
ตารางราคาคา่โดยสาร (วงแหวนรอบ 2) หมวด ก  
สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

กลุพนัธว์วิล ์8 (koolpuntville 8) 250  

กลุพนัธว์วิล ์9,12 (koolpuntville 9,12) 250  

กลุพนัธว์วิล ์10 (koolpuntville 10) 250  

กลุพนัธว์วิล ์15,16 (koolpuntville 15,16) 350  

กาญกนกววิล ์1,2,9,12 (baankarnkanok1,2,9,12) 300 กาญ
กนกววิล ์3,4,5 (baankarnkanok 3,4,5) 300  

กาญกนกววิล ์8 (baankarnkanok8) 350  

กองพนัสตัวต์า่ง (Pack Squadron) 300  

เกา๊ไมล้า้นนา (Kao Mai Lanna Resort) 500  

เกาะคา ลําปาง (Ko Kha) 1400  

กซัซนั บา้นธ ิ(Gassan Legacy Golf Club) 550  

กซัซนั ขนุตาล (Gassan Khuntan Golf & Resort) 1000 กซัซนั มารน่ีา 
(Gassan Marina Golf & Resort) 550 กอลฟ์สนัตบิรุ ีเชยีงราย (Santiburi 
Country Club Chiang Rai) 2500 กฤษดาดอย (Krisdadoi Resort 
Chiangmai) 500  

กรนีวัลเลย ์แมร่มิ (Summit Green Valley Country Club) 400 กาด
ฝรั่ง (Kad Farang Village) 300  

โกลเดน้ ควิปิ ด (Gloden cupid hotel) 400   

กรมทีด่นิสนัทราย (Department of Lands sansai) 400  กรมทีด่นิ
ดอยสะเก็ด (Department of Lands doi saket) 500  กรมทีด่นิสารภ ี
(Department of Lands sarapee) 250 กรมทีด่นิสนัป่ าตอง 
(Department of Lands sanpatong) 450 กรมรบพเิศษที ่5 
(Community&Government 5) 250 การณุ 2 สนัทราย (Karun 
classical home) 300   

กาดสามแยก (Sam YakSansai Market) 250   

เกษตรใหมแ่มโ่จ ้500 

กรนีเลครสีอรท์ (Green Lake Resort) 250  

กาดหารแกว้ (Han Kaeo market) 400  

กําแพงเพชร (Kamphaeng Phet) 5500   

กรมทีด่นิหางดง (Department of Lands Hang Dong) 
350  กงัสดาลรสีอรท์ (Kangsadarn Resort & Waterfall) 



700  กรมทีด่นิแมแ่ตง (Department of Lands mae tang) 
700  กรงุเทพฯ (Bangkok) 9500  

กาดอุย้ทา (Kad Ui Tha) 300   

กรมทีด่นิแมโ่จ ้(Department of Lands Maejo) 350  กรมทีด่นิสนั
กําแพง (Department of Sankampang) 500  กรมทีด่นิแมร่มิ 
(Department of Mae rim) 400  

หมวด ข  

ขวัญเวยีง 1,2 (KwanWiang) 250   

ขนุยวม (Khun Yuam) 3500   

ขัวมงุ (Khua Mung) 450   

เขือ่นแมง่ัด (Mae ngad Dam) 900  

เขือ่นแมก่วง (Mae guang Dam) 600  

ขา้วเมา่ขา้วฟ่ าง (Kao Mao Kao Fang) 250  

ขอนแกน่ (Khon Khan) 8000  

เขือ่นภมูพิล (Bhumiphol Dam) 4000   

ขว่งสนักําแพง (Khuang San Kam Pang) 400  ขนุวาง 
(Khun Wang) 3500  

หมวด ค  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ครุสุภา (Kuru sa pha village) 350   

แคทรยีา (สนัทราย) (Kataleya Village) 300  เค เอส 
แลนด ์K s Land 250  

คันทรปีารค์ววิล ์(หนองควาย) (Country Parkville) 300 

คารด์เินีย สมัพนัธ ์(แมโ่จ)้ 400   

เครอืสหพฒัน ์(Sahaphat Group) 600   

ครีธีารา (Kiri Tara) 250  

คอนเวชัน่ (Convention center) 250  

คา่ย ตชด. หนองหาร 500  

คํามอ่นลา้นนา รสีอรท์ (Kham Mon Lanna Resort) 300  คุม้พญา
การเ์ดน้โฮม (KhumPhaya Garden Home) 300  คลูดาวรสีอรท์ 
(Cool Down Resort) 600  



เค เอส วลิล ์(K s vill) 400  

คาลา ลลิลี ่(Cala Lily) 250  

คา่ยดารารัศม ี(แมร่มิ) (Dara Rasamee Battation) 400  

หมวด ง  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

งาว (Ngao) 2,500  

หมวด จ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

จอมทอง (Chom Thong) 800   

แจห้ม่ (Jue Hom) 1,900  

จนู (June) 2,500  

เจ.ซ.ี การเ์ดน้ท ์(J.C. Garden) 350   

แจซ้อ้น (Chae Son) 1,500   

จรีังสปา (Jirung spa) 450   

เจดยีแ์มค่รวั (Jaydee mae krua) 700  

จัสมนิลอดจ ์(ดอยสะเก็ด) (Jasmine Lodge) 450 จตจุกัร 
(ลําพนู) (Chatuchak, Lamphun) 550 เจมสท์ร ีบตูคิ (สนั
กลาง) (Gem Tree Boutique) 250 จอยเฮา้ส ์(สนัผเีสือ้) (Joy 
House) 250 

หมวด ฉ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ไฉไลออคดิ (แมว่าง) (The Chai Lai Orchid Resort) 1,200  

หมวด ช  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

เชยีงดาว (Chiang Dao) 1,400   

เชยีงราย (Chiang Rai) 2,800  

เชยีงของ (Chiang Khong) 4,500  



เชยีงแสน (Chiang Saen) 3,500  

เชยีงมว่น (Chiang Muan) 3,400   

ไชยปราการ (Chai parkarn) 2,000   

โชควารโีฮม (Choke Waree Home) 300  

เชยีงใหมก่ารเ์ดน้แลนด ์(รวมโชค) (Cm Gardenland) 250  เชยีงใหม่
การเ์ดน้แลนด ์ (สนัทราย) (Cm Gardenland) 250  เชยีงใหมร่อยัล
กอลฟ์คลบั (รม่หลวง) 900  

เชยีงคํา (พะเยา) (Chiang Kum, Phayao) 3,000  ชอ่แล (แม่
แตง) (Cho Lare, Mae Tang) 1,200  เชยีงกลาง (น่าน) 
(Chiang Klang, Nan) 4,500  เชยีงดาวฮวิล ์รสีอรท์ 
(ChiangDao hill resort) 1,600 เชยีงใหมเ่พอเฟคโฮม (Chiang 
Mai perfect Home) 250 ชลบรุ ี(Chon Buri) 11,000  

เชยีงใหมฟ่ลอรา่ววิล ์(Villla flora Chiang Mai) 300 
เชยีงใหมจั่นทร ์การเ์ดน้ท ์(สนักาํแพง) 400  

เชยีงดาว เมอืงงาย (Chiang Dao, Mueng Ngar) 400  ชายทุง่
กุง้เตน้ (Chai Thung Kung ten) 300   

เชยีงใหมเ่ลคแลนด ์(Chiang Mai lekelang) 200  ชยั
สถาน (สารภ)ี (Chai satan) 300  
หมวด ซ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ซติีโ้ฮมเพลส (ตน้เปา) (City Home Place) 300  ซานตา้
เฮา้ท ์(Santa House) 550   

เซ็นเตอรป์ารค์ (Senter Park) 250  

ซเีคร็ท การเ์ดน้ท ์(Secret Garden) 350  ซนัชาย 
วลิเลจ (Sunshine village) 350  ซรีนี ววิล ์
(Serene Villle) 250  

เซนศาลา (Zensala Chiang Mai) 250  ซนัสวที (สนัป่ 
าตอง) (Sun sweet) 600  โซลเมทส ์รทีรที (SoulMates 
Retreat Hotel) 600  

หมวด ด  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ดอยสะเก็ด (Doi saket) 450   



ดอยสเุทพ (Doi Suthep) 500   

ดอยแมป๋ั่ ง (หลวงป่ แหวน) ู ู1,100   

เดน่ชยั (Den Chai) 2,500  

ดอยอนิทนนท ์(Doi Inthanon) 2,500  

ดอยตงุ (Doi Tung) 3,000   

ดอนเมอืง (Don Muang) 9,500   

ดอยต ิ(Doi ti) 550  

ดอยอา่งขาง (Doi Aug Khaug) 3,500 ดอยเตา่ 
(Doi Tao) 2,000  

ดอยหลอ่ (Doi Lor) 600  

ดอนแกว้ (สารภ)ี (Don Keaw) 300   

ดอยคําฮลิไซด ์(Doi kum Hillside) 250  
ดอยถ้ํา (Doi Tham) 250  

เดอะสปา รสีอรท์ (แมร่มิ) (The spa resort) 700   

เดอะเนส เชยีงดาว (The Nes Chiang Dao) 1,300   

เดอะรเีจน้ท ์ลําพนู (The regent Lumphun) 450   

เดวา มนตรา (น้ําแพร)่ (Deva Montra) 350   

ดอยปยุ (Doi Pui) 800  

ดอกคําใต ้(พะเยา) (Dokkhamtai) 2,500   

ดอนแกว้ (แมร่มิ) (Don Keaw) 300   

ดรมีแคชเชอร ์(ทา่วงัตาล) (Dream Catcher) 300   

ดอยคํารสีอรท์ (Doi kum resort) 250   

เดอะทเก็ตเตอร ์( ู ูThe Toherther) 200  

ด ิอธษิฐานป่ าแดด (Athitan Boutique Hotel) 250  

เดอะไชยลอดจ ์แมว่นิ แมว่าง 1,200  

เดอะสตาร ์(The Star) 600  

เดอะเนเชอรัล ฮลิลิง่ สปารสีอรท์ (The Natural Hilling Spa Resort) 2,000  เดอะ
ไฉไล ออรค์ดิรสีอรท์ แมว่าง (The Chai Lai orchid Resort) 1,200  เดอะวายเรสซิ

เดนท ์(รวมโชค) (The Y Residence) 250  

ดเิออบาน่า1 (The Urbana 1) 250  

ดาราเทว ี(The Dhara Dhevi Hotel) 250  



เดอะพรอมเินน้ท ์(The prominence) 250  

ดรากอ้นไฟวด์อยสะเก็ด (Dragonfive Doi saket) 1,400  เดอะแก
รนดว์ลิเลจ (The gran village) 360   

เดอะนวิคอนเซ็ป (ขวญัเวยีง) (The New Concept) 300   

ดงขีเ้หล็ก (สนักาํแพง) (Dong Kelek) 600  

ดญีา่ วาเลย่ ์(สนักําแพง,สารภ)ี (Diya Valley) 300  

ด ีวาร ีฮลิ ลอดจ ์(Hill Lodge) 550  

หมวด ต  

สถานที ่ราคา(บาทไทย) 
เตา๋ การเ์ดน้ท ์(Tao Garden) 600  

ตาก (Tak) 4,000  

ตน้เปา (สนักาํแพง) (Tonpao) 300  

ตลาดจตจุกัร (ลําพนู) (Chatuchak market) 500 ตราด 
(Trad) 15,000  

ตานัง เรนัง 400  

ตลาดสามแยก (Sam yak sansai market) 250 ตน้ด ่
(สนักําแพง) ( ู ูTon do) 450  

ตรพีศ เรรสซเิดน้ท ์600  

ตลาดรวมโชค (Ruamchok market) 250  

ตบูนายา โฮมสเตย ์(ทา่ศาลา) (Tubnaya Homestay) 250 ตลาด
ขวัญดอยสะเก็ด (Kwan market Doi saket) 350  

หมวด ถ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

เถนิ (Thoen) 2,500  

ถวาย 350  

ถ้ําเชยีงดาว (Thum Chiang Dao) 1,500  

ถ้ําพระสบาย (แมท่ะ,ลําปาง) (Thum prasabaye) 1,700 ถ้ําเมอืง
นะ (เชยีงดาว) (Thum maung na) 2,200  



หมวด ท  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ทุง่เสีย้ว 500  

ทา่ลี ่(Ta Li) 700  

ทา่ตอน (Ta thon) 3,000  

เทงิ (Teng) 2,900  

เทวา มนตรา (Tava Montra) 360   

ทวโีชค (Twee Chok) 300  
ทพิยภ์มร (Thippamon hill) 250   

ท.ีโอ.ท.ี (สารภ)ี (T.O.T) 300  

ทวชีล (ออรไซอล) (Twee Chon) 400  

ทุง่สะโตก (Thung Saotk) 600  

ทา่รัว้ (Tha rua) 300  

ทุง่ชา้ง (น่าน) (Thung Chang) 4,200  

ทา่มะโอ (สารภ)ี (Ta ma o) 500  

เทคนคิสนักําแพง (Sankunpak Techniques) 500 ทุง่
ขา้วตอก 500  

ทา่วงัตาล (Tha wangtan) 250   

เทคโนโลยบีา้นครลํูาพนู 500   

ทัชฮวิลค์อนโด (Touch Hill Place) 250  

ทุง่หัวชา้ง (ลําพนู) (Thung Hua Chang) 1,400 ทา่
ใหมอ่ ิ300  

ทรเีรโทร (ทา่ศาลา) (Tree Retro) 250  

ทพิยภ์ริมย ์(Thippirom) 300  

ทัชสตารร์สีอรท์ (จอมทอง) (Touch Star Resort) 1,100 ทุง่ฟ้ 
าบด (สนัป่ าตอง) (TungfahBod) 500  

ไทวัสด ุ(Tai Watsadu) 250  

ทรายทองรสีอรท์ (สนัทราย) (SaiThong Resort) 550 ทุง่
เกวยีน (Tung Kwian) 1,200   

ทา่ศาลารสีอรท์ (Tha Sala Resort) 250   

ไทรสีอรท์ (Tai Resort) 500  



ทคีเฮา้ท ์(หางดง) (Teak House) 350   

ทีด่นิ สนัทราย (Sansai Land) 400   

ทาสบเสา้ (แมท่า) (Ta sopshos) 900   

พทีซีสีปา (PTC spa) 300  

ทพิยารมย ์โฮมสเตย ์(Trip Paya Rom Homestay) 300 เทคโน
หว้ยแกว้ 200 

ไทยสมายรสีอรท์ (Thai smile Resort) 600 ทีด่นิดอย
สะเก็ด (Doi saket Land) 500  

หมวด ธ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ธารทพิยว์ลิลา่ (Tharnthip Villa) 250  

ธนาวลัย ์(กาดรวมโชค) (Tanaval) 250  

ธนาบญุ (TanaBun) 250  

ธรนิทรภ์รวลิลา่ (สนัโป่ ง,แมร่มิ) 500  

ธาราบรุ ี(Tharaburi) 250  

ธารดง (Tarndong) 250  

ธารองิดอย (TarnaingDoi) 350  

ธนพรเลคโฮม (แยกหลยุส)์ (Thanaporn leakHome) 250 ธรรมะ
ศรมีันตะ 900  

ธารทอง ลอดจ ์(Thanthong Lodge) 1,500  

ธรียา (บอ่สรา้ง) (Teeraya) 350   

ธนพร โครงการ4 (Thanaporn) 300   

ธดุงคสถานลา้นนา (Lanna Dhutanka) 450  

หมวด น  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ไนทซ์าฟาร ี(Night Safari) 250   

นคิมอตุสาหกรรมลําพน ู ู500  

นอรท์เทริน์เฮอรเิทจ (Northern Heritage) 550  น้ําตกว
ชริธาร (Wachirathan waterfall) 1,250  น่าน (Nan) 
4,200  



นครสวรรค ์(Nakhon Sawan) 6,000  

น้ําแพร ่(Nam phrae) 400   

น้ํารนิ (Nam rin) 300   

น้ําพรุอ้นสนักําแพง 700 

นานาชาตเิปรม 600  

นากาฮลิล ์(หลังราชภฎัเชยีงราย) (Naga Hill) 2,500  น้ําตก
แมส่า (Mae sa waterfall) 600   

น้ําตกแมก่ลาง (Mae khang waterfall) 1,100  น้ําผึง้วลิเลจ 
(สารภ)ี (Nam phung village) 250 นูเลน้ทว์อเตอรไ์ชด ์(น้ํา
แพร)่ (Nulenz waterside) 400  นครพงิคล์อดจ ์(Nakornping 
Lodge) 250  นาทองลอดจ ์(Nata Lodge) 250  

น้ําปิ งรสีอรท์ (Nam ping Resort) 450  

นาหกึ 1,000  

เนลธารารสีอรท์ (Neil Tara Resort) 250   

นันธมิา (สนัผักหวาน) (Nanthima) 250   

น้ําบอ่หลวง (Namboluang) 460   

น้ําตน้แมร่มิ (Namton maerim) 450   

นฤตยะรสีอรท์ (Narittaya Resort) 450   

นานาชาตนิครพายัพ 300  

ในฝัน 2 (Nai fhun 2) 250  

น้ําดบิ (Nam Dip) 1,100  

น้ําโทง้ (หางดง) (Nam thonk) 450   

นมิมานนรด ี(Nimman noradee) 1,000  

หมวด บ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   



บา้นวงัตาล (Ban wangTran) 250   

บา้นสวนนนทรยี ์250 

บอ่สรา้ง (Bo sang) 300   

บา้นหลักปัน (Ban lak pan) 300   

บา้นธ ิ(Ban Thi) 600  

บา้นโฮง่ (ลําพนู) (Ban Hong) 1,100   

บา้นใหมห่นองบัว (Ban Mai nong bua) 2,000  บา้นปาก
กอง (Ban pakkhong) 360   

บา้นป่ าเหมอืด 400  

บา้นป่ าไผ ่(Ban papai) 1,300  

บา้นควายไทย (แมร่มิ) (Ban KwaiThai) 550 บา้น
ถวาย 350  

โบทานกิ (BoTanic) 600  

บอ่หนิ (Bo Hin) 350  

บา้นบญุสอ่ (Ban Boonsose) 250   

บา้นหว้ยน้ํารนิ (Ban Huanamrin) 500   

เบลวลิลา่ (Bell villla) 700  

บา้นสบาย สปารสีอรท์ (Bansabeay spa resort) 300 บหุลัน
บรุรีสีอรท์ (Bulun Buri resort) 600  

บา้นใบไม ้(Ban baimai) 350  

บา้นแหวน (หางดง) (Ban wan) 300   

บา้นสวนดาวเหนอื (Ban suan dao neu) 400  บวกเป็ ด 
(Buak ped) 300  

บวกครกใต ้(สารภ)ี (Buak khrok tai) 250   

บา้นรม่ศักดิ ์(พชืสวนโลก) (Ban romsak) 250  บา้นกอง
คํา (ป่ าตนั) (Ban kong kam) 250  

บา้นคันนาคันทรรีสีอรท์ (BanKunna Kuntree Resort) 550 บา้นพิ
มกุข ์1,2 (Ban Pimuk 1,2) 300  

บา้นเอือ้อาทร (สนัทราย) 450   

บา้นสวนป่ าลาน (Ban suan palan) 350   

บา้นมอญ (ศลิาดล) (Banmon) 300  
บวกคา้ง (สนักําแพง) (Buak kang) 400   



บา้นรม่ไทร (น้ําแพร)่ (Ban Romsai) 400  

บา้นโขงขาว (หางดง) (Ban Khongkhaw) 350 บา้น
กลว้ยไม ้250  

บา้นกลางดอย (Ban Klang Doi) 550   

บา้นน้ําปิ ง (Ban nam ping) 450   

บา้นยวม (สารภ)ี (Banyuam) 250  

บา้นไร ่ลานนา (แมแ่ตง) (Ban rai lanna) 800  บลไูด
มอนด ์(Blue Diamond) 300   

บวกครกนอ้ย (Buak Khrok noi) 250   

บา้นแซม (ลําพนู) (Bansam) 850  

บา้นชอ่แล (แมแ่ตง) (Ban cho lae) 1,200  

บัตเตอรฟ์าย (Butterfly) 250  

บา้นปง (หางดง) (BanPhong) 400   

บา้นแป้ น (ลําพนู) (Banpan) 600   

บา้นแสนดอย (Bansandoi) 250  

บา้นคณุดอนจั่น (BanKun Donjun) 200  

บา้นรุง่เรอืง 300  

บา้นหว้ยทราย (สนักําแพง) (BanHuasai) 400  บา้นทราย
ทุง่ (ดอยสะเก็ด) (BanSaiThung) 450  บา้นเสด็จ 
(ลําปาง) (Bansaded) 1,400  

บา้นครแูดง (สารภ)ี (BanKhruDeng) 350   

บัวสะหล ีรสีอรท์ (Buasaree) 300   

บา้นสวนรมิธาร (Bansuan rimthan) 400  

บา้นฟ่ อน (Banfon) 400  

บา้นหนองกน้ค ุ(สนัทรายป่ าเหมอืด) (Bannonkonku) 500 บา้นโป่ 
ง (แมโ่จ)้ (Ban Pong) 550  

แบมบมู คนัทรี ่(แมแ่ตง) (BamBoo Country) 1,200  บชีแบ็ค
แพ็คเกอร ์(Beach Back Packer) 250  
บา้นไรก้งัวล (หนองจอ๊ม) (Ban rai kung won) 300  บา้นสนั
กลาง (Bansankhang) 250  

บา้นไรล่านนา รสีอรท์ (Banrai Lanna Resort) 800 บา้น
ปลายดอย (Banpai doi) 500   

บา้นบอ่แกว้ (สะเมงิ) (Ban bolkeaw) 1,500   



บา้นสรรพกร (ฟ้ าฮา่ม) (Ban sappakron) 250   

บา้นนาหกึ (แมร่มิ) 1,000  

บา้นปง (ออนใต ้สนักาํแพง) (Ban pong) 850  

บหุงา มนัตรา (Bunga Mantra) 550   

บา้นหลองขา้วรสีอรท์ (Ban Lhong Khao resort) 900  บา้นคร ู
(ลําพนู) (Ban Kru) 500  

บา้นระเบยีงดาว 2,000  

บา้นกลาง (ลําพนู) (Ban Khang) 550  

บา้นป่ าลานทุง่ตอ้ม (สนัป่ าตอง) (Ban Palan Thungtom) 500 บวก
ครกเหนอื (Buak Khrok neu) 250   

บา้นสวนเทยีนนา (Ban suan teanna) 300   

บา้นปลายดอยรสีอรท์ (Ban paidoi resort) 500  

บา้นหว้ยแกว้ (ดอยสะเก็ด) (Ban huakeaw) 1,000  บา้นสวน
ถนอมภัทร รสีอรท์ 400  

บา้นด ่(เชยีงราย) ( ู ูBan do) 2,800  

บิ๊กซ ี(ลําปาง) (Big-C) 1,300  

หมบ่า้น บอ่สรา้งวลิล ์ู ู350  

บา้นสวยลอ้มสวน (Bansuay Lomsuan) 300   

บา้นกาดสนัป่ าตอง (Ban kad sanpatong) 700   

บา้นพอใจ (Ban porjai) 180  

บา้นแกว้มังกร (Ban keawmangkon) 700  

บา้นรอ้งกลอ่งขา้ว (ตน้ดส่นักาํแพง) ( ู ูBanrongKongkaw) 400 บา้น
รมิน้ํา (กาดรวมโชค) (Banrimnam) 300  

บา้นป่ าสกังาม วลิเลจ (ลวงเหนือ) (Ban pasakngam village) 1,000 

บา้นมอ่นฝ้ าย (Banmonfai) 250  

บา้นองิดอย (BanAingdoi) 200   

บา้นเชยีงขาง (Ban ChiangKhang) 250   

บทีรสีอรท์ (สนัผเีสือ้) ( ู ูB2resort) 250   

บา้นครี ี(Bankere) 250  

บา้นไรย่ามเยน็ (รา้นอาหาร) (Ban rai yamyen) 250  บา้นแกว้
เฮอืนขวัญ (Bankeaw Huenkwan) 250   

บา้นกา๋งโตง้ 500  



บา้นเจา้พระยาลา้นนา (หนองหาร) (BanJaoPhraya Lanna) 500  บญุฟ้ 
าแกรนดโ์ฮม (สนักําแพง) (BanBoonfah grandHome) 350  บา้นในฝัน 4 
(Ban nai fun 4) 500  

บา้นทา (ลําพนู) (Ban tha) 800  

บรษัิท ออนสม๊ท ู ู300  

บา้นตน้ทา่ (แมแ่ตง) (Ban Tonta) 1,200  

บา้นไรถ่ิน่ไทยงาม (Ban RaiTin Thai ngarm) 600   

บา้นขวัญเคยีงดาว (บา้นปง หางดง) (Ban Kwan KhiangDao) 450  บา้น
สวนตะวนั (แมเ่หยีะ) (Ban suan Tawan) 200  บา้นสวนอมิดอย (Bansuan 
Aimdoi) 400  

หมวด ป  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ป่ าลาน สนัป่ าตอง (BanLan Sanpatong) 500  

ปคูายตูริสีอรท์ (Bukayuti resort) 400  

ปางกึด้ 1,800  

โป่ งแยงแอง่ดอย (Pongyang Angdoi) 800  

ปางชา้งแมแ่ตง 700  

ปางชา้งแมส่า 600  

ปางชา้งแมต่ะมาน 800 ป่ าซาง (Pa sang) 800   

ป่ าแป๋ (Pa Pae) 1,100 

ป่ าแดด (เชยีงราย) (Pa Daet) 2,200  ป่ าป้ อง 
(ดอยสะเก็ด) (Pa pong) 350  ปานวมิาน (Pan 
viman) 800  

โป่ งกมุ (ดอยสะเก็ด) (Pong Kum) 700 ป่ 
าเหมอืด (สนัทราย) 400   

ป่ าเสา้ (ลําพนู) (Pa Sao) 450   

ปากกอง 360  

ป่ าไผ ่(Pa pai) 1,300  

ป่ าแหว ่(สนักําแพง) 450  

โป่ งแยงใน (แมร่มิ) (pong yaeng nai) 800 ป่ าเดือ่ 
(สารภ)ี (Pa Dua) 250   



ป่ าไผ ่(สนักาํแพง) (Pa pai) 350  ป่ าสกั 
(ลําพนู) (Pa sak) 550  

ป่ าแดง (ดอยสะเก็ด) (Pa Deng) 700  ปาลม์
สปา (แมร่มิ) (Plam spa) 400  ปางอุง๋ (Pang 
Ung) 4,500  

ปัว (น่าน) (Pua) 5,500   

ปาน (อ.ปาน) (Pan) 2,900   

ป่ าติว้ (แมร่มิ) (Pa Tio) 460   

ป่ าเหว (ลําพนู) 450  

ปางแดง (ดอยสะเก็ด) (Pang Deng) 700 ปาย 
(Pai) 3000  

ป่ าขอ่ยใต ้(Pa Koi Tai) 350  

ปง (อ.ปง พะเยา) (pong) 3,000  เปี ยง
หลวง (Piang Luang) 3,500  ป่ าบง (สารภ)ี 
(Pa bong) 300  

ป่ าลาน (Pa Lan) 550  

ปากทางสะลวง 700  

ปางมะผา้ (แมฮ่อ่งสอน) 4,000 

ป่ าตงึ 700  

ปิ งโคง้ (เชยีงดาว) (Ping Khork) 1,600  ปางแฟน 
(ดอยสะเก็ด) (Pang Fan) 1,000  ป่ าไมแ้ดง (ดอย
สะเก็ด) (Pa Mai Deng) 700  ปาลม์สปิ ง 2 (เจา้แม่
กวนอมิ) 250 ปราชญราชพฤกษ์ รสีอรท์ 300   

ป่ าตัน (Pa Tan) 250   

ป่ าขอ่ยเหนือ (Pa khoi Nua) 300  เปรม 
(Prem) 600  

ประปา (แมร่มิ) (Papra) 400   

ป่ าสกังาม (Pa sakngam) 1,400   

ป่ าคา (ดอยสะเก็ด) (Pa ka) 450  

หมวด ผ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ผาลาดตะวันรอน (Palaad Tawanron) 250  



หมวด ฝ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ฝาง 2,200  

หมวด พ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

พรา้ว (Prow) 1,300  

พะเยา (Phayao) 2,400  

แพร ่(Phrae) 2,800  

พาน (Pan) 2,600  

พษิณุโลก (Phitsanulok) 4,000  

พราวภฟู้ า (Proudphufah) 800 

พระบาทสีร่อย 2,000  

พระบาทตากผา้ 800  

เพชรน้ําปิ ง (Petch Namping) 250  

พญาชมภ ู(สารภ)ี 250  

พชืสวนโลก (Royalpark Rajapruek) 250  

พมิกุข ์1,2,3,4 (Pimook 1,2,3,4) 300  

พฤกษาดอยคํา 250  

เพอเฟคโฮม (Perfect Home) 250  

พะยากนอ้ย 350  

พนาวัฒน ์(ฮอด) 1,600  

ไพนารโีฮม 300  

เพชรบรูณ(์Phetchabun) 6,200  

พจิติร (Phichit) 5,000  

พัทยา (Pattaya) 12,000  

พรสวรรค ์(ทา่รัว้) (Porn sawan) 300  

พฤกษาทอง (PruksaTong) 250  



พัฒนาทรายแกว้ (แมโ่จ-้สนัทราย) (Phattana Saikeaw) 400 
พพิธิภณัฑพ์ระพฆิเนศ (Ganeshamuseum) 600 พนัพรรณบา้นดนิ 
(แมแ่ตง) 1,000  

พระธาตศุรจีอมทอง 800  

พระตําหนักดาราภริมย ์400  

เพลนิจติ ฮอลน่ิา (Ploenchit Hoilna) 400  

พฤกษ์พนา 300  

หมวด ฟ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

โฟรซซีัน่ (Four Seasons) 460  

เฟิ รน์พาราไดซ ์(สนัทราย) (Fern Paradise) 350  ฟ่ อนคําวลิเลจ 
(เฮอืนจนะบตูคิ) (Fondcome Village) 400  
ฟลอรา่ววิล ์(Floravill) 350  

ฟ้ าฮา่มวลิเลจ (Faham Village) 250   

เฟ่ื องฟ้ ารเิวอรไ์ซด ์(Fuengfah reverside) 400   

ฟ้ าหลวง (ตน้เปา) (Fah Luang) 300  

ฟารม์ง ู(Snake Farm) 460  

หมวด ภ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ภจูัยยารสีอรท์ 550  

ภานนท ์ตลาดรวมโชค 250  

ภชูีฟ้้ า (Phu Chi Fa) 4,500  

ภใูจใส (เชยีงราย) (Phu jai sai) 3,500  

ภจูนิดา ฮอลเิดยเ์ฮา้ส ์(แมแ่ตง) (PhuJinda Holiday House) 1,500 ภกูาม
ยาว (พะเยา) (Phu Kam Yao) 3,200  

ภสูนัฟ้ า (แมแ่ตง) (Phu shun fha) 1,000  

หมวด ม  



สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

หมบ่า้นนพเกา้ ู ู350  

แมห่อพระ (Mae Ho Pra) 800   

แมปิ่ งวลิลา่ (Mae Ping Villa) 250   

มหาวทิยาลยันอรท์ (M.North) 350  

แมร่มิ (Mae Rim) 400   

แมโ่จ ้(Mae Jo) 400   

แมแ่ฝกเกา่ (MaeFag) 550  

แมแ่ฝกใหม ่(MaeFag) 550  

มอ่นแสงดาว (Monsaengdao) 700   

มง้ลอดจ ์(แมแ่จม่) (Hmong Lodge) 1,100   

แมข่ะจาน (Mae Khachan) 1,200  
เมอืงงาย (Muang Gai) 1,500  

มหาวทิยาลยัโยนก (ลําปาง) (Yonok) 1,300 แมอ่าย 
(Mae ai) 2,500  

แมใ่จ (Mai jai) 2,200  

แมส่ะเรยีง (Mae Sariang) 3,500  

แมจ่ัน (Mae Jun) 3,000   

แมส่าย (Mae sai) 3,500   

แมส่ะลอง (Mae salong) 3,500   

แมน่าจร (Mae Na jon) 3,200   

แมส่อด (Mae sod) 5,000  

แมฮ่อ่งสอน (Mae Hong Son) 4,500  

แมอ่อน (MaeOn) 600   

แมท่า (Mae Tha) 800   

แมม่าลัย (Mae Malai) 700  

เมาเทนคลกิ (พชืสวนโลก) (Mountain Creek) 250 แมแ่ตง 
(Mae Tang) 800   

แมป่คูา (Mae Pu ka) 300   

แมกุ่ง้นอ้ย (สนัป่ าตอง) 500  



แมฮ่อ้ยเงนิ/แมก่ะ๊ (Mae Hoy/Mae ka) 350 แมแ่จม่ 
(Mae Jam) 2,500  

แมส่า (Mae Sa) 600  

แมส่าวัลเลย่ ์(Mae Sa Valley) 700  

แมท่ะ (Mae Ta) 1,600  

แมเ่มาะ (Mae Moh) 1,500   

แมก่ําปอง (Mae Kampong) 1,500   

แมว่นิ (แมว่าง) (Mae win) 800   

แมส่รวย (Mae Suai) 1,800   

แมแ่รม (Mae Ram) 600   

แมต่ะมาน (Mae Taman) 800  
แมว่าง 800  

แมค่าว (Mae Khao) 250  

แมร่มิใต ้(Mae Rimtai) 400  

แมร่มิลากนู (Mae Rim Lagoon) 460   

แมโ่จก้อลฟ์คลับ (Mae jo Golf Club) 500   

แมก่วง (ดอยสะเก็ด) (Mae Kuang) 550   

แมก่วงใต ้(Mae Kuang Tai) 800   

หมบ่า้น ู ูมณัฑนา 250  

หมบ่า้นมาสเตอรพ์ชี (พชืสวนโลก) ( ู ูMaster Piece) 250  หมบ่า้น
มาสเตอรพ์ชี (หลังหม ู ููบ่า้นรุ่งอรณุ) ( ู ูMaster Piece) 300  หมบ่า้น
ปรารถนา (ตดิมหาวทิยาลัยนอรท์) ู ู360  

แมค่อื 400  

หมบ่า้นววิสวย ู ู1 300  

มหาวทิยาลยัแมฟ้่ าหลวง (Mae Fah Luang University) 2,600 มอ่น
มว่น (Mon Muan) 1,000  

หมบ่า้นลานดาว (บิ๊กซ ีู ู-หางดง) 200  

แมย่อ่ย (สนัทราย) 300   

มอ่นแจม่ (Mon Cham) 1,200   

แมพ่รกิ (Mae Prik) 2,300  

มอ่นภไูพร (ดอยสะเกด็) (Mon Phu prie) 1,000   



เมอืงกฎุฎ ีรสีอรท์ (MuangGudi Resort) 460   

หมบ่า้นแสนสราญ ( ู ูSansaran) 300  

แมก่ะ๊ (Mae ka) 400  

หมบ่า้นธนาวัลย ์(กาดรวมโชค) ( ู ูTanaval) 250  

มลูนธิขีาเทยีม 250  

หมบ่า้นมรกต ู ู350  

หมบ่า้นพฤกษาทอง ู ู250  

มอ่นองิดาว (Mon AingDao) 1,200  

หมบ่า้นวังตาล ( ู ูWangTran) 250 

มารดาดรีสีอรท์ (สารภ)ี (Marndadee Resort) 450 แมใ่น
การเ์ดน้ท ์(Mae Nai Garden) 600  

เมอืงนะ เชยีงดาว 2,200  

มะเขอืแจ ้(ลําพนู) 500  

หมบ่า้นซกิเนเจอร ์( ู ูSixnature) 300  

หมบ่า้นเชยีงใหมเ่ลคแลนด ์( ู ูChiang Mai Lake Land) 200  หม่
บา้นลานนาธานี ( ู ูLanna Thani) 250   

แมร่มิววิปารค์รสีอรท์ (Maerim vill Park resort) 400  หมบ่า้น

กลว้ยไม ู้ ู250  

หมบ่า้นชมเดอืน เคยีงดอย (สนันาเม็ง) ู ู300  

หมบ่า้นสรุพงนเิวศ (บวกครก) ู ู250  

โมโนซรีอส รสีอรท์ (แมแ่รม) (Monoceros Resort) 600  

หมวด ย  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

แยกหลยุส ์250  



แยกแมก่วง (Mae Kuang) 300   

ยางเนิง้ (สารภ)ี (Yang Neung) 250   

แยกสะเมงิ (Samerng) 250  

แยกลขิติชวีนั 300  

แยกศรบีัวเงนิ 250  

แยกรวมโชค (RuamChok) 250   

ยา่งเผาเตาดนิ (Yang Phao Tao Din) 250   

แยกเขือ่นแมง่ดั 800 

แยกกองทราย (สารภ)ี 300  

แยกสะเมงิ (น้ําตน้หลวง) 250  

หมวด ร  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ร.พ.นครพงิค ์(NaKornping Hospital) 250   

ร.พ.แมคเคน (McKean Hospital) 250   

ร.พ.สารภ ี(Sarapee Hospitall) 360   

ร.พ.สนัป่ าตอง (Sanpatong Hospital) 460   

ร.พ.สนักําแพง (Sankumpeng Hospital) 400  รเีจน้ท ์
1,2,3 (Regent 1,2,3) 250  

เรอืนแพ 1 300  

เรอืนแพ 2 250  

รุง่อรณุ 3 (หางดง) (Roong Aroon 3) 300  

รววีาร ีรสีอรท์ (แมต่ะมาน) (Rawee Waree Resort) 800  รววีาร ีรี
สอรท์ (สนัผเีสือ้) (Rawee Waree Resort) 250  รม่สกัรสีอรท์ 
(Romsak Resort) 250  

ไรก้งัวล 250  

รุง่เรอืง (หนา้เสยีงสามยอด) (Roong Ruang) 300  รอ้งวัว
แดง (สนักําแพง) (Rongwuadang) 550  รอยัลววิล ์(Royal 
View) 250  

รอยัลกอลฟ์คลบั (Royal golf Club) 1,000   



รุง่อรณุฮอตสปรงิรสีอรท์ (Roong Aroon Hot Springs) 
800  รา้นอาหารอิม่ปลาเผา (Implaphao) 360  

ระยอง (Rayong) 12,000  

รอ่งขุน่ (สนักาํแพง) (Rong Khun) 250  

ไรธ่นาวัฒน ์(อ.ฮอด) 1,800  

รอยัลเบวสิตา้คนัทร ี(Royal Belle Vista Country) 600  รอยลั 
ออคดิ ปารค์ (Royal Orchid Park) 250  
เรอืนอรยิา (Ruen Ariya Resort) 600  

รนิลดา (Rinlada) 300  

รมิธาราบตูคิ (Rim Tara Boutique) 250   

รม่เย็นการเ์ดนทร์สีอรท์ (Romyen Garden Resort) 350  เรนฟอ
เรส (Rain Forest) 180  

รุง่ธนา 4 (แมก่วง) (Ban RungTana) 300   

ร.พ.สนัทราย (Sansai Hospital) 400   

รวสิรารสีอรท์ (Rawisara Resort) 250   

ระเบยีงป่ าสกั (Rabeang Rasak) 1,300   

ร.พ.จอมทอง (Chom Thong Hospital) 800   

รนิลดารสีอรท์ (Rinlada Resort) 700  

รอยัลปิ งการเ์ดน้ท ์(แมแ่ตง) (Royal ping Garden) 1,200 เรอืน
ไหมฝ้ ายชา้งรสีอรท์ (บา้นถวาย) 350   

เรอืนจําหญงิ (Women Prison) 250   

เรอืนจําชาย (Men Prison) 900  

รเิวอรไ์ซดโ์ฮมสเตย ์(ชอ่แลแมแ่ตง) (Riverside HomeStay) 1,100 
โรงเรยีนวชริาลัย (สารภ)ี (Vachiralai School) 350 รเีจน้ท ์8 (Regent 8) 
300  

รมิน้ํา รสีอรท์ (RimNam Resort) 450  

ร.พ.หางดง (Hang Dong Hospital) 350  

หมวด ล  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)  

ลัดดารมย ์อลีเิกน้ท ์(พรอมเมนาดา้) (Laddarom) 250 แลนด์
แอนดเ์ฮา้ส ์แมโ่จ ้350  



ลําปาง (Lampang) 1,300  

ลี ้(Li) 2,000  

ลอง (Long) 2,000  

ลับแล 3,000 

เลย (Loei) 7,000  

ลากนู่าโฮม (LaGunaHom) 300  

ลานนาซติี ้(Lanna City) 250  

ลานนาไพนารโีฮม (Lanna pri na re Home) 300 ลําพนู 
(LamPhun) 500  

เลคววิลป์ารค์ 2 (Lake View Park2) 300  

โลตัส (สนัทราย) (Lotus) 300   

ลานนาววิ (Lanna vill) 300   

ลานนามนตรา (Lanna Montra) 250  

ลานนาวด ี(สนัผเีสือ้) (Lanna wadee) 250  ลานนารี
สอรท์ (Lanna resort) 500   

ลา้นนาธารา (Lanna Tara) 250   

เลคัทลป์ารค์ 1 250  

ลัดดารมย ์(หนา้ศาลากลาง) (Laddarom) 250 ลขิติชี

วัลย ์300  

ลากนู่าโฮม 7 (LaGunaHome) 300 ลั  

ดดารมย ์(สนัทราย) (Laddarom) 300   

ลานดาว (แมเ่หยีะ) (Lan Dao) 200   

ลวงเหนือ (ดอยสะเกด็) (Loung nue) 550  ลัดดารมย ์
(มหาวทิยาลัยพายพั) (Laddarom) 250  ลากนู่าโฮม 3 
(LaGunaHome 3) 360  

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์(บวกครก) (Land&House) 250 ลากนู่า
โฮม 5 (LagunaHome 5) 300   

ลา้นนาธาน ี(Lanna Thanee) 250   

ลัดดารมย ์(แกว้นวรัฐ) (Laddarom) 300   

ลัดดารมย ์(เจรญิเมอืง) (Laddarom) 300  ลา้นนาเล
คววิล ์(Lanna Lakevilll) 350  

ลา้นนาสายทองรสีอรท์ (Lanna SaiThong Resort) 350 ลากนู่า
โฮม 9,10 (LaGunaHome 9,10) 360 



ลานนาโฮม (LannaHome) 250   

ลานนาการเ์ดน้ท ์(Lanna Garden) 250  ลานไมฝ้ายชา้ง 
(Lan Mai Fai Chang) 450 เลคแลนดโ์ฮมสเตย ์(Lake 
Land Home Stay) 200  

หมวด ว  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

วัดสนัทรายมลู 250  

วทิยเุสยีงงสามยอด (SamYod Radio Station) 300 วดัป่ 
าตงึ 550  

วัดดอยซวิ (สนักาํแพง) 550  

วันอรัญวเิวก (แมแ่ตง) 800  

วัดน้ําหยาด 1,200  

วัดผาบอ่ง 1,100  

วัดสนัป่ ง 1,300  

เวยีงปาเป้ า 1,300  

เวยีงแกน่ 3,300  

เวยีงแหง 3,300  

วลิันดารสีอรท์ (หางดง) 450  

วัดหว้ยสม้ 400  

วัดพยากดอนแกว้โพธญิาณ 250  

วัดป่ าดาราภริมย ์(แมร่มิ) 460  

วันพระนอนขอนมว่ง 250  

วังเหนือ (ลําปาง) 1,500  

วังน้ํารนิ 300  

วัดหนองอาบชา้ง 400  

วลิลา่เมเนเออร ์350  

วัดสนัตน้มว่ง 300 

วัดหนองกาย 700  



วันหว้ยไร ่600  

ววีา่ซติี ้(วัดร่ําเปิ ง) 300  

วัดดอนจัน่ 200  

วัดโป่ ง ป่ าลานดอยสะเก็ด 400 ว ีวัลเลย่ ์
บตูคิ 250  

วลิลา่ (สนัผเีสือ้) 250  

เวยีงจนิตรา 400  

วัดสนักา้งปลา 400  

เวยีงพงิคว์ลิลา่ (ลา้นนาเลคววิล)์ 400 วดัป่ า
พทุธพจน ์500  

ววิา ซติีโ้ฮม 250  

วรารมย ์(เจรญิเมอืง) 300  

วรารมย ์(แกว้นวรัฐ) 250  

วัดศรดีอนมลู (สารภ)ี 300  

วัดมว่นฤาษี (ดอยหลอ่) 650 เวยีงหนอง
ลอ่ง 1,200  

วัดสนัป่ าสกัวรอไุร 250  

วดีารารสีอรท์แอนดส์ปา 200 วดัสนัศร ี
(สนัทราย) 300  

วัดไชยมงคล (สารภ)ี 300  

วทิยาลัยพยาบาลพระราชชนน ี250 วังสงิห์
คําใต ้250  

เวยีงกมุกาม 250  

วังเหนือ (ดอยสะเก็ด) 600  

เวลิดค์ลบั (หางดง) 360  

เวลิลดค์ลบัแลนด ์200  

ววิสวย 1 250  

วังบัวตอง (สนัทราย) 360 

วัดทา่ใหมอ่ ิ250  

วัดแมต่ะไคร ้(แมอ่อน) 1,100  

เวยีงกาหลง 1,500  

วัดถ้ําเมอืงนะ (เชยีงดาว) 2,200  



ววีเีฮา้ส ์250  

วัดอรัญญวเิวก (วัดบา้นปง อ.แมแ่ตง) 1,000 วัดป่ างิว้ 
300  

เวยีงทา่กาน 600  

วัดถ้ําผาป่ อง (เชยีงดาว) 1,600  

เวยีงชยั เชยีงราย 3,500  

วัดรํ่าเปิ ง (แมแ่ตง) 700  

หมวด ศ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ศาลากลาง 250  

ศรสีชันาลัย 3,400  

ศริพิร 1,6,7 (Siriporn 1,6,7) 250  

ศริพิร 2,3 (Siriporn 2,3) 300  

ศวิาลัย 2,3 (Sivalai 2,3) 300   

ศรปิี งรสีอรท์ (Sriping Resort) 250 ศรดีอน
มลู (SriDonmoon) 350  

ศนูยว์ปัิสนาเชยีงใหม ่(วัดหว้ยสม้) 400 ศนูย์
วปัิสนาเชยีงใหม ่ศนูย ์2 400 ศนูยป์ฏบิัตธิรรม
ตานัง เรนัง 400  

ศวิาลัย 4 (Sivalai 4) 300  

ศนูยอ์นุรักษ์ชา้งไทย 1,000  

ศนูยบํ์าบัดยาเสพตดิแมร่มิ 450  

ศนูยว์จิัยแมเ่หยีะ 250  

ศนูยป์ฏบิัตธิรรมนโิรธาราม 1,000 

ศนูยร์าชการสนักําแพง 500  

ศนูยก์ารเรยีนรแ้ละวชิาการ ู ู500  

ศริพิร 8 (Siriporn 8 ) 300  

ศริพิร 9 (สนันาเม็ง) (Siriporn 9 ) 300  

หมวด ส  



สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

สนัทรายหลวง (Sansai Luang) 360 สนัทราย
มลู 250  

สนัป่ าตอง (SanpaTong) 450   

สนักาํแพง (อ.เกา่) (Sankumpeng) 400 สนั
กําแพง (อ.ใหม)่ (SanKumpeng) 550 สนัทราย
นอ้ย (Sansai Noi) 300  

สนามกอลฟ์ลานนา (Lanna Sport Center) 250 สนาม
กฬีา 700 ปี 250  

สารภ ี(Sarapee) 300  

เสน่หช์ายน้ํา 300  

สวนบัวรสีอรท์ 600  

สํานักปฎบิัตธิรรม พทุธจน วรากร 550 สนามกอลฟ์
กรนีวัลเลย่ ์360  

สนามกอลฟ์แมแ่ฝก 1,000  

สะเมงิ (Samerng) 1,300  

สบปราบ (Sop Prap) 2,000   

สามเหลีย่มทองคํา (Golden Triangle) 3,300  สวุรรณ
ภมู ิ(Suvarnabhumi) 10,000 สโุขทัย (Sukothai) 
4,000   

สะเมงิใต ้(Samerng Tai) 1,300   

สนัผกัหวาน (Sunpukwan) 250  

สนัป่ าสกั (Sunpasak) 250 

สนักลาง (สนักาํแพง) (Sunkhlang) 250 สนันา
เม็ง (Sunnameng) 300  

สกุนัธารา รสีอรท์ (Sukantara Resort) 900 สนาม
กอลฟ์อนิทนนท ์800  

เสรมิงาม จ.ลําปาง 2,000  

สนัมหาพน 750  

สารภรีสีอรท์ (Sarapee Resort) 350 สงูเมน่ 
(แพร)่ 2,400  

แสนสราญ (หนองควาย) 300  

สราญรมยว์วิ (แมว่าง) 400  



สนัปเุลย 360  

สนัทรายปารค์ววิล ์1,2 (Sansai Park vill) 300  สนัพระ
เนตร (สนัทราย) (Sanpranet) 300  สายน้ําผึง้ออคดิส ์
450  

สมหวังอนิทาวน ์(Somwang Intown) 250 สนาม
กอลฟ์ไอแลนด ์800  

สนามกอลฟ์อัลไพน ์600  

สวนบรูณะรักษาสภาพ 600   

สนัป่ าเปา (Sun papao) 350   

สวนรมิธาร 350  

สนัโป่ ง (Sun Pong) 500  

แสนสบาย (San Sbaye) 350  

สนักบัตองเหนือ 300  

สวนนนทรยี ์250  

สรินิทรโ์ฮม (Sirin Home) 250   

สนัคะยอม (San Khayom) 300   

สนามกอลฟ์แมโ่จ ้550  

สนัเหนอื (สนักําแพง) (San Neu) 300 สายธาร
ดอยงาม 400 

สวนทวชีล (TweeChol Garden) 400  

สะลวงเหนือ (แมร่มิ) 600  

สนัขา้งนอ้ย (ป่ าซาง) 800  

สมหวังเมาเทน่ววิ (แมร่มิ) 600  

สนามชนเชยีงราย 2,600  

สะลวง (ขีเ้หล็ก) (Saluang) 800   

สบเตีย้ะ (หว้ยโจ)้ (Soptia) 1,000   

เสยีงสามยอด (Samyod) 300   

สนัทรายวลิเลจ (Sansai village) 350   

สตัหบี (ชลบรุ)ี (Sattahip) 12,600  

สนัพระเนตร (สนัทราย) (Sanpranet) 300  



สวีล ีสนักาํแพง (บวกครก) (Seewalee Sankunpeng) 250 สบเปิ ง 
(Sop peng) 1,000   

สนัทรายศริ ิ(Sansai Siri) 300   

สหพัฒน ์(ลําพนู) 600  

สนักาํแพง (อ.ใหม)่ 550  

สถานพนิจิ คุม้ครองเดก็ 300  

สายน้ําสปอรต์ วลิเลจ (SaiNam sport village) 350  สวีลเีชงิ
ดอย (Seewalee Cheongdoi) 180   

สไมลร์สีอรท์ (แมร่มิ) 500  

สบแป๊ ะ (จอมทอง) 1,200  

สนักา้งปลา (สนักาํแพง) 500   

สรินิทร ์ปารค์ (Sirin Park) 300   

สนัใตม้วยไทยยมิ 500  

สนัทรายคนัทรวีวิล ์(Sansai Country vill) 300  สปาเชยีงใหมร่ี
สอรท์ (Spa ChiangMai Resort) 600  สวสัดกีารเ์ดน้ทใ์นบา้น
พมิขุ2 300  

สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ(์แมร่มิ) 600 สนัโคง้ 
550 

หมวด ห  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

หางดง (Hang Dong) 300   

หนองตอง (Nong Tong) 450  

หนองแซะ (สนักาํแพง) (Nong Sae) 550  หา้งฉัตร 
(ลําปาง) (Hang Chad) 1,100  หนองควาย (หาง
ดง) (Nong Kwai) 300  หนองหาร (แมโ่จ)้ (Nong 
Han) 400  หว้ยตงึเฒา่ 300  

หนองจ๊อม (สนัทราย) (Nong Chom) 300 เหมอืงจี ้
(ลําพนู) 700  

หนองปลามัน (แมร่มิ) (Nhonplaman) 450 หว้ย
ทราย (สนักาํแพง) 600  

หว้ยสม้ (น้ําแพร)่ (Huaysom) 400  หนองแฝก 
(สารภ)ี (Nong Fag) 250  หนองอาบชา้ง (แม่
รมิ) 450  

เหมอืงแกว้ (แมร่มิ) 400   



หัวหนิ (Hua Hin) 12,500   

หารแกว้ 400  

หอประชมุทปัีงกร 700  

หว้ยน้ําขุน่ (แมส่รวย) 2,200  

หลองขา้วรสีอรท์ (แมห่อพระ) 800 หนองแกว๋ 
(หางดง) 350  

หว้ยฮอ่งไคร ้1,000  

หว้ยทราย (แมร่มิ) 600  

หว้ยโทง้ (น้ําบอ่หลวง) 550  

หลิง่มืน่ 400  
หมวด อ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

อรสรินิทร ์11 (Ornsirin 11) 450  

อรสรินิทร ์1 (Ornsirin 1) 350  

อรสรินิทร ์4 (Ornsirin 4) 400  

อรสริทน ์3,5,6,7 (Ornsirin 3,5,6,7) 300  

อนิทรชดิชยั 360  

อทุยานลา้นนา 460  

ออนหลวย (สนักําแพง) 700  

อมิพเีรยีลเชยีงใหมร่สีอรท์ (แมร่มิ) (Imperial ChiangMai Resort) 300 
อรโุณทัย 2,000  

อเมรกินัแปซฟิิ ค (American Pacific) 600   

ออบหลวง (Ob Luang) 1,500   

เอ็มเพอเรอ่ 1,2 (Emperror 1,2) 250  

อเวยส์วนสวรรค ์(Away Suan sawan) 600   

ออคดิเพลส (Orchind Place Hotel) 300   

อัลไพนก์อลฟ์คลบั (Alpine Golf Resort) 700   

เอสอาร.์แลนด ์(SR.Land) 250  

อมกอ๋ย (Om Koi) 2,800  

เอือ้อาทรสนักําแพง 300  

อบต.ดอนแกว้ (Donkeaw) 300  



อัสภาเทว ี(สนัผักหวาน) 300  

ออนใต ้(สนักาํแพง) 550  

อรว ี(แมร่มิ) 360  

เออบาน่าดอนจั่น 1 (Urbana 1) 250   

แอทนาธา (แมร่มิ) (At Thana) 600   

อตุรดติถ ์(Uttaradit) 4,500  

อบุลราชธาน ี(Ubon Ratchathani) 15,000  

อลิแิกน้ (Elegance) 200 

เอือ้อาทรหนองหาร 550  

เอือ้อาทรสนัป่ าตอง 400  

เอือ้อาทรสนัผเีสือ้ 250  

อ.วังชิน้ (แพร)่ (WangChin) 3,000  

เอ็กซเ์ซ็นเตอร ์550  

อนิสดารสีอรท์ (Insda Resort) 600   

โอเรยีนเต็ลสยามรสีอรท์ (Oriental Siam Resort) 300   

อรสรินิทร ์2 (Ornsirin 2) 350  

เอือ้อาทรราชพฤกษ์ 250   

อะซาญา่ (แมร่มิ) (Azaya) 460  

อนิดีเ้ฮา้ส ์(Indy House) 600  

อสิ แอม โอ (ดอยสะเก็ด) (Is am o Resort) 400  

อโุมงค ์(ลําพนู) 450  

อนิทนนทก์อลฟ์คลบั (Inthanon golf club) 800  

โอเรยีลทัล วลิเลจ รสีอรท์ (Oriental village Resort) 800 อเวยภ์คํูา
เชยีงใหมว่ลิลา่ (Away Phocome Chiang Mai Villa) 250 ออโรรา่ 
(Aurora) 2,000  

อา่งขาง (Ang Khang) 3,500   

อนิทนนททร์สีอรท์ (Inthanon Resort) 1,200   

หมบ่า้นอนินซิโิอ (สนักําแพง) ( ู ูinizio) 350  

อ.สอง (แพร)่ (Song) 4,000  

อมิเมจนิ เชยีงใหมร่สีอรท์ (ดอยสะเก็ด) (ImagineChiangMai Resort) 500 
ออนสม๊ท (ทา่วังตาล) ู ู300  



หมวด ฮ  

สถานที ่ราคา(บาทไทย)   

ฮอด (Hod) 1,400  

โฮมอนิปารค์ (Home in park) 300   

โฮรซิอน วลิเลจ (Horizon village) 400  
เฮอืนสนุทร ี(Huean Soontaree) 250  

ไฮนแ์ลนดก์อลฟ์คลบั (HighLand Golf Club) 800  เฮา้ส ์
124 (ดอยสะเก็ด) (Hose 124) 450   

ฮลิลอดจ ์รสีอรท์ (Hill Lodge Resort) 600  

ฮลิไซด ์9 (Hillside 9) 250  

เฮอรเิทจเฮา้ส ์แอนด ์การเ์ดน้ท ์(HeritageHouse & Garden) 400 โฮชฮิา
น่า (น้ําแพร)่ (Hoshihana) 500   

เฮอืนจนะบตูคิ (Huarn Jana'Boutique) 450   

แฮปป้ีเฮา้ส ์(Happy House) 300 
 


