ตารางราคาค่ าโดยสารนอกเขตมิเตอร์ (วงแหวนรอบ 2)
หมวด ก
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
กุลพันธ์ วิวล์ 8 (koolpuntville 8) 250
กุลพันธ์ วิวล์ 9,12 (koolpuntville 9,12) 250
กุลพันธ์ วิวล์ 10 (koolpuntville 10) 250
กุลพันธ์ วิวล์ 15,16 (koolpuntville 15,16) 350
กาญกนกวิวล์ 1,2,9,12 (baankarnkanok1,2,9,12) 300
กาญกนกวิวล์ 3,4,5 (baankarnkanok 3,4,5) 300
กาญกนกวิวล์ 8 (baankarnkanok8) 350
กองพันสัตว์ ต่าง (Pack Squadron) 300
เก๊ าไม้ ล้านนา (Kao Mai Lanna Resort) 500
เกาะคา ลําปาง (Ko Kha) 1400
กัซซัน บ้ านธิ (Gassan Legacy Golf Club) 550
กัซซัน ขุนตาล (Gassan Khuntan Golf & Resort) 1000
กัซซัน มารี น่า (Gassan Marina Golf & Resort) 550
กอล์ ฟสันติบุรี เชียงราย (Santiburi Country Club Chiang Rai) 2500
กฤษดาดอย (Krisdadoi Resort Chiangmai) 500
กรี นวัลเลย์ แม่ ริม (Summit Green Valley Country Club) 400
กาดฝรั่ ง (Kad Farang Village) 300
โกลเด้ น คิวปิ ด (Gloden cupid hotel) 400
กรมที่ดนิ สันทราย (Department of Lands sansai) 400
กรมที่ดนิ ดอยสะเก็ด (Department of Lands doi saket) 500
กรมที่ดนิ สารภี (Department of Lands sarapee) 250
กรมที่ดนิ สันป่ าตอง (Department of Lands sanpatong) 450
กรมรบพิเศษที่ 5 (Community&Government 5) 250
การุ ณ 2 สันทราย (Karun classical home) 300
กาดสามแยก (Sam YakSansai Market) 250
เกษตรใหม่ แม่ โจ้ 500

กรี นเลครี สอร์ ท (Green Lake Resort) 250
กาดหารแก้ ว (Han Kaeo market) 400
กําแพงเพชร (Kamphaeng Phet) 5500
กรมที่ดนิ หางดง (Department of Lands Hang Dong) 350
กังสดาลรี สอร์ ท (Kangsadarn Resort & Waterfall) 700
กรมที่ดนิ แม่ แตง (Department of Lands mae tang) 700
กรุ งเทพฯ (Bangkok) 9500
กาดอุ้ยทา (Kad Ui Tha) 300
กรมที่ดนิ แม่ โจ้ (Department of Lands Maejo) 350
กรมที่ดนิ สันกําแพง (Department of Sankampang) 500
กรมที่ดนิ แม่ ริม (Department of Mae rim) 400
หมวด ข
ขวัญเวียง 1,2 (KwanWiang) 250
ขุนยวม (Khun Yuam) 3500
ขัวมุง (Khua Mung) 450
เขื่อนแม่ งัด (Mae ngad Dam) 900
เขื่อนแม่ กวง (Mae guang Dam) 600
ข้ าวเม่ าข้ าวฟ่ าง (Kao Mao Kao Fang) 250
ขอนแก่ น (Khon Khan) 8000
เขื่อนภูมิพล (Bhumiphol Dam) 4000
ข่ วงสันกําแพง (Khuang San Kam Pang) 400
ขุนวาง (Khun Wang) 3500
หมวด ค
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
คุรุสภา (Kuru sa pha village) 350
แคทรี ยา (สันทราย) (Kataleya Village) 300
เค เอส แลนด์ K s Land 250
คันทรี ปาร์ ควิวล์ (หนองควาย) (Country Parkville) 300

คาร์ ดเิ นีย สัมพันธ์ (แม่ โจ้ ) 400
เครื อสหพัฒน์ (Sahaphat Group) 600
คีรีธารา (Kiri Tara) 250
คอนเวชั่น (Convention center) 250
ค่ าย ตชด. หนองหาร 500
คําม่ อนล้ านนา รี สอร์ ท (Kham Mon Lanna Resort) 300
คุ้มพญาการ์ เด้ นโฮม (KhumPhaya Garden Home) 300
คูลดาวรี สอร์ ท (Cool Down Resort) 600
เค เอส วิลล์ (K s vill) 400
คาลา ลิลลี่ (Cala Lily) 250
ค่ ายดารารั ศมี (แม่ ริม) (Dara Rasamee Battation) 400
หมวด ง
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
งาว (Ngao) 2,500
หมวด จ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
จอมทอง (Chom Thong) 800
แจ้ ห่ม (Jue Hom) 1,900
จูน (June) 2,500
เจ.ซี. การ์ เด้ นท์ (J.C. Garden) 350
แจ้ ซ้อน (Chae Son) 1,500
จีรังสปา (Jirung spa) 450
เจดีย์แม่ ครั ว (Jaydee mae krua) 700
จัสมินลอดจ์ (ดอยสะเก็ด) (Jasmine Lodge) 450
จตุจักร (ลําพูน) (Chatuchak, Lamphun) 550
เจมส์ ทรี บูตคิ (สันกลาง) (Gem Tree Boutique) 250
จอยเฮ้ าส์ (สันผีเสือ้ ) (Joy House) 250

หมวด ฉ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ไฉไลออคิด (แม่ วาง) (The Chai Lai Orchid Resort) 1,200
หมวด ช
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
เชียงดาว (Chiang Dao) 1,400
เชียงราย (Chiang Rai) 2,800
เชียงของ (Chiang Khong) 4,500
เชียงแสน (Chiang Saen) 3,500
เชียงม่ วน (Chiang Muan) 3,400
ไชยปราการ (Chai parkarn) 2,000
โชควารี โฮม (Choke Waree Home) 300
เชียงใหม่ การ์ เด้ นแลนด์ (รวมโชค) (Cm Gardenland) 250
เชียงใหม่ การ์ เด้ นแลนด์ (สันทราย) (Cm Gardenland) 250
เชียงใหม่ รอยัลกอล์ ฟคลับ (ร่ มหลวง) 900
เชียงคํา (พะเยา) (Chiang Kum, Phayao) 3,000
ช่ อแล (แม่ แตง) (Cho Lare, Mae Tang) 1,200
เชียงกลาง (น่ าน) (Chiang Klang, Nan) 4,500
เชียงดาวฮิวล์ รี สอร์ ท (ChiangDao hill resort) 1,600
เชียงใหม่ เพอเฟคโฮม (Chiang Mai perfect Home) 250
ชลบุรี (Chon Buri) 11,000
เชียงใหม่ ฟลอร่ าวิวล์ (Villla flora Chiang Mai) 300
เชียงใหม่ จันทร์ การ์ เด้ นท์ (สันกําแพง) 400
เชียงดาว เมืองงาย (Chiang Dao, Mueng Ngar) 400
ชายทุ่งกุ้งเต้ น (Chai Thung Kung ten) 300
เชียงใหม่ เลคแลนด์ (Chiang Mai lekelang) 200
ชัยสถาน (สารภี) (Chai satan) 300

หมวด ซ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ซิตโี ้ ฮมเพลส (ต้ นเปา) (City Home Place) 300
ซานต้ าเฮ้ าท์ (Santa House) 550
เซ็นเตอร์ ปาร์ ค (Senter Park) 250
ซีเคร็ท การ์ เด้ นท์ (Secret Garden) 350
ซันชาย วิลเลจ (Sunshine village) 350
ซีรีน วิวล์ (Serene Villle) 250
เซนศาลา (Zensala Chiang Mai) 250
ซันสวีท (สันป่ าตอง) (Sun sweet) 600
โซลเมทส์ รี ทรี ท (SoulMates Retreat Hotel) 600

หมวด ด
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ดอยสะเก็ด (Doi saket) 450
ดอยสุเทพ (Doi Suthep) 500
ดอยแม่ ป๋ ั ง (หลวงปู่ แหวน) 1,100
เด่ นชัย (Den Chai) 2,500
ดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon) 2,500
ดอยตุง (Doi Tung) 3,000
ดอนเมือง (Don Muang) 9,500
ดอยติ (Doi ti) 550
ดอยอ่ างขาง (Doi Aug Khaug) 3,500
ดอยเต่ า (Doi Tao) 2,000
ดอยหล่ อ (Doi Lor) 600
ดอนแก้ ว (สารภี) (Don Keaw) 300
ดอยคําฮิลไซด์ (Doi kum Hillside) 250

ดอยถํา้ (Doi Tham) 250
เดอะสปา รี สอร์ ท (แม่ ริม) (The spa resort) 700
เดอะเนส เชียงดาว (The Nes Chiang Dao) 1,300
เดอะรี เจ้ นท์ ลําพูน (The regent Lumphun) 450
เดวา มนตรา (นํา้ แพร่ ) (Deva Montra) 350
ดอยปุย (Doi Pui) 800
ดอกคําใต้ (พะเยา) (Dokkhamtai) 2,500
ดอนแก้ ว (แม่ ริม) (Don Keaw) 300
ดรี มแคชเชอร์ (ท่ าวังตาล) (Dream Catcher) 300
ดอยคํารี สอร์ ท (Doi kum resort) 250
เดอะทูเก็ตเตอร์ (The Toherther) 200
ดิ อธิษฐานป่ าแดด (Athitan Boutique Hotel) 250
เดอะไชยลอดจ์ แม่ วิน แม่ วาง 1,200
เดอะสตาร์ (The Star) 600
เดอะเนเชอรั ล ฮิลลิ่ง สปารี สอร์ ท (The Natural Hilling Spa Resort) 2,000
เดอะไฉไล ออร์ คิดรี สอร์ ท แม่ วาง (The Chai Lai orchid Resort) 1,200
เดอะวายเรสซิเดนท์ (รวมโชค) (The Y Residence) 250
ดิเออบาน่ า1 (The Urbana 1) 250
ดาราเทวี (The Dhara Dhevi Hotel) 250
เดอะพรอมิเน้ นท์ (The prominence) 250
ดราก้ อนไฟว์ ดอยสะเก็ด (Dragonfive Doi saket) 1,400
เดอะแกรนด์ วิลเลจ (The gran village) 360
เดอะนิวคอนเซ็ป (ขวัญเวียง) (The New Concept) 300
ดงขีเ้ หล็ก (สันกําแพง) (Dong Kelek) 600
ดีญ่า วาเล่ ย์ (สันกําแพง,สารภี) (Diya Valley) 300
ดี วารี ฮิล ลอดจ์ (Hill Lodge) 550
หมวด ต
สถานที่ ราคา(บาทไทย)

เต๋ า การ์ เด้ นท์ (Tao Garden) 600
ตาก (Tak) 4,000
ต้ นเปา (สันกําแพง) (Tonpao) 300
ตลาดจตุจักร (ลําพูน) (Chatuchak market) 500
ตราด (Trad) 15,000
ตานัง เรนัง 400
ตลาดสามแยก (Sam yak sansai market) 250
ต้ นดู่ (สันกําแพง) (Ton do) 450
ตรี พศ เรรสซิเด้ นท์ 600
ตลาดรวมโชค (Ruamchok market) 250
ตูบนายา โฮมสเตย์ (ท่ าศาลา) (Tubnaya Homestay) 250
ตลาดขวัญดอยสะเก็ด (Kwan market Doi saket) 350
หมวด ถ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
เถิน (Thoen) 2,500
ถวาย 350
ถํา้ เชียงดาว (Thum Chiang Dao) 1,500
ถํา้ พระสบาย (แม่ ทะ,ลําปาง) (Thum prasabaye) 1,700
ถํา้ เมืองนะ (เชียงดาว) (Thum maung na) 2,200
หมวด ท
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ทุ่งเสีย้ ว 500
ท่ าลี่ (Ta Li) 700
ท่ าตอน (Ta thon) 3,000
เทิง (Teng) 2,900
เทวา มนตรา (Tava Montra) 360
ทวีโชค (Twee Chok) 300

ทิพย์ ภมร (Thippamon hill) 250
ที.โอ.ที. (สารภี) (T.O.T) 300
ทวีชล (ออรไซอล) (Twee Chon) 400
ทุ่งสะโตก (Thung Saotk) 600
ท่ ารั ว้ (Tha rua) 300
ทุ่งช้ าง (น่ าน) (Thung Chang) 4,200
ท่ ามะโอ (สารภี) (Ta ma o) 500
เทคนิคสันกําแพง (Sankunpak Techniques) 500
ทุ่งข้ าวตอก 500
ท่ าวังตาล (Tha wangtan) 250
เทคโนโลยีบ้านครู ลาํ พูน 500
ทัชฮิวล์ คอนโด (Touch Hill Place) 250
ทุ่งหัวช้ าง (ลําพูน) (Thung Hua Chang) 1,400
ท่ าใหม่ อิ 300
ทรี เรโทร (ท่ าศาลา) (Tree Retro) 250
ทิพย์ ภริ มย์ (Thippirom) 300
ทัชสตาร์ รีสอร์ ท (จอมทอง) (Touch Star Resort) 1,100
ทุ่งฟ้าบด (สันป่ าตอง) (TungfahBod) 500
ไทวัสดุ (Tai Watsadu) 250
ทรายทองรี สอร์ ท (สันทราย) (SaiThong Resort) 550
ทุ่งเกวียน (Tung Kwian) 1,200
ท่ าศาลารี สอร์ ท (Tha Sala Resort) 250
ไทรี สอร์ ท (Tai Resort) 500
ทีคเฮ้ าท์ (หางดง) (Teak House) 350
ที่ดนิ สันทราย (Sansai Land) 400
ทาสบเส้ า (แม่ ทา) (Ta sopshos) 900
พีทซี ีสปา (PTC spa) 300
ทิพยารมย์ โฮมสเตย์ (Trip Paya Rom Homestay) 300
เทคโนห้ วยแก้ ว 200

ไทยสมายรี สอร์ ท (Thai smile Resort) 600
ที่ดนิ ดอยสะเก็ด (Doi saket Land) 500
หมวด ธ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ธารทิพย์ วิลล่ า (Tharnthip Villa) 250
ธนาวัลย์ (กาดรวมโชค) (Tanaval) 250
ธนาบุญ (TanaBun) 250
ธรินทร์ ภรวิลล่ า (สันโป่ ง,แม่ ริม) 500
ธาราบุรี (Tharaburi) 250
ธารดง (Tarndong) 250
ธารอิงดอย (TarnaingDoi) 350
ธนพรเลคโฮม (แยกหลุยส์ ) (Thanaporn leakHome) 250
ธรรมะศรี มันตะ 900
ธารทอง ลอดจ์ (Thanthong Lodge) 1,500
ธีรยา (บ่ อสร้ าง) (Teeraya) 350
ธนพร โครงการ4 (Thanaporn) 300
ธุดงคสถานล้ านนา (Lanna Dhutanka) 450
หมวด น
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ไนท์ ซาฟารี (Night Safari) 250
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 500
นอร์ ทเทิร์นเฮอริเทจ (Northern Heritage) 550
นํา้ ตกวชิรธาร (Wachirathan waterfall) 1,250
น่ าน (Nan) 4,200
นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) 6,000
นํา้ แพร่ (Nam phrae) 400
นํา้ ริน (Nam rin) 300
นํา้ พุร้อนสันกําแพง 700

นานาชาติเปรม 600
นากาฮิลล์ (หลังราชภัฎเชียงราย) (Naga Hill) 2,500
นํา้ ตกแม่ สา (Mae sa waterfall) 600
นํา้ ตกแม่ กลาง (Mae khang waterfall) 1,100
นํา้ ผึง้ วิลเลจ (สารภี) (Nam phung village) 250
นูเล้ นท์ วอเตอร์ ไชด์ (นํา้ แพร่ ) (Nulenz waterside) 400
นครพิงค์ ลอดจ์ (Nakornping Lodge) 250
นาทองลอดจ์ (Nata Lodge) 250
นํา้ ปิ งรี สอร์ ท (Nam ping Resort) 450
นาหึก 1,000
เนลธารารี สอร์ ท (Neil Tara Resort) 250
นันธิมา (สันผักหวาน) (Nanthima) 250
นํา้ บ่ อหลวง (Namboluang) 460
นํา้ ต้ นแม่ ริม (Namton maerim) 450
นฤตยะรี สอร์ ท (Narittaya Resort) 450
นานาชาตินครพายัพ 300
ในฝั น 2 (Nai fhun 2) 250
นํา้ ดิบ (Nam Dip) 1,100
นํา้ โท้ ง (หางดง) (Nam thonk) 450
นิมมานนรดี (Nimman noradee) 1,000

หมวด บ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
บ้ านวังตาล (Ban wangTran) 250
บ้ านสวนนนทรี ย์ 250

บ่ อสร้ าง (Bo sang) 300
บ้ านหลักปั น (Ban lak pan) 300
บ้ านธิ (Ban Thi) 600
บ้ านโฮ่ ง (ลําพูน) (Ban Hong) 1,100
บ้ านใหม่ หนองบัว (Ban Mai nong bua) 2,000
บ้ านปากกอง (Ban pakkhong) 360
บ้ านป่ าเหมือด 400
บ้ านป่ าไผ่ (Ban papai) 1,300
บ้ านควายไทย (แม่ ริม) (Ban KwaiThai) 550
บ้ านถวาย 350
โบทานิก (BoTanic) 600
บ่ อหิน (Bo Hin) 350
บ้ านบุญส่ อ (Ban Boonsose) 250
บ้ านห้ วยนํา้ ริน (Ban Huanamrin) 500
เบลวิลล่ า (Bell villla) 700
บ้ านสบาย สปารี สอร์ ท (Bansabeay spa resort) 300
บุหลันบุรีรีสอร์ ท (Bulun Buri resort) 600
บ้ านใบไม้ (Ban baimai) 350
บ้ านแหวน (หางดง) (Ban wan) 300
บ้ านสวนดาวเหนือ (Ban suan dao neu) 400
บวกเป็ ด (Buak ped) 300
บวกครกใต้ (สารภี) (Buak khrok tai) 250
บ้ านร่ มศักดิ์ (พืชสวนโลก) (Ban romsak) 250
บ้ านกองคํา (ป่ าตัน) (Ban kong kam) 250
บ้ านคันนาคันทรี รีสอร์ ท (BanKunna Kuntree Resort) 550
บ้ านพิมุกข์ 1,2 (Ban Pimuk 1,2) 300
บ้ านเอือ้ อาทร (สันทราย) 450
บ้ านสวนป่ าลาน (Ban suan palan) 350
บ้ านมอญ (ศิลาดล) (Banmon) 300

บวกค้ าง (สันกําแพง) (Buak kang) 400
บ้ านร่ มไทร (นํา้ แพร่ ) (Ban Romsai) 400
บ้ านโขงขาว (หางดง) (Ban Khongkhaw) 350
บ้ านกล้ วยไม้ 250
บ้ านกลางดอย (Ban Klang Doi) 550
บ้ านนํา้ ปิ ง (Ban nam ping) 450
บ้ านยวม (สารภี) (Banyuam) 250
บ้ านไร่ ลานนา (แม่ แตง) (Ban rai lanna) 800
บลูไดมอนด์ (Blue Diamond) 300
บวกครกน้ อย (Buak Khrok noi) 250
บ้ านแซม (ลําพูน) (Bansam) 850
บ้ านช่ อแล (แม่ แตง) (Ban cho lae) 1,200
บัตเตอร์ ฟาย (Butterfly) 250
บ้ านปง (หางดง) (BanPhong) 400
บ้ านแป้น (ลําพูน) (Banpan) 600
บ้ านแสนดอย (Bansandoi) 250
บ้ านคุณดอนจั่น (BanKun Donjun) 200
บ้ านรุ่ งเรื อง 300
บ้ านห้ วยทราย (สันกําแพง) (BanHuasai) 400
บ้ านทรายทุ่ง (ดอยสะเก็ด) (BanSaiThung) 450
บ้ านเสด็จ (ลําปาง) (Bansaded) 1,400
บ้ านครู แดง (สารภี) (BanKhruDeng) 350
บัวสะหลี รี สอร์ ท (Buasaree) 300
บ้ านสวนริมธาร (Bansuan rimthan) 400
บ้ านฟ่ อน (Banfon) 400
บ้ านหนองก้ นคุ (สันทรายป่ าเหมือด) (Bannonkonku) 500
บ้ านโป่ ง (แม่ โจ้ ) (Ban Pong) 550
แบมบูม คันทรี่ (แม่ แตง) (BamBoo Country) 1,200
บีชแบ็คแพ็คเกอร์ (Beach Back Packer) 250

บ้ านไร้ กังวล (หนองจ๊ อม) (Ban rai kung won) 300
บ้ านสันกลาง (Bansankhang) 250
บ้ านไร่ ลานนา รี สอร์ ท (Banrai Lanna Resort) 800
บ้ านปลายดอย (Banpai doi) 500
บ้ านบ่ อแก้ ว (สะเมิง) (Ban bolkeaw) 1,500
บ้ านสรรพกร (ฟ้าฮ่ าม) (Ban sappakron) 250
บ้ านนาหึก (แม่ ริม) 1,000
บ้ านปง (ออนใต้ สันกําแพง) (Ban pong) 850
บุหงา มันตรา (Bunga Mantra) 550
บ้ านหลองข้ าวรี สอร์ ท (Ban Lhong Khao resort) 900
บ้ านครู (ลําพูน) (Ban Kru) 500
บ้ านระเบียงดาว 2,000
บ้ านกลาง (ลําพูน) (Ban Khang) 550
บ้ านป่ าลานทุ่งต้ อม (สันป่ าตอง) (Ban Palan Thungtom) 500
บวกครกเหนือ (Buak Khrok neu) 250
บ้ านสวนเทียนนา (Ban suan teanna) 300
บ้ านปลายดอยรี สอร์ ท (Ban paidoi resort) 500
บ้ านห้ วยแก้ ว (ดอยสะเก็ด) (Ban huakeaw) 1,000
บ้ านสวนถนอมภัทร รี สอร์ ท 400
บ้ านดู่ (เชียงราย) (Ban do) 2,800
บิก๊ ซี (ลําปาง) (Big-C) 1,300
หมู่บ้าน บ่ อสร้ างวิลล์ 350
บ้ านสวยล้ อมสวน (Bansuay Lomsuan) 300
บ้ านกาดสันป่ าตอง (Ban kad sanpatong) 700
บ้ านพอใจ (Ban porjai) 180
บ้ านแก้ วมังกร (Ban keawmangkon) 700
บ้ านร้ องกล่ องข้ าว (ต้ นดู่สันกําแพง) (BanrongKongkaw) 400
บ้ านริมนํา้ (กาดรวมโชค) (Banrimnam) 300
บ้ านป่ าสักงาม วิลเลจ (ลวงเหนือ) (Ban pasakngam village) 1,000

บ้ านม่ อนฝ้าย (Banmonfai) 250
บ้ านอิงดอย (BanAingdoi) 200
บ้ านเชียงขาง (Ban ChiangKhang) 250
บีทรู ี สอร์ ท (สันผีเสือ้ ) (B2resort) 250
บ้ านคีรี (Bankere) 250
บ้ านไร่ ยามเย็น (ร้ านอาหาร) (Ban rai yamyen) 250
บ้ านแก้ วเฮือนขวัญ (Bankeaw Huenkwan) 250
บ้ านก๋ างโต้ ง 500
บ้ านเจ้ าพระยาล้ านนา (หนองหาร) (BanJaoPhraya Lanna) 500
บุญฟ้าแกรนด์ โฮม (สันกําแพง) (BanBoonfah grandHome) 350
บ้ านในฝั น 4 (Ban nai fun 4) 500
บ้ านทา (ลําพูน) (Ban tha) 800
บริษัท ออนสมู๊ท 300
บ้ านต้ นท่ า (แม่ แตง) (Ban Tonta) 1,200
บ้ านไร่ ถ่ นิ ไทยงาม (Ban RaiTin Thai ngarm) 600
บ้ านขวัญเคียงดาว (บ้ านปง หางดง) (Ban Kwan KhiangDao) 450
บ้ านสวนตะวัน (แม่ เหียะ) (Ban suan Tawan) 200
บ้ านสวนอิมดอย (Bansuan Aimdoi) 400
หมวด ป
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ป่ าลาน สันป่ าตอง (BanLan Sanpatong) 500
ปูคายูตริ ี สอร์ ท (Bukayuti resort) 400
ปางกึด้ 1,800
โป่ งแยงแอ่ งดอย (Pongyang Angdoi) 800
ปางช้ างแม่ แตง 700
ปางช้ างแม่ สา 600
ปางช้ างแม่ ตะมาน 800 ป่ าซาง (Pa sang) 800
ป่ าแป๋ (Pa Pae) 1,100

ป่ าแดด (เชียงราย) (Pa Daet) 2,200
ป่ าป้อง (ดอยสะเก็ด) (Pa pong) 350
ปานวิมาน (Pan viman) 800
โป่ งกุม (ดอยสะเก็ด) (Pong Kum) 700
ป่ าเหมือด (สันทราย) 400
ป่ าเส้ า (ลําพูน) (Pa Sao) 450
ปากกอง 360
ป่ าไผ่ (Pa pai) 1,300
ป่ าแหว่ (สันกําแพง) 450
โป่ งแยงใน (แม่ ริม) (pong yaeng nai) 800
ป่ าเดื่อ (สารภี) (Pa Dua) 250
ป่ าไผ่ (สันกําแพง) (Pa pai) 350
ป่ าสัก (ลําพูน) (Pa sak) 550
ป่ าแดง (ดอยสะเก็ด) (Pa Deng) 700
ปาล์ มสปา (แม่ ริม) (Plam spa) 400
ปางอุ๋ง (Pang Ung) 4,500
ปั ว (น่ าน) (Pua) 5,500
ปาน (อ.ปาน) (Pan) 2,900
ป่ าติว้ (แม่ ริม) (Pa Tio) 460
ป่ าเหว (ลําพูน) 450
ปางแดง (ดอยสะเก็ด) (Pang Deng) 700
ปาย (Pai) 3000
ป่ าข่ อยใต้ (Pa Koi Tai) 350
ปง (อ.ปง พะเยา) (pong) 3,000
เปี ยงหลวง (Piang Luang) 3,500
ป่ าบง (สารภี) (Pa bong) 300
ป่ าลาน (Pa Lan) 550
ปากทางสะลวง 700
ปางมะผ้ า (แม่ ฮ่องสอน) 4,000

ป่ าตึง 700
ปิ งโค้ ง (เชียงดาว) (Ping Khork) 1,600
ปางแฟน (ดอยสะเก็ด) (Pang Fan) 1,000
ป่ าไม้ แดง (ดอยสะเก็ด) (Pa Mai Deng) 700
ปาล์ มสปิ ง 2 (เจ้ าแม่ กวนอิม) 250
ปราชญราชพฤกษ์ รี สอร์ ท 300
ป่ าตัน (Pa Tan) 250
ป่ าข่ อยเหนือ (Pa khoi Nua) 300
เปรม (Prem) 600
ประปา (แม่ ริม) (Papra) 400
ป่ าสักงาม (Pa sakngam) 1,400
ป่ าคา (ดอยสะเก็ด) (Pa ka) 450
หมวด ผ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ผาลาดตะวันรอน (Palaad Tawanron) 250
หมวด ฝ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ฝาง 2,200
หมวด พ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
พร้ าว (Prow) 1,300
พะเยา (Phayao) 2,400
แพร่ (Phrae) 2,800
พาน (Pan) 2,600
พิษณุโลก (Phitsanulok) 4,000
พราวภูฟ้า (Proudphufah) 800

พระบาทสี่รอย 2,000
พระบาทตากผ้ า 800
เพชรนํา้ ปิ ง (Petch Namping) 250
พญาชมภู (สารภี) 250
พืชสวนโลก (Royalpark Rajapruek) 250
พิมุกข์ 1,2,3,4 (Pimook 1,2,3,4) 300
พฤกษาดอยคํา 250
เพอเฟคโฮม (Perfect Home) 250
พะยากน้ อย 350
พนาวัฒน์ (ฮอด) 1,600
ไพนารี โฮม 300
เพชรบูรณ์ (Phetchabun) 6,200
พิจติ ร (Phichit) 5,000
พัทยา (Pattaya) 12,000
พรสวรรค์ (ท่ ารั ว้ ) (Porn sawan) 300
พฤกษาทอง (PruksaTong) 250
พัฒนาทรายแก้ ว (แม่ โจ้ -สันทราย) (Phattana Saikeaw) 400
พิพธิ ภัณฑ์ พระพิฆเนศ (Ganeshamuseum) 600
พันพรรณบ้ านดิน (แม่ แตง) 1,000
พระธาตุศรี จอมทอง 800
พระตําหนักดาราภิรมย์ 400
เพลินจิต ฮอลิน่า (Ploenchit Hoilna) 400
พฤกษ์ พนา 300
หมวด ฟ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
โฟรซีซ่ นั (Four Seasons) 460
เฟิ ร์ นพาราไดซ์ (สันทราย) (Fern Paradise) 350
ฟ่ อนคําวิลเลจ (เฮือนจนะบูตคิ ) (Fondcome Village) 400

ฟลอร่ าวิวล์ (Floravill) 350
ฟ้าฮ่ ามวิลเลจ (Faham Village) 250
เฟื่ องฟ้าริเวอร์ ไซด์ (Fuengfah reverside) 400
ฟ้าหลวง (ต้ นเปา) (Fah Luang) 300
ฟาร์ มงู (Snake Farm) 460
หมวด ภ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ภูจัยยารี สอร์ ท 550
ภานนท์ ตลาดรวมโชค 250
ภูชีฟ้ ้ า (Phu Chi Fa) 4,500
ภูใจใส (เชียงราย) (Phu jai sai) 3,500
ภูจนิ ดา ฮอลิเดย์ เฮ้ าส์ (แม่ แตง) (PhuJinda Holiday House) 1,500
ภูกามยาว (พะเยา) (Phu Kam Yao) 3,200
ภูสันฟ้า (แม่ แตง) (Phu shun fha) 1,000
หมวด ม
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
หมู่บ้านนพเก้ า 350
แม่ หอพระ (Mae Ho Pra) 800
แม่ ปิงวิลล่ า (Mae Ping Villa) 250
มหาวิทยาลัยนอร์ ท (M.North) 350
แม่ ริม (Mae Rim) 400
แม่ โจ้ (Mae Jo) 400
แม่ แฝกเก่ า (MaeFag) 550
แม่ แฝกใหม่ (MaeFag) 550
ม่ อนแสงดาว (Monsaengdao) 700
ม้ งลอดจ์ (แม่ แจ่ ม) (Hmong Lodge) 1,100
แม่ ขะจาน (Mae Khachan) 1,200

เมืองงาย (Muang Gai) 1,500
มหาวิทยาลัยโยนก (ลําปาง) (Yonok) 1,300
แม่ อาย (Mae ai) 2,500
แม่ ใจ (Mai jai) 2,200
แม่ สะเรี ยง (Mae Sariang) 3,500
แม่ จัน (Mae Jun) 3,000
แม่ สาย (Mae sai) 3,500
แม่ สะลอง (Mae salong) 3,500
แม่ นาจร (Mae Na jon) 3,200
แม่ สอด (Mae sod) 5,000
แม่ ฮ่องสอน (Mae Hong Son) 4,500
แม่ ออน (MaeOn) 600
แม่ ทา (Mae Tha) 800
แม่ มาลัย (Mae Malai) 700
เมาเทนคลิก (พืชสวนโลก) (Mountain Creek) 250
แม่ แตง (Mae Tang) 800
แม่ ปูคา (Mae Pu ka) 300
แม่ ก้ ุงน้ อย (สันป่ าตอง) 500
แม่ ฮ้อยเงิน/แม่ ก๊ะ (Mae Hoy/Mae ka) 350
แม่ แจ่ ม (Mae Jam) 2,500
แม่ สา (Mae Sa) 600
แม่ สาวัลเล่ ย์ (Mae Sa Valley) 700
แม่ ทะ (Mae Ta) 1,600
แม่ เมาะ (Mae Moh) 1,500
แม่ กาํ ปอง (Mae Kampong) 1,500
แม่ วิน (แม่ วาง) (Mae win) 800
แม่ สรวย (Mae Suai) 1,800
แม่ แรม (Mae Ram) 600
แม่ ตะมาน (Mae Taman) 800

แม่ วาง 800
แม่ คาว (Mae Khao) 250
แม่ ริมใต้ (Mae Rimtai) 400
แม่ ริมลากูน (Mae Rim Lagoon) 460
แม่ โจ้ กอล์ ฟคลับ (Mae jo Golf Club) 500
แม่ กวง (ดอยสะเก็ด) (Mae Kuang) 550
แม่ กวงใต้ (Mae Kuang Tai) 800
หมู่บ้านมัณฑนา 250
หมู่บ้านมาสเตอร์ พีช (พืชสวนโลก) (Master Piece) 250
หมู่บ้านมาสเตอร์ พีช (หลังหมู่บ้านรุ่ งอรุ ณ) (Master Piece) 300
หมู่บ้านปรารถนา (ติดมหาวิทยาลัยนอร์ ท) 360
แม่ คือ 400
หมู่บ้านวิวสวย 1 300
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University) 2,600
ม่ อนม่ วน (Mon Muan) 1,000
หมู่บ้านลานดาว (บิก๊ ซี-หางดง) 200
แม่ ย่อย (สันทราย) 300
ม่ อนแจ่ ม (Mon Cham) 1,200
แม่ พริก (Mae Prik) 2,300
ม่ อนภูไพร (ดอยสะเก็ด) (Mon Phu prie) 1,000
เมืองกุฎฎี รี สอร์ ท (MuangGudi Resort) 460
หมู่บ้านแสนสราญ (Sansaran) 300
แม่ ก๊ะ (Mae ka) 400
หมู่บ้านธนาวัลย์ (กาดรวมโชค) (Tanaval) 250
มูลนิธีขาเทียม 250
หมู่บ้านมรกต 350
หมู่บ้านพฤกษาทอง 250
ม่ อนอิงดาว (Mon AingDao) 1,200
หมู่บ้านวังตาล (WangTran) 250

มารดาดีรีสอร์ ท (สารภี) (Marndadee Resort) 450
แม่ ในการ์ เด้ นท์ (Mae Nai Garden) 600
เมืองนะ เชียงดาว 2,200
มะเขือแจ้ (ลําพูน) 500
หมู่บ้านซิกเนเจอร์ (Sixnature) 300
หมู่บ้านเชียงใหม่ เลคแลนด์ (Chiang Mai Lake Land) 200
หมู่บ้านลานนาธานี (Lanna Thani) 250
แม่ ริมวิวปาร์ ครี สอร์ ท (Maerim vill Park resort) 400
หมู่บ้านกล้ วยไม้ 250
หมู่บ้านชมเดือน เคียงดอย (สันนาเม็ง) 300
หมู่บ้านสุรพงนิเวศ (บวกครก) 250
โมโนซีรอส รี สอร์ ท (แม่ แรม) (Monoceros Resort) 600

หมวด ย
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
แยกหลุยส์ 250
แยกแม่ กวง (Mae Kuang) 300
ยางเนิง้ (สารภี) (Yang Neung) 250
แยกสะเมิง (Samerng) 250
แยกลิขิตชีวัน 300
แยกศรี บัวเงิน 250
แยกรวมโชค (RuamChok) 250
ย่ างเผาเตาดิน (Yang Phao Tao Din) 250
แยกเขื่อนแม่ งัด 800

แยกกองทราย (สารภี) 300
แยกสะเมิง (นํา้ ต้ นหลวง) 250
หมวด ร
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ร.พ.นครพิงค์ (NaKornping Hospital) 250
ร.พ.แมคเคน (McKean Hospital) 250
ร.พ.สารภี (Sarapee Hospitall) 360
ร.พ.สันป่ าตอง (Sanpatong Hospital) 460
ร.พ.สันกําแพง (Sankumpeng Hospital) 400
รี เจ้ นท์ 1,2,3 (Regent 1,2,3) 250
เรื อนแพ 1 300
เรื อนแพ 2 250
รุ่ งอรุ ณ 3 (หางดง) (Roong Aroon 3) 300
รวีวารี รี สอร์ ท (แม่ ตะมาน) (Rawee Waree Resort) 800
รวีวารี รี สอร์ ท (สันผีเสือ้ ) (Rawee Waree Resort) 250
ร่ มสักรี สอร์ ท (Romsak Resort) 250
ไร้ กังวล 250
รุ่ งเรื อง (หน้ าเสียงสามยอด) (Roong Ruang) 300
ร้ องวัวแดง (สันกําแพง) (Rongwuadang) 550
รอยัลวิวล์ (Royal View) 250
รอยัลกอล์ ฟคลับ (Royal golf Club) 1,000
รุ่ งอรุ ณฮอตสปริงรี สอร์ ท (Roong Aroon Hot Springs) 800
ร้ านอาหารอิ่มปลาเผา (Implaphao) 360
ระยอง (Rayong) 12,000
ร่ องขุ่น (สันกําแพง) (Rong Khun) 250
ไร่ ธนาวัฒน์ (อ.ฮอด) 1,800
รอยัลเบวิสต้ าคันทรี (Royal Belle Vista Country) 600
รอยัล ออคิด ปาร์ ค (Royal Orchid Park) 250

เรื อนอริยา (Ruen Ariya Resort) 600
รินลดา (Rinlada) 300
ริมธาราบูตคิ (Rim Tara Boutique) 250
ร่ มเย็นการ์ เดนท์ รีสอร์ ท (Romyen Garden Resort) 350
เรนฟอเรส (Rain Forest) 180
รุ่ งธนา 4 (แม่ กวง) (Ban RungTana) 300
ร.พ.สันทราย (Sansai Hospital) 400
รวิสรารี สอร์ ท (Rawisara Resort) 250
ระเบียงป่ าสัก (Rabeang Rasak) 1,300
ร.พ.จอมทอง (Chom Thong Hospital) 800
รินลดารี สอร์ ท (Rinlada Resort) 700
รอยัลปิ งการ์ เด้ นท์ (แม่ แตง) (Royal ping Garden) 1,200
เรื อนไหมฝ้ายช้ างรี สอร์ ท (บ้ านถวาย) 350
เรื อนจําหญิง (Women Prison) 250
เรื อนจําชาย (Men Prison) 900
ริเวอร์ ไซด์ โฮมสเตย์ (ช่ อแลแม่ แตง) (Riverside HomeStay) 1,100
โรงเรี ยนวชิราลัย (สารภี) (Vachiralai School) 350
รี เจ้ นท์ 8 (Regent 8) 300
ริมนํา้ รี สอร์ ท (RimNam Resort) 450
ร.พ.หางดง (Hang Dong Hospital) 350
หมวด ล
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ลัดดารมย์ อีลิเก้ นท์ (พรอมเมนาด้ า) (Laddarom) 250
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ แม่ โจ้ 350
ลําปาง (Lampang) 1,300
ลี ้ (Li) 2,000
ลอง (Long) 2,000
ลับแล 3,000

เลย (Loei) 7,000
ลากูน่าโฮม (LaGunaHom) 300
ลานนาซิตี ้ (Lanna City) 250
ลานนาไพนารี โฮม (Lanna pri na re Home) 300
ลําพูน (LamPhun) 500
เลควิวล์ ปาร์ ค 2 (Lake View Park2) 300
โลตัส (สันทราย) (Lotus) 300
ลานนาวิว (Lanna vill) 300
ลานนามนตรา (Lanna Montra) 250
ลานนาวดี (สันผีเสือ้ ) (Lanna wadee) 250
ลานนารี สอร์ ท (Lanna resort) 500
ล้ านนาธารา (Lanna Tara) 250
เลคัทล์ ปาร์ ค 1 250
ลัดดารมย์ (หน้ าศาลากลาง) (Laddarom) 250
ลิขิตชีวัลย์ 300
ลากูน่าโฮม 7 (LaGunaHome) 300 ลั
ดดารมย์ (สันทราย) (Laddarom) 300
ลานดาว (แม่ เหียะ) (Lan Dao) 200
ลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด) (Loung nue) 550
ลัดดารมย์ (มหาวิทยาลัยพายัพ) (Laddarom) 250
ลากูน่าโฮม 3 (LaGunaHome 3) 360
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (บวกครก) (Land&House) 250
ลากูน่าโฮม 5 (LagunaHome 5) 300
ล้ านนาธานี (Lanna Thanee) 250
ลัดดารมย์ (แก้ วนวรั ฐ) (Laddarom) 300
ลัดดารมย์ (เจริญเมือง) (Laddarom) 300
ล้ านนาเลควิวล์ (Lanna Lakevilll) 350
ล้ านนาสายทองรี สอร์ ท (Lanna SaiThong Resort) 350
ลากูน่าโฮม 9,10 (LaGunaHome 9,10) 360

ลานนาโฮม (LannaHome) 250
ลานนาการ์ เด้ นท์ (Lanna Garden) 250
ลานไม้ ฝายช้ าง (Lan Mai Fai Chang) 450
เลคแลนด์ โฮมสเตย์ (Lake Land Home Stay) 200

หมวด ว
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
วัดสันทรายมูล 250
วิทยุเสียงงสามยอด (SamYod Radio Station) 300
วัดป่ าตึง 550
วัดดอยซิว (สันกําแพง) 550
วันอรั ญวิเวก (แม่ แตง) 800
วัดนํา้ หยาด 1,200
วัดผาบ่ อง 1,100
วัดสันป่ ง 1,300
เวียงปาเป้า 1,300
เวียงแก่ น 3,300
เวียงแหง 3,300
วิลันดารี สอร์ ท (หางดง) 450
วัดห้ วยส้ ม 400
วัดพยากดอนแก้ วโพธิญาณ 250
วัดป่ าดาราภิรมย์ (แม่ ริม) 460
วันพระนอนขอนม่ วง 250
วังเหนือ (ลําปาง) 1,500
วังนํา้ ริน 300
วัดหนองอาบช้ าง 400
วิลล่ าเมเนเออร์ 350
วัดสันต้ นม่ วง 300

วัดหนองกาย 700
วันห้ วยไร่ 600
วีว่าซิตี ้ (วัดรํ่าเปิ ง) 300
วัดดอนจั่น 200
วัดโป่ ง ป่ าลานดอยสะเก็ด 400
วี วัลเล่ ย์ บูตคิ 250
วิลล่ า (สันผีเสือ้ ) 250
เวียงจินตรา 400
วัดสันก้ างปลา 400
เวียงพิงค์ วิลล่ า (ล้ านนาเลควิวล์ ) 400
วัดป่ าพุทธพจน์ 500
วิวา ซิตโี ้ ฮม 250
วรารมย์ (เจริญเมือง) 300
วรารมย์ (แก้ วนวรั ฐ) 250
วัดศรี ดอนมูล (สารภี) 300
วัดม่ วนฤาษี (ดอยหล่ อ) 650
เวียงหนองล่ อง 1,200
วัดสันป่ าสักวรอุไร 250
วีดารารี สอร์ ทแอนด์ สปา 200
วัดสันศรี (สันทราย) 300
วัดไชยมงคล (สารภี) 300
วิทยาลัยพยาบาลพระราชชนนี 250
วังสิงห์ คาํ ใต้ 250
เวียงกุมกาม 250
วังเหนือ (ดอยสะเก็ด) 600
เวิลด์ คลับ (หางดง) 360
เวิลลด์ คลับแลนด์ 200
วิวสวย 1 250
วังบัวตอง (สันทราย) 360

วัดท่ าใหม่ อิ 250
วัดแม่ ตะไคร้ (แม่ ออน) 1,100
เวียงกาหลง 1,500
วัดถํา้ เมืองนะ (เชียงดาว) 2,200
วีวีเฮ้ าส์ 250
วัดอรั ญญวิเวก (วัดบ้ านปง อ.แม่ แตง) 1,000
วัดป่ างิว้ 300
เวียงท่ ากาน 600
วัดถํา้ ผาป่ อง (เชียงดาว) 1,600
เวียงชัย เชียงราย 3,500
วัดรํ่าเปิ ง (แม่ แตง) 700
หมวด ศ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ศาลากลาง 250
ศรี สัชนาลัย 3,400
ศิริพร 1,6,7 (Siriporn 1,6,7) 250
ศิริพร 2,3 (Siriporn 2,3) 300
ศิวาลัย 2,3 (Sivalai 2,3) 300
ศรี ปิงรี สอร์ ท (Sriping Resort) 250
ศรี ดอนมูล (SriDonmoon) 350
ศูนย์ วิปัสนาเชียงใหม่ (วัดห้ วยส้ ม) 400
ศูนย์ วิปัสนาเชียงใหม่ ศูนย์ 2 400
ศูนย์ ปฏิบัตธิ รรมตานัง เรนัง 400
ศิวาลัย 4 (Sivalai 4) 300
ศูนย์ อนุรักษ์ ช้างไทย 1,000
ศูนย์ บาํ บัดยาเสพติดแม่ ริม 450
ศูนย์ วิจัยแม่ เหียะ 250
ศูนย์ ปฏิบัตธิ รรมนิโรธาราม 1,000

ศูนย์ ราชการสันกําแพง 500
ศูนย์ การเรี ยนรู้ และวิชาการ 500
ศิริพร 8 (Siriporn 8 ) 300
ศิริพร 9 (สันนาเม็ง) (Siriporn 9 ) 300
หมวด ส
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
สันทรายหลวง (Sansai Luang) 360
สันทรายมูล 250
สันป่ าตอง (SanpaTong) 450
สันกําแพง (อ.เก่ า) (Sankumpeng) 400
สันกําแพง (อ.ใหม่ ) (SanKumpeng) 550
สันทรายน้ อย (Sansai Noi) 300
สนามกอล์ ฟลานนา (Lanna Sport Center) 250
สนามกีฬา 700 ปี 250
สารภี (Sarapee) 300
เสน่ ห์ชายนํา้ 300
สวนบัวรี สอร์ ท 600
สํานักปฎิบัตธิ รรม พุทธจน วรากร 550
สนามกอล์ ฟกรี นวัลเล่ ย์ 360
สนามกอล์ ฟแม่ แฝก 1,000
สะเมิง (Samerng) 1,300
สบปราบ (Sop Prap) 2,000
สามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) 3,300
สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) 10,000
สุโขทัย (Sukothai) 4,000
สะเมิงใต้ (Samerng Tai) 1,300
สันผักหวาน (Sunpukwan) 250
สันป่ าสัก (Sunpasak) 250

สันกลาง (สันกําแพง) (Sunkhlang) 250
สันนาเม็ง (Sunnameng) 300
สุกันธารา รี สอร์ ท (Sukantara Resort) 900
สนามกอล์ ฟอินทนนท์ 800
เสริมงาม จ.ลําปาง 2,000
สันมหาพน 750
สารภีรีสอร์ ท (Sarapee Resort) 350
สูงเม่ น (แพร่ ) 2,400
แสนสราญ (หนองควาย) 300
สราญรมย์ วิว (แม่ วาง) 400
สันปุเลย 360
สันทรายปาร์ ควิวล์ 1,2 (Sansai Park vill) 300
สันพระเนตร (สันทราย) (Sanpranet) 300
สายนํา้ ผึง้ ออคิดส์ 450
สมหวังอินทาวน์ (Somwang Intown) 250
สนามกอล์ ฟไอแลนด์ 800
สนามกอล์ ฟอัลไพน์ 600
สวนบูรณะรั กษาสภาพ 600
สันป่ าเปา (Sun papao) 350
สวนริมธาร 350
สันโป่ ง (Sun Pong) 500
แสนสบาย (San Sbaye) 350
สันกับตองเหนือ 300
สวนนนทรี ย์ 250
สิรินทร์ โฮม (Sirin Home) 250
สันคะยอม (San Khayom) 300
สนามกอล์ ฟแม่ โจ้ 550
สันเหนือ (สันกําแพง) (San Neu) 300
สายธารดอยงาม 400

สวนทวีชล (TweeChol Garden) 400
สะลวงเหนือ (แม่ ริม) 600
สันข้ างน้ อย (ป่ าซาง) 800
สมหวังเมาเท่ นวิว (แม่ ริม) 600
สนามชนเชียงราย 2,600
สะลวง (ขีเ้ หล็ก) (Saluang) 800
สบเตีย้ ะ (ห้ วยโจ้ ) (Soptia) 1,000
เสียงสามยอด (Samyod) 300
สันทรายวิลเลจ (Sansai village) 350
สัตหีบ (ชลบุรี) (Sattahip) 12,600
สันพระเนตร (สันทราย) (Sanpranet) 300
สีวลี สันกําแพง (บวกครก) (Seewalee Sankunpeng) 250
สบเปิ ง (Sop peng) 1,000
สันทรายศิริ (Sansai Siri) 300
สหพัฒน์ (ลําพูน) 600
สันกําแพง (อ.ใหม่ ) 550
สถานพินิจ คุ้มครองเด็ก 300
สายนํา้ สปอร์ ต วิลเลจ (SaiNam sport village) 350
สีวลีเชิงดอย (Seewalee Cheongdoi) 180
สไมล์ รีสอร์ ท (แม่ ริม) 500
สบแป๊ะ (จอมทอง) 1,200
สันก้ างปลา (สันกําแพง) 500
สิรินทร์ ปาร์ ค (Sirin Park) 300
สันใต้ มวยไทยยิม 500
สันทรายคันทรี วิวล์ (Sansai Country vill) 300
สปาเชียงใหม่ รีสอร์ ท (Spa ChiangMai Resort) 600
สวัสดีการ์ เด้ นท์ ในบ้ านพิมุข2 300
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ ิ (แม่ ริม) 600
สันโค้ ง 550

หมวด ห
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
หางดง (Hang Dong) 300
หนองตอง (Nong Tong) 450
หนองแซะ (สันกําแพง) (Nong Sae) 550
ห้ างฉัตร (ลําปาง) (Hang Chad) 1,100
หนองควาย (หางดง) (Nong Kwai) 300
หนองหาร (แม่ โจ้ ) (Nong Han) 400
ห้ วยตึงเฒ่ า 300
หนองจ๊ อม (สันทราย) (Nong Chom) 300
เหมืองจี ้ (ลําพูน) 700
หนองปลามัน (แม่ ริม) (Nhonplaman) 450
ห้ วยทราย (สันกําแพง) 600
ห้ วยส้ ม (นํา้ แพร่ ) (Huaysom) 400
หนองแฝก (สารภี) (Nong Fag) 250
หนองอาบช้ าง (แม่ ริม) 450
เหมืองแก้ ว (แม่ ริม) 400
หัวหิน (Hua Hin) 12,500
หารแก้ ว 400
หอประชุมทีปังกร 700
ห้ วยนํา้ ขุ่น (แม่ สรวย) 2,200
หลองข้ าวรี สอร์ ท (แม่ หอพระ) 800
หนองแก๋ ว (หางดง) 350
ห้ วยฮ่ องไคร้ 1,000
ห้ วยทราย (แม่ ริม) 600
ห้ วยโท้ ง (นํา้ บ่ อหลวง) 550
หลิ่งมื่น 400

หมวด อ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
อรสิรินทร์ 11 (Ornsirin 11) 450
อรสิรินทร์ 1 (Ornsirin 1) 350
อรสิรินทร์ 4 (Ornsirin 4) 400
อรสิรทน์ 3,5,6,7 (Ornsirin 3,5,6,7) 300
อินทรชิดชัย 360
อุทยานล้ านนา 460
ออนหลวย (สันกําแพง) 700
อิมพีเรี ยลเชียงใหม่ รีสอร์ ท (แม่ ริม) (Imperial ChiangMai Resort) 300
อรุ โณทัย 2,000
อเมริกันแปซิฟิค (American Pacific) 600
ออบหลวง (Ob Luang) 1,500
เอ็มเพอเร่ อ 1,2 (Emperror 1,2) 250
อเวย์ สวนสวรรค์ (Away Suan sawan) 600
ออคิดเพลส (Orchind Place Hotel) 300
อัลไพน์ กอล์ ฟคลับ (Alpine Golf Resort) 700
เอสอาร์ .แลนด์ (SR.Land) 250
อมก๋ อย (Om Koi) 2,800
เอือ้ อาทรสันกําแพง 300
อบต.ดอนแก้ ว (Donkeaw) 300
อัสภาเทวี (สันผักหวาน) 300
ออนใต้ (สันกําแพง) 550
อรวี (แม่ ริม) 360
เออบาน่ าดอนจั่น 1 (Urbana 1) 250
แอทนาธา (แม่ ริม) (At Thana) 600
อุตรดิตถ์ (Uttaradit) 4,500
อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani) 15,000
อิลิแก้ น (Elegance) 200

เอือ้ อาทรหนองหาร 550
เอือ้ อาทรสันป่ าตอง 400
เอือ้ อาทรสันผีเสือ้ 250
อ.วังชิน้ (แพร่ ) (WangChin) 3,000
เอ็กซ์ เซ็นเตอร์ 550
อินสดารี สอร์ ท (Insda Resort) 600
โอเรี ยนเต็ลสยามรี สอร์ ท (Oriental Siam Resort) 300
อรสิรินทร์ 2 (Ornsirin 2) 350
เอือ้ อาทรราชพฤกษ์ 250
อะซาญ่ า (แม่ ริม) (Azaya) 460
อินดีเ้ ฮ้ าส์ (Indy House) 600
อิส แอม โอ (ดอยสะเก็ด) (Is am o Resort) 400
อุโมงค์ (ลําพูน) 450
อินทนนท์ กอล์ ฟคลับ (Inthanon golf club) 800
โอเรี ยลทัล วิลเลจ รี สอร์ ท (Oriental village Resort) 800
อเวย์ ภูคาํ เชียงใหม่ วิลล่ า (Away Phocome Chiang Mai Villa) 250
ออโรร่ า (Aurora) 2,000
อ่ างขาง (Ang Khang) 3,500
อินทนนทท์ รีสอร์ ท (Inthanon Resort) 1,200
หมู่บ้านอินนิซโิ อ (สันกําแพง) (inizio) 350
อ.สอง (แพร่ ) (Song) 4,000
อิมเมจิน เชียงใหม่ รีสอร์ ท (ดอยสะเก็ด) (ImagineChiangMai Resort) 500
ออนสมู๊ท (ท่ าวังตาล) 300
หมวด ฮ
สถานที่ ราคา(บาทไทย)
ฮอด (Hod) 1,400
โฮมอินปาร์ ค (Home in park) 300
โฮริซอน วิลเลจ (Horizon village) 400

เฮือนสุนทรี (Huean Soontaree) 250
ไฮน์ แลนด์ กอล์ ฟคลับ (HighLand Golf Club) 800
เฮ้ าส์ 124 (ดอยสะเก็ด) (Hose 124) 450
ฮิลลอดจ์ รี สอร์ ท (Hill Lodge Resort) 600
ฮิลไซด์ 9 (Hillside 9) 250
เฮอริเทจเฮ้ าส์ แอนด์ การ์ เด้ นท์ (HeritageHouse & Garden) 400
โฮชิฮาน่ า (นํา้ แพร่ ) (Hoshihana) 500
เฮือนจนะบูตคิ (Huarn Jana'Boutique) 450
แฮปปี ้ เฮ้ าส์ (Happy House) 300

