กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเส้ นทางท่องเที7ยวจังหวัดเชียงราย
ในหัวข้ อ “วัยรุ่นเชียงรายโชว์ เหนือ”
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การท่องเทีย* วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอออกแบบเส้นทางท่องเทีย* วจังหวัด
เชียงราย ภายใต้ โครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี GHIJ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อส่งเสริมการท่องเที*ยวจังหวัดเชียงรายอย่าง
ยัง* ยืน ใน P มิติ ได้ แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ*งแวดล้ อม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ*งแวดล้ อมและการบริหารจัดการขยะ และ
สร้ างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในการเป็ นเมืองท่องเทีย* วยัง* ยืน ผ่านแนวคิด CHIANG R-A-I โดยใช้
ตัวอักษร “R A I” สื*อความหมายในการค้นหา และบ่งบอกถึงสุนทรียภาพของการท่องเทีย* วเชียงรายที*นกั ท่องเที*ยวจะได้
สัมผัส ได้ แก่
Relax: ความผ่อนคลาย ความสบาย เชิญชวนนักท่องเทีย* วมาพักผ่อนกายและใจด้ วยอากาศบริสทุ ธิj
ธรรมชาติที*สมบูรณ์ สวยงาม อาหารอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ซึ*งเชื*อมโยงเข้ ากับแหล่งท่องเทีย* วทางธรรมชาติ
Art: สุดยอดศิลปิ น สุดยอดงานศิลปะอยู่ที*นี* จังหวัดเชียงราย จึงเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที*ยวที*
ชื*นชอบงานศิลปะ ชอบเสพย์สนุ ทรียภาพจากงานศิลป์ ชันครู
o ศิลปิ นแห่งชาติ บ้ านศิลปิ น ซึ*งเชื*อมโยงเข้ ากับแหล่ง
ท่องเทีย* วที*แสดงถึงความเป็นเมืองศิลปะของจังหวัด
Inspiration: การสร้ างแรงบันดาลใจจากการท่องเที*ยว ได้เรียนรู้วิธีคดิ และแนวทางการทํางานผ่านโครงการ
หลวงและโครงการพระราชดําริ ทําให้ ร้ จู กั และสัมผัสวิถชี ีวติ ชาติพนั ธุ์ คนท้ องถิน* ทีเ* ชื*อมโยงเข้ ากับแหล่งท่องเที*ยว
หัวข้ อการประกวด
“วันรุ่นเชียงรายโชว์เหนือ”
แนวคิด

เชิญชวนทุกคนมาท่องเที*ยวจังหวัดเชียงราย เพื*อจะได้ รับรู้เรื*องราว ได้ เห็น ได้ สมั ผัส ได้ ลิ oมรสชาติ ความ
เป็ นเชียงรายแบบแท้ ๆ ที*ทงน่
ั o าสนใจและน่าจดจํา
Mood & Tone
ทําให้ คนอยากมาเที*ยวจังหวัดเชียงราย
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มวัยรุ่นทีต* ้ องการพาครอบครัวไปเที*ยวจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์
เพื*อให้ คลิปวีดีโอเป็นสื*อกระตุ้นให้นกั ท่องเทีย* วเกิดการเดินทางท่องเที*ยวจริงในจังหวัดเชียงราย
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
นิสิตนักศึกษาชาวเชียงราย นิสติ นักศึกษาที*ศึกษาในจังหวัดเชียงราย
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กติกา

1. กรอกข้ อมูลการสมัครพร้ อมแนบเอกสารให้ ครบถ้ วน
2. คลิปวิดีโอมีความยาวได้ ไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวมเครดิต) และไม่เคยเข้ าประกวดหรือเผยแพร่ในสื*อ
สาธารณะใดๆ
3. ไม่จํากัดไอเดีย, รูปแบบการนําเสนอ, อุปกรณ์ และเทคนิคการถ่ายทํา
4. คลิปวิดีโอต้ องมีเนื oอหาที*สร้ างสรรค์เกี*ยวกับการส่งเสริมการท่องเทีย* วอย่างยัง* ยืนของจังหวัด
เชียงราย และสอดคล้ องกับแนวคิด Chiang R-A-I* รูปแบบที*นําเสนอจะต้ องมีความเหมาะสม ไม่สื*อไปในทางลามก
อนาจาร หมิ*นประมาทผู้อื*น สร้ างความขัดแย้ งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
5. ต้ องมีข้อความหรือเสียงภาษาไทยถิน* เหนือ (คําเมือง) เป็ นส่วนประกอบตามความเหมาะสม
6. ส่งผลงานได้ J ทีม ต่อ J ผลงาน (ไม่จํากัดจํานวนสมาชิกในทีม)
7. ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดเป็นสมาชิกได้ เพียง J ทีม
8. ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดจะต้ องเป็นผู้สร้ างสรรค์งานนันด้
o วยตนเอง ห้ ามทําซํ oา ดัดแปลง เลียนแบบ
ผลงานของผู้อื*น หรือนําผลงานของผู้อื*นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื*นเด็ดขาด ผู้ส่งผลงานฯ ต้ องรับรองว่าผลงานหรือ
ส่วนประกอบใดๆ ที*ปรากฏในผลงานนันเป็
o นลิขสิทธิjของตนแต่เพียงผู้เดียว ทังนี
o o หากมีการกล่าวอ้ างว่าผลงานที*ส่งเข้ า
ประกวดละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิj พ.ศ.GHP… ผู้ส่งผลงานฯ ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ* กิดขึ oน โดยทีก* ารท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คณะกรรมการตัดสิน และผู้จดั กิจกรรมการ
ประกวดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ* กิดขึ oนทังสิ
o oน
9. ทุกผลงานที*ส่งเข้ าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิjร่วมระหว่างผู้ส่งผลงานฯ กับการท่องเทีย* วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ซึ*งมีสทิ ธิjนําไปเผยแพร่ในลักษณะที*ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในสื*อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทโดยไม่ต้องเสีย
ค่าลิขสิทธิjหรือค่าตอบแทนให้ แก่เจ้ าของผลงาน ทังนี
o o ลิขสิทธิjผลงานยังคงเป็ นของเจ้ าของผลงานโดยสมบูรณ์
10. หากปรากฏว่าผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดหรือผู้ได้ รับรางวัลไม่ปฏิบตั ิตามกติกาหรือปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง
คณะกรรมการตัดสินมีอํานาจตัดสิทธิใj นการประกวด หรือเพิกถอนสิทธิjในทุกรางวัล และผู้ส่งผลงานฯ หรือผู้ได้ รับรางวัล
ไม่มีสิทธิjเรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
o oน โดยทีก* ารท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สามารถเรียกร้ องให้ชดเชย
ค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามกติกาหรือปกปิ ดข้ อเท็จจริงนันได้
o
11. ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดไม่มีสิทธิjอ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้ วนและการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินถือเป็ นที*สิ oนสุด
12. ในกรณีนํา footage จากที*อื*นมาใช้ ต้ องไม่เกิน 15% ของผลงานหรื อ 30 วินาที
13. ในกรณีนํา ส่วนประกอบใด ๆ มาใช้ในผลงาน เช่น ภาพ เสียง หรือ ดนตรี จากที*อื*นมาใช้ โดยมีลิขสิทธิj ต้ อง
มีเอกสารการขออนุญาตใช้ ผลงานที*มีลิขสิทธิj นันo ๆ แนบมาด้ วย

เกณฑ์ การคัดเลือก
1. ความเหมาะสมครบถ้ วนของเนื oอหาทีเ* กีย* วกับการท่องเทีย* วยัง* ยืนใน P มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
การจัดการสิ*งแวดล้ อมทีเ* หมาะสม สะท้ อนแนวคิด Chiang R A I*
2. ความคิดสร้ างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที*ช่วยให้น่าติดตาม สร้ างความประทับใจและเกิดการ
จดจํา และการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็ นเมืองท่องเที*ยวยัง* ยืนของจังหวัดเชียงราย
P. คุณภาพในการผลิตผลงาน การใช้ ภาพ เสียง ดนตรี การตัดต่อ มีความสอดคล้ องกับเนื oอหา และมีความ
ชัดเจนในการนําเสนอ
4. ผลงานที*นําเสนอต้ องปฏิบตั ติ ามกติกาอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดลิขสิทธิj และไม่ใช้ footage จากที*อื*น เกิน
กว่าที*กําหนด
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ขันS ตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลด รายละเอียดกิจกรรม G ช่องทาง ดังนี o
1.1 ช่องทาง Facebook Fanpage: การท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย
https://www.facebook.com/tatchiangrai/
1.2 ช่องทาง Line Official ID: @chiangrai2018 หรือ https://line.me/R/ti/p/%40knf0093d
2. ส่งคลิปวิดีโอมาที*อีเมล chiangraitat2018@gmail.com พร้ อมระบุชื*อทีม, ชื*อสมาชิกทุกคน, เบอร์
โทรศัพท์ทตี* ิดต่อได้ และแนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชนและหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยของสมาชิกทุกคน
กําหนดการกิจกรรม
1. สมัครร่วมกิจกรรมได้ ตั oงแต่วนั ที* 1 มิถนุ ายน GHIJ ถึงวันที* 20 กรกฎาคม GH61
2. ร่วมกิจกรรม “รู้ก่อนโชว์เหนือ” วันที* 25 มิถนุ ายน GH61 ณ ห้ อง J–JP– อาคารรวมและเอนกประสงค์ J–J
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (พิเศษสําหรับผู้ลงทะเบียนสมัครตั oงแต่วนั ที* 1 ถึงวันที* 24 มิถุนายน GH61)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3. ส่งผลงานได้ ตั oงแต่ วันที* 25 มิถุนายน GHIJ ถึงวันที* 20 กรกฎาคม GH61 เวลา 24.00 น.
4. ทีมงานตรวจสอบคุณสมบัติผ้ สู มัครทีถ* ูกต้ องตามกติกา และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
วันที* 23 กรกฎาคม GH61 ทางช่องทาง Facebook Fanpage: การท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย
และ Line Official ID : @chiangrai2018
5. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานที*ผ่านเข้ ารอบ และประกาศผลผู้ผ่านเข้ ารอบ J– ทีมสุดท้ ายใน
วันที* GI กรกฎาคม GHIJ ทางช่องทาง Facebook Fanpage: การท่องเทีย* วแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย
และ Line Official ID : @chiangrai2018
6. ผลงานที*ผ่านเข้ ารอบ J– ทีมจะถูกนําไปแชร์ใน Facebook Fanpage: การท่องเที*ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย เพื*อให้ บคุ คลทัว* ไปร่วมโหวตคะแนนโดยการ Like & Share คลิปวีดิโอที*โดนใจที*สดุ เพื*อ
รับรางวัลป๊ อปปูล่าโหวต สามารถร่วมโหวตได้ ตั oงแต่วนั ที* GI ถึงวันที* PJ กรกฎาคม GHIJ ถึงเวลา Gš.–– น. โดยจะนับ J
like = J คะแนน และ J Share = G คะแนน **ทังนี
o o ผลคะแนนจากการ Like & Share จะไม่มีผลต่อการตัดสินรอบ
สุดท้ าย**
7. ผู้ผ่านเข้ ารอบ J– ทีมสุดท้ ายนําเสนอผลงานด้ วยตัวเองกับคณะกรรมการตัดสิน ในวันที* 9 ส.ค. 61
ณ ห้ องประชุมหอปรัชญา P ชันo P หอปรัชญารัชกาลที* œ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. ประกาศผลผู้ชนะพร้ อมมอบรางวัล ในวันที* 9 ส.ค. 61 ณ ห้ องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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และสามารถตรวจสอบรายชื*อผู้ได้ รับรางวัลได้ ใน Facebook Fanpage: การท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สํานักงานเชียงราย https://www.facebook.com/tatchiangrai/ หรือ Line Official ID : @chiangrai2018
https://line.me/R/ti/p/%40knf0093d
ทังนี
o o ผู้ได้ รับรางวัลจะต้ องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื*นๆ ที*ออกโดยราชการ เพื*อยืนยันตัวตนในวัน
ประกาศผลมอบรางวัล
คณะกรรมการตัดสิน
1. คุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู9กำกับภาพยนตร>
2. อาจารย์เศรษฐา วีระธรรมมานนท์ คณบดีคณะดิจทิ ลั มีเดีย และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ผู9อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ : การทFองเที่ยวแหFงประเทศไทย (ททท.)
4. คุณวิทยา ทองอยูยF ง : ผู9กำกับภาพยนตร>
5. ผู9แทนจากพันธมิตร
รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน J รางวัล จะได้ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
พร้ อมประกาศนียบัตรลงนามโดยผู้ว่าการการท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน J รางวัล จะได้ รับเงินรางวัลมูลค่า G0,000 บาท
พร้ อมประกาศนียบัตรลงนามโดยผู้ว่าการการท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน J รางวัล จะได้ รับเงินรางวัลมูลค่า J0,000 บาท
พร้ อมประกาศนียบัตรลงนามโดยผู้ว่าการการท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย
4. รางวัลป๊ อปปูล่าโหวต จํานวน J รางวัล จะได้ รับเงินรางวัลมูลค่า H,000 บาท
พร้ อมประกาศนียบัตรลงนามโดยผู้อํานวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที*ยวแห่งประเทศไทย
5. ผู้ผ่านเข้ ารอบ J– ทีมสุดท้ ายจะได้ รับประกาศนียบัตรลงนามโดยผู้อํานวยการภูมิภาคภาคเหนือ
การท่องเทีย* วแห่งประเทศไทย
รวมมูลค่ารางวัลทังS สินS UV,XXX บาท (หกหมื7นห้าพันบาทถ้ วน)
ติดตามรายละเอียดเพิ7มเติมได้ ท7ี
Facebook Fanpage การท่องเทีย* วแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย
https://www.facebook.com/tatchiangrai/
Facebook Fanpage Gonorththailand
https://www.facebook.com/GoNorthThailand/
Line Official
@chiangrai2018
หรือ https://line.me/R/ti/p/%40knf0093d
ติดต่อ ฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท สานฟ้า จํากัด โทรศัพท์ 02-530-9020-5

หลักการและเหตุผล

เอกสารแนบ*

5

นักท่องเที*ยวในปัจจุบนั นิยมเดินทางท่องเที*ยวในจังหวัดหลัก ทําให้เกิดการกระจุกตัวและนักท่องเที*ยว ไม่ได้ รับ
คุณค่าจากการท่องเที*ยวตามที*คาดหวัง นอกจากนี o จํานวนนักท่องเทีย* วที*ไม่สอดคล้ องกับความสามารถ ในการรองรับ
ของพื oนที* ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ*งแวดล้อม และวิถีชีวิตท้ องถิน*
การท่องเทีย* วแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้กําหนดแนวทางส่งเสริมจังหวัดรองให้ เป็นพื oนที*ท่องเที*ยว ที*สามารถ
ทําการตลาดได้ อย่างยัง* ยืน โดยมุ่งหวังให้ กลุ่มเป้าหมายใช้ จ่ายมากขึ oนจากการนําเสนอสินค้ าและบริการ ทางการ
ท่องเทีย* วที*ทงมี
ั o มลู ค่าและคุณค่าและพิจารณาเห็นว่าจังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดท่องเทีย* วรองที*มีศกั ยภาพ ด้ านการ
ท่องเทีย* วสูง สามารถพัฒนาเป็ นจังหวัดท่องเที*ยวหลักได้ อีกทังยั
o งมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที*ม่งุ เน้นการเติบโต
อย่างยัง* ยืน (Green Growth) (อ้ างอิง : แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย พ.ศ. GHH…- GHI– ฉบับทบทวน)
สอดคล้ องกันกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที*ยวของ ททท. ที*ม่งุ เน้ นให้ เกิดกระจาย การเดินทางและรายได้ จากการ
ท่องเทีย* วไปยังจังหวัดท่องเทีย* วรองและส่งเสริมให้ เกิดรูปแบบการท่องเที*ยวอย่างยัง* ยืน
ภูมิภาคภาคเหนือ จึงจัดทําโครงการเชียงราย แต้ แต้ ขึ oนในปี GHI– และมีระยะเวลาดาเนินงาน ต่อเนื*อง H ปี (ปี
GHI– - GHIš) เพื*อนําเสนอสินค้ าบริการทางการท่องเที*ยวของจังหวัดเชียงรายที*สะท้ อนถึง เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมดั oงเดิม
ศิลปะทีเ* กิดจากแรงบันดาลใจ ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาท้ องถิ*น และวิถชี ีวิตที*แท้จริง รวมถึงสร้ างการมีส่วนร่วมของคน
ในพื oนที* เพื*อส่งเสริมให้ เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื*องและสร้ างรายได้ จากการท่องเที*ยวให้ แก่จงั หวัดเชียงรายเพิ*มมากขึ oน
เพื*อให้จงั หวัดเชียงรายเป็ นพื oนทีต* ้ นแบบการท่องเที*ยวอย่างยัง* ยืนต่อไป
ภาพลักษณ์ ของจังหวัดเชียงรายตามที7 ททท. กําหนด
ภูมิภาคภาคเหนือกําหนดแนวทางการสร้ างภาพลักษณ์และส่งเสริมให้ จงั หวัดเชียงรายเป็นพื oนที*ท่องเที*ยว อย่าง
ยัง* ยืนใน P มิติ ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ*งแวดล้ อม ดังนี o
J. ด้ านเศรษฐกิจ : นําเสนอสินค้ าบริการและกิจกรรมท่องเที*ยวทีเ* พิ*มรายได้ ให้ แก่พื oนที* กระตุ้นให้ เกิด การพัฒนา
ธุรกิจท่องเที*ยว อาทิ โรงแรมที*พกั สถานบริการ ร้ านอาหาร บริษัทนาเที*ยว ชุมชน ของที*ระลึก ฯลฯ
G. ด้ านสังคม : ส่งเสริมการท่องเที*ยวที*ไม่ทําลายวิถชี ีวิตดั oงเดิม และสร้ างโอกาสให้ คนในพื oนที*ได้ มีส่วน ร่วมใน
รักษาและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
P. ด้ านสิ*งแวดล้ อม : กระตุ้นจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรท่องเที*ยวและสิ*งแวดล้ อม
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R ส่ งความหมายด้ วยคําว่ า Relax ความผ่อนคลาย ความสบาย เชิญชวนนักท่องเที*ยวมาพักผ่อนกายและใจ
ด้ วยอากาศบริสทุ ธิj ธรรมชาติที*สมบูรณ์ สวยงาม อาหารอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ซึ*งเชื*อมโยงเข้ ากับแหล่งท่องเทีย* ว
ทางธรรมชาติ อาทิ ดอยตุง ภูชี oฟ้า ภูชี oดาว ภูชี oเดือน ดอยผาตั oง ผาบ่อง ดอยช้ าง ดอยสะโง้ ดอยแม่สลอง ดอยผาหม่น
ดอยช้ าง ดอยผาหมี สามเหลี*ยมทองคํา อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน รวมถึงโรงแรม ที*พกั ร้ านอาหาร
ร้ านกาแฟหลากหลายสไตล์ อาหารท้ องถิ*นที*มีความแปลกใหม่ รสชาติอร่อย ในถนนคนเดินหรือตลาดท้ องถิ*น ฯลฯ
A ส่ งความหมายชวนสัมผัสด้ วยคําว่า Art สุดยอดศิลปิ น สุดยอดงานศิลปะอยู่ทนี* ี* จังหวัดเชียงราย จึงเป็ น
จุดหมายปลายทางสําหรับนักท่องเที*ยวทีช* ื*นชอบงานศิลปะ ชอบเสพย์สนุ ทรียภาพจากงานศิลป์ ชันครู
o ศิลปินแห่งชาติ
บ้ านศิลปิ น ซึ*งเชื*อมโยงเข้ ากับแหล่งท่องเที*ยวที*แสดงถึงความเป็ นเมืองศิลปะของจังหวัด อาทิ วัดพระแก้ ว วัดพระสิงห์ วัด
ร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้ น วัดห้ วยปลากังo วัดหิรัญญาวาส วัดพระธาตุเจดีย์หลวง วัดป่ าสัก วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑ์
บ้ านดํา ขัวศิลปะ ห.หอศิลป์ ไตยวน บ้ านดอยดินแดง สวรรค์บนดินพิพิธภัณฑ์อบู คํา, หอวัฒนธรรมนิทศั น์, พิพิธภัณฑ์
เมืองเชียงราย หอศิลป์ ว.วชิรเมธี พิพธิ ภัณฑ์ลื oอลายคํา, หอศิลป์ เชียงรายไออุ่นของชัยวิชิต สิทธิวงศ์, ดาษดา สตูดิโอ ของ
เอกพงษ์ ใจบุญ, เฮือนศิลป์ วีระชล ของวีระชล ศรีละ, บ้ านเสงี*ยม ยารังษี, บ้ านพิชิต สิทธิวงศ์, หอศิลป์ ฮอมแฮงฮักของธีร
ยุทธ-อรพิน สืบทิม, บ้ าน 9Artgallery ของสมพงษ์ สารทรัพย์ ฯลฯ
I ส่ งความหมายด้ วยคําว่า Inspiration การสร้ างแรงบันดาลใจจากการท่องเทีย* ว ได้ เรียนรู้วิธีคดิ และแนว
ทางการทํางานผ่านโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ ทําให้ ร้ ูจกั และสัมผัสวิถีชีวติ ชาติพนั ธุ์ คนท้ องถิ*น ที*เชื*อมโยง
เข้ ากับแหล่งท่องเที*ยว เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง พระตําหนักดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวง หอแห่งแรงบันดาลใจ ไร่แม่ฟ้า
หลวง ไร่เชิญตะวัน หอฝิ* น ศูนย์วจิ ยั ชานํ oามันและพืชนํ oามัน ศูนย์พฒ
ั นาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการหลวงสะโง๊ ะ
หมู่บ้านท่าขันทอง(วิถีอีสานล้ านนา) หมู่บ้านแม่แอบ(วิถชี วี ิต 5 ชนเผ่า) หมู่บ้านห้ วยกว๊ าน(วิถชี ีวิตชนเผ่าอิ¥วเมีย* น)
หมู่บ้านปางห้ า หมู่บ้านหล่อชา ชุมชนนางแล สิงห์ปาร์ค ไร่รื*นรมย์ อาหารพื oนเมือง อาหารถิน* อาหารชนเผ่า งานเชียงราย
ดอกไม้ งาม เทศกาลชากาแฟ งานเตียวขึ oนดอยไหว้ สาพระธาตุดอยตุง เป็นต้ น

