
แผนการส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวในอ าเภอแม่สาย  
ข้อมูลกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอ าเภอแม่สาย 

ส านักงานเทศบาลต าบลแมส่าย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย 
 
ชื่องาน/กิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถาม 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม หน้าด่านพรมแดนแม่สาย - กิจกรรมเคาน์ดาวน์  
- กิจกรรมการแสดง 
- กิจกรรมถนนคนเดิน (พิเศษ) 

ส านักงานที่ว่าการอ าเภอ
แม่สาย 

โทร 053-731396 
กิจกรรมถนนคนเดิน 

เหนือสุดยอด 
 ของดีเมืองแม่สาย 

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 
ของทุกเดือน 

หน้าด่านพรมแดนแม่สาย - กิจกรรมการออกร้านสินค้าท้องถิ่น 
- กิจกรรมการแสดง การประกวดแข่งขันต่างๆ  

เทศบาล ต าบลแม่สาย 
โทร 053-731288 

พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหม
มหาราช 

23 กุมภาพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ หน้าที่ว่าการอ าเภอแม่สาย - พิธีจุดเทียนสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ 
- พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ 
- ขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนาอันงดงาม 
ยิ่งใหญ่ตระการตา 

ส านักงานที่ว่าการอ าเภอ
แม่สาย 

โทร 053-731396 

ประเพณีสงกรานต์แม่สาย 13 เมษายน 13 เมษายน หน้าที่ว่าการอ าเภอแม่สาย - ขบวนแห่สงกรานต์ 
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แข่งท าอาหาร 

เทศบาลต าบลแม่สาย 
โทร 053-731288-206 

ประเพณีลอยกระทงแม่สาย ตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี 
เป็นเวลา 2 วัน 

หน้าที่ว่าการอ าเภอแม่สาย และ
ที่ว่างในเขตเทศบาล 

- ประกวดโคมลอย (ว่าวลม) 
- ประกวดบอกไฟดอก (พลุไฟ) 
- ขบวนลอยกระทง 

เทศบาลต าบลแม่สาย 
โทร 053-731288-206 

ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยเวา 
(ก่อนไหว้สาพระธาตุดอยตุง) 

ตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี  
(ข้ึน 15 ค่ า เดือน 3) 

วัดพระธาตุดอยเวา - พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ 
- พิธีจุดบอกไฟดอกพุทธบูชา 

วัดพระธาตุดอยเวา 

ประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า ปลายเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือน
กันยายนของทุกปี 

บ้านผาหมี ต.เวียงพางค า 
บ้านผาฮ้ี ต.โป่งงาม 

- การโล้ชิงช้า 
- พิธีดั้งเดิมและการแต่งกายประจ าชนเผ่า 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

ประเพณีปอยส่างลอง/บวช
ลูกแก้ว 

ช่วงเดือนมีนาคม วัดผาค า บ้านป่ายางผาแตก ม.10 
ต.เวียงพางค า 

- ปอยส่างลอง(ไทใหญ่/ไทเขิน) บวชลูกแก้ว(ไท
ลื้อ) 
 

วัดผาค า (ยางผาแตก) 



 
 

ชื่องาน/กิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถาม 
งานปอยตั้งธรรม (ปอยเทศน์

มหาชาติ) 
ช่วงวันเพ็ญ เดือนยี่ (ราวเดือน

กันยายนของทุกปี) 
วัดผาค า บ้านป่ายางผาแตก 

 ต.เวียงพางค า 
- งานเทศน์มหาชาติเวสสสันดรชาดก 
- ชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไต เช่น ร านกโต 
ฟ้อนดาบ 
- การปล่อยโคมลอยยักษ์เป็นพุทธบูชา 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือ
วัดผาค า 

มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ 
แม่สาย 

6 ธันวาคม 10 ธันวาคม ศูนย์วิจัยชาน้ ามัน - หมู่บ้านชาติพันธุ์จ าลอง 
- การจ าหน่ายอาหาร 4 ภาค/OTOP 
- กิจกรรมการแสดงต่างๆ ตลอดจนนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ 

เทศบาลต าบลแม่สาย 
053-731288 ต่อ 123 

งานปอยออกหว๋า วันออกพรรษาของทุกปี วัดต่างๆที่มีพ่ีน้องชาวไตย - การจุดบอกไฟดอก (พลุไฟ) 
- การจุดไฟต้นแปก (ไม้สน) 
- การท าบุญและการละเล่นพ้ืนถิ่น 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือ
วัดไตย 

ประเพณีตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 1 วันของทุก
ปี 

วัดพระธาตุดอยเวา ท าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี และ
สามเณร ทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา จ านวน 
กว่า 1,000 รูป 

วัดพระธาตุดอยเวา หรือ
เทศบาลต าบลแม่สาย 

งานวันดอกไม้บาน วันหวาน
สตรอเบอรี่ ของดีต าบลโป่งผา 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา - การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ 
- การจ าหน่ายสินค้าพัตถกรรมต าบลโป่งผา 
- การจ าหน่ายสินค้าโอทอป 
- การประกวดสตรอเบอรี่ และสินค้าทางการ
เกษตร 

อบต.โป่งผา 

ประเพณีเตียวขึ้นดอยตาม
ฮอยครูบาศรีวิชัย ไหว้สาพระ

ธาตุเจ้าดอยตุง 
 

ในวันขึ้น 13– 15 ค่ า เดือน 4 
(เดือน 6 เหนือเป็ง) เป็นประจ า
ทุกปีจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 

 

วัดพระธาตุดอยตุง - กิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ 
- พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา 
- ขวนแห่เครื่องสักการะ ขบวนตุง 
 

วัดพระธาตุดอยตุง 
อบต.ห้วยไคร้ 

 


