

ขาวมั
นไกนั
้
่ นทาราม
รานขาวมันไกนันทารามตั้งอยูยานวัวลาย เปนสาขาแรกและเปนรานในตำนาน
กวา 31 ป ตั้งแตป 2533 มีรสชาติดั้งเดิมและสูตรเฉพาะตัวที่สงตอความอรอยจาก
รุนสูรุน เคล็ดลับความอรอยของขาวมันไกรานนี้อยูที่ขาวมันหุงรวนกำลังดี ไกแยก
สวนเนื้อ หนังนุมฉ่ำพอดิบพอดี น้ำจิ้มรสชาติเขมขน น้ำซุปหอมอรอยกลมกลอม
ตัวเนือ้ ไกสามารถเลือกออเดอรไดตามใจชอบไมวา จะตมหรือทอด มีทง้ั อกไก สะโพกไก
และนอง ที่รานยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไมวาใครไปนั่งก็จะสั่งกันแทบทุกคนนั่นก็คือ
เกี้ยวทอดกรอบ และ หมูสะเตะ เนื้อนุม มากับน้ำจิ้มรสเด็ด รับรองใครไปทาน
ตองติดใจไปซ้ำอีกรอบแนนอน

053-279316

Khao Man Kai Nan Ta Ram
The ﬁrst branch opened in 1990, and its original recipe has been
carried on to recent generations. It is famous for its steamed rice that
is quite crumbly. The restaurant serves perfectly timed steamed rice
and topped with juicy chicken, serve with ﬂavorful sauce, and clear soup.
The chicken part is optional, you can choose either fried or boiled
and thighs or drumsticks. A highly recommend appetizer are crispy
dumplings and Pork Satay with peanut dipping sauce. These menus
convince you to make a return visit!
114/7 Nantaram Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 06.00 a.m. – 02.00 p.m.
053-279316

รานอาหารยานหายยา

114/7 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 06.00 น. - 14.00 น.

กวยเตี
�ยวตมยํ
๋
้ าป�าแอร์
รานกวยเตีย๋ วตมยำปาแอรเปนรานเกาแกเปดมานานกวา 30 ป ตัง้ อยูซ อยหลังวัด
หมื่นสาร บรรยากาศรานเปนบานที่เปดรานอาหาร มีโตะใหนั่งเยอะ มีเมนูที่ทุกคน
มาแลวตองสั่ง คือ “ กวยเตี๋ยวตมยำ ” ที่หลากหลาย ไมวาจะเสนใหญ เสนเล็ก
บะหมี่ วุน เสน น้ำซุปกลมกลอมไมธรรมดา และเย็นตาโฟรสเด็ด มีเครือ่ งทัง้ เกีย๊ วหมู
ลูกชิน้ ซุปกระดูก รสชาติอรอย สะอาด ราคาไมแพง ไมวา จะผานไปกีป่ ล กู คาเกา ๆ
ก็ยังกลับมากินเสมอ ไมลองไมไดแลวรานลับ ๆ แตเปนตำนานของจริง
41/9 ซอย 4 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
วันจันทร - วันเสาร 08.00 น. - 15.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย )
088-8031733

รานอาหารยานหายยา

Tom Yum Noodle by Pa Air
Tom Yum noodle by Pa Air, near Muen San Temple, has been
wowing crowds for 30 years. It is a home restaurant that prepares
lots of seats to welcome all tourists. What you have to taste is
Tom Yam noodles with different options of noodles for you to choose
from; big ﬂat, small, vermicelli, and glass noodle served with a delicious
soup. The other suggestion is ﬂavorsome Yentafo which consists of
pork dumplings, meatballs, and pork bone soup. All menus are tasty
and welcomingly refreshing. Customers make a return visit to this
restaurant. How can you miss this?
41/9 Soi 4, Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Monday to Saturday 08.00 a.m. – 03.00 p.m.
( Closed on Sunday )
088-8031733

เขยญวณ
รานเขยญวณตั้งอยูเยื้องกับวัดนันทาราม เปนรานอาหารเวียดนามที่เหมาะกับ
คนรักสุขภาพ ตัวรานเปนลักษณะปูนเปลือยผสมไม บรรยากาศดี ภายในรานกวางขวาง
ซึ่งเมนูแนะนำที่ราน ไดแก กวยจั๊บญวนเสนเหนียวนุม ชุดหมูจุมที่มีน้ำซุปรสชาติ
กลมกลอม อีกทั้งยังมีอาหารไทยเปนลักษณะอาหารจานเดียว มีเมนูเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพหลากหลาย เชน น้ำอัญชัน, น้ำผึ้งมะนาว และน้ำลำไย หากไดแวะมา
ยานวัวลายตองไมพลาดที่จะมาฝากทองที่นี่เลย

Khoei Yuan
Khoei Yuan is a Vietnamese restaurant which is suitable for health
enthusiasts. Near Nantaram Temple, it was built with a combination
of raw cements and is quite spacious. The recommended dish is
Vietnamese Rice Noodle Soup with pork spare ribs, where the noodle
texture is quite gooey. Other options are a savory hot pot with clear soup
and while it also provides one-dish Thai food and healthy drinks
such as butterﬂy pea, honey lemon, and longan. This is one of the
must-try lists around Wua Lai street.
6/2 Nantaram Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Monday to Saturday 11.00 a.m. – 02.00 p.m.,
05.00-09.00 p.m. ( Closed on Sunday )
085-7154846

รานอาหารยานหายยา

96/2 ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
วันจันทร - วันเสาร รอบบาย 11.00-14.00 น. ,
รอบเย็น 17.00-21.00 น. ( หยุดทุกวันอาทิตย )
085-7154846

กรีน สโมค
๊

12/8 ซอย 3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
วันอังคาร - วันอาทิตย รอบบาย 11:00 น. - 14:30 น.,
รอบเย็น 17:30 น. - 21:00 น. ( หยุดทุกวันจันทร )
062-4499425

Green Smoked
Green Smoked is situated in Weave Artisan Society, it is a spacious
Mexican-Caribbean restaurant. Visit not only to enjoy the atmosphere
in the restaurant but also to experiment with the food they provide you!
Eaters can watch ‘hot kitchen’ in front of them since it is placed in
the middle of the restaurant. The menu includes fusion dishes, they are
famous for their unique taste of barbeque smoked pork rib, steak, pizza,
and salad. Drinks such as tea, smoothies, and alcoholic beverages are
ready to serve! The chef also prepares seasonal dishes and daily
menus for eaters, so every customer has a greater choice.
12/8 Soi 3, Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Tuesday to Sunday 11.00 a.m. – 02.30 p.m.,
05.30 - 09.00 p.m. ( Closed on Monday )
062-4499425

รานอาหารยานหายยา

กรีน สโมค ตัง้ อยูภ ายในโครงการวีฟ อารตซิ าน โซไซตี้ เปนรานอาหารเม็กซิกนั แคริบเบียน ตกแตงสไตลโมเดิรนและมินิมอล มีความปลอดโปรงเพื่อใหผูที่เขามา
ที่รานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศอยางเต็มที่ สามารถเห็นการทำอาหารของเชฟ
ไดแบบใกลชิด เนื่องจากเชฟจะทำอาหารที่เคาเตอรกลางราน อาหารเปนประเภท
สเต็ก พิซซา และสลัด เครื่องดื่มจะมีชา สมูทตี้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเมนู
แนะนำจากทางรานคือ บารบคี วิ สโมค พอรค ริบ นอกจากนีท้ างรานมีเมนูอาหารพิเศษ
ประจำฤดูกาล และเมนูสำหรับวันพิเศษ จึงทำใหเปนรานยอดนิยมของลูกคาชาวไทย
และชาวตางชาติ

ไอติมวัวลาย
รานไอติมวัวลายอยูต ดิ กับรานเต็งรุง เรือง เปนอีกหนึง่ รานทีส่ ายหวานไมควรพลาด
มีไอติมโฮมเมดมาในถังแบบโบราณ มีหลากหลายรสชาติ เชน สตรอวเบอรร่ี มะมวง
กาแฟ ทุเรียน มะพราวออน และช็อกโกแลต แตรสชาติที่แนะนำ คือ ไอติมทุเรียน
ที่มีเนื้อทุเรียนแท กลิ่นทุเรียนเตะจมูกตั้งแตคำแรก รวมทั้งไอติมลำไยที่มีเนื้อลำไย
เต็มคำ สามารถเพิ่มท็อปปงไอติมไดตามใจชอบ
80/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 09.30 - 15.00 น.
061-7976665

รานอาหารยานหายยา

I-Tim Wua Lai
I-Tim Wua Lai or the ice cream shop provides homemade ice cream
frozen in an antique container. There are many ﬂavors for you to choose
such as strawberry, mango, coffee, durian, coconut, and chocolate.
Especially, durian ice cream with the real pulps is recommended. Its
smell hits the nose from the ﬁrst bite. Another recommended one is
longan ice cream with full longan. Furthurmore, you can add toppings
as you like.
80/3 , Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 09.30 a.m. – 03.00 p.m.
061-7976665

นิดส้มตํา
รานนิดสมตำทีเ่ ปดมานานกวา 7-8 ป รานอยูต รงขามวัดพวกเปยยานตำบลหายยา
วัตถุดิบหลักของรานเนนเลือกใชของสดใหม จุดเดนของทางรานอยูที่สมตำรสชาติ
จัดจาน น้ำปลาราทานงาย กลิ่นไมฉุน มีเมนูหลากหลายไมวาจะเปนตำปูปลารา
ตำซั่ว ตำมั่ว ตำหมูยอ ไกยาง ตมแซบ แหนมหมกที่อรอยถูกปาก นอกจากนี้ยังมี
อาหารเหนืออยาง ขนมจีนน้ำเงี้ยว และขนมจีนน้ำยาปาใหลองอีกดวย ใครอยาก
พิสูจนความอรอยลองแวะมาไดที่รานนิดสมตำ

Nid Som Tum
Nid Som Tum has been opening for 7-8 years. Mouthwatering menu
that you will love is Som Tum. This restaurant is opposite the Puak Pia
temple at Hai Ya. The key ingredients are fresh every day and its superb
addition is the tangy taste and mild fermented ﬁsh sauce. There are
varieties of Som tom options for you such as fermented ﬁsh som tum,
noodle som tum, mixed som tum, Vietnamese sausage som tum,
and grilled chicken, spicy soup with pork ribs, sour pork wrapped, and
Vermicelli Namnigo noodle and Vermicelli noodle in ﬁsh curry sauce.
Once you visit Chiang Mai, taste these dishes for yourself!
1 Tippanet Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 09.00 a.m. – 04.00 p.m.
083-9461618

รานอาหารยานหายยา

1 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 09:00 น. - 16:00 น.
083-9461618

เทส คาเฟ� อาเตเลีย
เทส คาเฟ อาเตเลีย คาเฟสดุ ฮิตยานวัวลายทีร่ โี นเวทมาจากโรงน้ำแข็งเกา ตกแตง
สไตลลอฟท ภายในรานประดับดวยงานศิลปะปูนปน มีมมุ ถายรูปมากมาย ไมมกี าร
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีการออกแบบเพื่อทำใหลมไหลเวียนไดดี เมนู
ภายในรานมีทง้ั กาแฟ ขนม และเครือ่ งดืม่ อีกมากมาย อีกทัง้ ยังมีใหเลือกเมล็ดกาแฟ
ไมวา จะเปนคัว่ เขม คัว่ กลาง หรือคัว่ ออน เหมาะสำหรับใครหลาย ๆ คนทีเ่ ปนสายกาแฟ
นอกจากนี้ยังเปนแหลงพบปะสังสรรค และถูกใจวัยรุนเปนอยางมาก

Tastecafe Atelier
If you want coffee, try visit Tastecafe Atelier. This café was renovated
from an icehouse and designed in a vintage minimalist style,
furnished with stuccos, and decorated with many instagrammable
corners. Bakery, coffee and non-coffee drinks are available, ‘coffeeholics’
can choose the coffee roast levels from light to dark. This cafe is suitable
for those coffee lovers and is a great meet up spot for teenagers to
chill and chat up . So many of them prefer this place and really love it.
Soi 3, Wua Lai Rd., Haiya, Mueng, Chaing Mai 50100
Open daily 10.00 a.m. – 05.00 p.m.
062-0463338

รานอาหารยานหายยา

ซอย 3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50100
เปดบริการทุกวัน 10.00 น. - 17.00 น.
062-0463338

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

