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เมอืง

1 เรือนระมิงค์ 76 17,19 ถ.ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมือง 053-270042 , 053-271777 

2 ณ นิรันดร์ 43 1/1 ซ.9 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-280988

3 ลานนาไทยเกสท์เฮ้าส์ 28 41/8 ซ.6 ถ.ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมือง 053-275563

4 ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (บริษัท ช้างคลานเวย์ จ ากัด) 513 199/42 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-253199,053-270240 

5 น่ิมซ่ีเส็งเชียงใหม่  56 79 ถ.เวียงพงิค์ ช้างคลาน เมือง 053-202016-7

6 บ้านอยู่สบาย บูติคเฮ้าส์ 14 213/7 ถนนมหดิล ช้างคลาน เมือง 053-904-444 

7 โฮมเพลสเกสท์เฮ้าส์ 30 9 ซ.6 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053-276468,0981963244 

8 บจก.เพลนบี เชียงใหม่ (สาขา 00001) (รร.ก าแพงงาม) 41 18 ถนนก าแพงงาม ช้างคลาน เมือง 065-6236993 (ผจก.) 053-272448-449

9 สตาร์ เชียงใหม(่บจก.เดอะรอยัลสวีทโฮเทล) 80 36 ซ.4 ถ.ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมือง 053-270360

10 บรษัิท บีทู โฮสเทล จ ากัด (สาขา00010)  บีทู แอรพ์อรท์ เชียงใหม่ 30 77/3 ถ.ศรีปงิเมือง ช้างคลาน เมือง 053-275444

11 อรุณธารา ริเวอร์ไซด์ บูติค(บริษัท ซีดี เพลส จ ากัด) 30 351/1 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-235111 , 053-904434 

12 โกลเด้นอินน์ 110 470/23 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-274550

13 วิลล่า ท่าแพ 4 14 ถ.คชสาร ซ.1 ช้างคลาน เมือง 053-283263

14 นทีเพลส 24 77/2 ถ.ศรีปงิเมือง ช้างคลาน เมือง 081-9064287 

15 บริษัท วี เทอมินัล จ ากัด 39 207/1 ถ.มหดิล ช้างคลาน เมือง 053-271100

16 ดุสิต ดีทู (บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จ ากัด) 130 100 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-999999 

17 บริษัท วีว่า โฮเทล จ ากัด 25 285 ถนนมหดิล ช้างคลาน เมือง 0817162828(บช),0813669282(ผจก)

18 เลอเมอรเิดียน (บรษัิท ทซีีซีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด)  391 108 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-253666 

19 บจก.อิม โฮเทลส์ แอนด์ โฮสเทลส์ (CH Hotel) 68 10 ซ.8 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 081-5955315 

20 บจก.อิม โฮเทลส์ แอนด์ โฮสเทลส์ (ทวีพร) 35 10 ซ.8 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-281321-23

21 เชียงใหม่ไทยเฮ้าส์ 35 5/1 ซ.5 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053-904110

22 แชงกรี-ลาเชียงใหม่ 281 89/8 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-253888 

23 ยางค าวิลเลจ 42 90/3 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมือง 053-237222-9

24 อนันตรา เชียงใหม่ รสีอรท์แอนด์สปา (บรษัิท แปซิฟิคโฮเต็ลเชียงใหม่ จ ากัด) 84 123 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-253-333

25 ลายไทยเกสเฮ้าส์ 87 111/4 ถ.คชสาร ช้างคลาน เมือง 053271725,081-5955928โกศล 

26 บจก.ท่าแพโฮเทล สาขา 1 (อิมม์โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่ ) 106 17/1 ถ.คชสาร ช้างคลาน เมือง 053283999 , 053-208488 

27 กรีนลอดจ์ 24 60 ช้างคลาน เมือง 53279188

28 เชียงใหม่พลาซ่า 444 92 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมือง 053-820920-7

29 เชียงใหม่บัวละวง (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่บัวละวง) 64 129/9 ถ.ระแกง ช้างคลาน เมือง 053-273383,053-273283 

30 ซาร่าห์เกสท์เฮ้าส์ 12 20 ซ.4 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053208271 (ติดต่อไม่ได้)

31 เดอะปาร์ค 176 444 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 0 5328 1997 

32 บริษัท เชียงใหม่ธนากรุ๊ป จ ากัด 42 27/8 ซ.4 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053-279794

33 ไนท์บาร์ซ่าร์เพลส (บริษัท คอนเซพแลนด์ 10 จ ากัด) 66 41 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-283250, 0922674991 

34 ปิงนครา บูติคโฮเทลแอนด์สปา 19 135/9 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-252999,053-272111 

35 พีเพิลเพลซ(บจก.พีเพิลเพลซ) 82 5,9 ซ.8 ถ.เจริญประเทส ช้างคลาน เมือง 053-270240 

36 เพชรงาม (บจก.เพชรงาม) 423 33/10-11 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-270080-1 

37 รอยัลล้านนาเชียงใหม่ 90 119 ถ.ลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมือง 053-818773-5

38 บริษัท ริเวอร์วิวลอดจ์ จ ากัด 35 25 ซ.4 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-271109-10 

39 อินเตอร์อินน์ 58 17 ซ.5 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053272512-3 , 053-272530 

40 ซี.เอ็ม.ไนท์บาซาร์ บูติค 35 41/6 ซ.6 ถ.ลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมือง 053 237296-9

41 เรดบริค เกสท์เฮ้าส(์บจก.นอร์ทเทิร์นโรส) 40 97/4-5 ถ.ระแกง ซอยขา้งแดงกลอนประตู  ช้างคลาน เมือง 053 819275

42 โรงแรมท่าแพบูติค เฮ้าส์(หสม.ท่าแพบูติคเฮ้าส์) 26 4 ซ.5 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053 275370 

43 คลับ วัน เซเว่น 10 385/2 ช้างคลาน เมือง 053-274317,052-014417

44 ฆ้องคอร์ท (ซีคอลัมซ์เกสท์เฮ้าส์) * 30 24-28 ถ.ก าแพงดิน ช้างคลาน เมือง 053-273850,053283750-3

45 ตะวันคอร์ท (บริษัท เพียงพอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด)* 20 15/1 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-284212

46 บ้านไทยรีสอร์ท(บจก.ฟาซีร์(ประเทศไทย) 38 41/9 ถ.ศรีปงิเมือง ช้างคลาน เมือง 053-801895
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47 เวียงท่าแพ (บริษัท วชิระเพ่ิมพูนทรัพย์ จ ากัด) 30 47 ถ.ทา่แพ ซ.4 ช้างคลาน เมือง 053-426699 053-273068 088-9077903 

48 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงแรมมณฑา 36 20 ซ.3 ถ.ลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมือง 053-275937

49 เดอชาย เดอะโคโลเนียล(บจก.จี.เอส.ซี.แอสเส็ท) 40 6/3 ซ.4 ถนนทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053-209000, 251985 

50 สาระภูเกรสเฮาส์ 15 31-33 ถ.ทา่แพ ซ.3 ช้างคลาน เมือง 053-206575 

51 บริษัท นาวารัตน์ฮอสพิทอลลิต้ี จ ากัด (รัตนาโฮเทล) 25 3/5 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-272716 (ติดต่อไม่ได้)

52 ไนท์บาซ่าร์อินน์(บจก.วันโอวัน อีโค่ ไนท์บาซ่าร์อินน์) 60 9 ซ.6 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-818096

53 หจก.เชียงใหม่ เอช เนต (คาซ่า มาร็อก) 73 324 ถนนเจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-272709 

54 ดิ อมตะล้านนา เชียงใหม่ (บจก.ดิ อมตะล้านนา) 12 222/2 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-818628

55 อะเวย์ เชียงใหม่ ท่าแพ รีสอร์ท 39 9 ซ.1 ถ.คชสาร ช้างคลาน เมือง 053- 904 974 

56 The Old City Wall Inn (บจก.นิมาสวัสด์ิ) 15 35/1 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมือง 053-276530-1

57 Fang G.H. 26 46-48 ซอย 1ก. ถนนก าแพงดิน ช้างคลาน เมือง 053-272500-272505 

58 แนป อิน เชียงใหม่ 25 99/8-99/10 ถ.ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมือง 088-2515610

59 อินทนิน 79 14 ถ.มรกต ช้างเผือก เมือง 053-221561 

60 เพลินเพลินเบดแอนด์ไบค์ 13 30 ถ.สันติรักษ์ ช้างเผือก เมือง  0922712423 

61 นทีสิน อพาร์ทเมนท์ 6 141/4 หมู2่ ช้างเผือก เมือง 080-9895543 

62 ทิพย์รัตน์เพลส 90 46 ถ.สันติสุข ช้างเผือก เมือง 081-4970978

63 โรงแรมเลิฟโบต 21 683 ม.2 ถ.โพธาราม ช้างเผือก เมือง 053-224659,0818815199 

64 บจก.เอ็ม วาย พี พร๊อพเพอร์ต้ี (โฮเทล มาย)ู 60 6/5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม-่ล าปาง ช้างเผือก เมือง 98-8065896 

65 เชียงใหมแ่กรนด์วิว (บรษัิท เชียงรายหล่อตระกูล 2005 จ ากัด) 200 24 ถนนเชียงใหม-่ล าปาง ช้างเผือก เมือง 053-220100-9 

66 ฟ้าปราณี 20 4 ถ.มรกต ช้างเผือก เมือง 053-212747 

67 ฟูราม่าเชียงใหม่ (บริษัท ยูโรเซียทราเวิล จ ากัด) 73 54 ถนนหว้ยแก้ว ช้างเผือก เมือง 053-415222 

68 บริษัท โฮมรีสอร์ท จ ากัด(โรงแรมเดอะคอร์) 60 99/64,99/105-107 ม.1  ช้างเผือก เมือง 053218163-4 

69 หจก.วรดา เพลส 46 10 ถ.ราชพฤกษ์ ช้างเผือก เมือง 083-5722753 

70 บริษัท เชียงใหม่สกุลชัยคอร์ท จ ากัด 76 10 ถ.หว้ยแก้ว ซ.พลับพลึง ช้างเผือก เมือง 053-211982 

71 บรษัิท บีทู โฮสเทล จ ากัด(สาขา00003)  โรงแรมบีทู นิมมาน สันติธรรม 42 43 ถ.เทพรักษ์ ช้างเผือก เมือง 053220059

72 บรษัิท บีทู โฮสเทล จ ากัด (สาขา00005)  บีทู กรนี (บจก.บีทู เชียงใหม)่ 76 24 ซ.เม็งรายรัศมี ถ.เสริมสุข ช้างเผือก เมือง 053-225444

73 บรษัิท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา00009)  บีทู แบล็ค (บจก.บีทู เชียงใหม)่ 48 149/19 ม.1 ช้างเผือก เมือง 053-227444 

74 บริษัท บีท ูโฮสเทล จ ากัด(สาขา00015) บีท ูสนัติธรรม  (วดัเจ็ดยอด) (บจก.บีท ูศิริธร)เดิม บีทศิูริธร 69 47/3 ถ.ศิริธร ช้างเผือก เมือง 053-242838

75 บริษัท เอมมาริน จ ากัด (โรงแรมเฮือนเจ้าบ้าน) 70 208/18 ม.1 ช้างเผือก เมือง

76 เดอะไทม์มูฟเม้นท์ (บริษัท อรินทม์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด) 20 117/19 ม.2 ช้างเผือก เมือง 053-357991

77 บจก.เดอะแปซิฟิค คูล ชิค 79 16 ถ.หสัดิเสวี ช้างเผือก เมือง 053-404515

78 บริษัท วีระวงศ์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด 96 10/10 ม.2 ช้างเผือก เมือง 053-357502

79 บริษัท วี วัลเล่ย์ จ ากัด 64 301/1 หมู1่ ช้างเผือก เมือง 053-010555 093-1365468 

80 The Opium Serviced Apartment & Hotel (บรษัิท วีธรา แอคคอมโมเดช่ัน จ ากัด) 42 41/1 ถ.เวียงบวั ช้างเผือก เมือง 053-410008 , 053-223755 , 081-8836393

81 โรงแรมไชน่า ชิก (บริษัท บ้านนายน์ดี จ ากัด) 24 117/339 ม.2 ช้างเผือก เมือง 053-853164 , 081-1119302 

82 เชียงใหม่ เอส.พี (ช้างเผือก) 66 69 ช้างเผือก เมือง 053-406396-8,081-2056264 

83 บริษัท บายสิริ มายา จ ากัด 78 21/109 ม.2 ช้างเผือก เมือง 081-7079999

84 KAO HOTEL (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าพันล้านเชียงใหม่) 58 3/3 ถ.ศิริธร ช้างเผือก เมือง 053-216390

85 บจก.เอราวัณ ฮ็อปอินน์ (ฮ็อป อินน์ เชียงใหม่) 75 1 ต.ช้างเผือก ช้างเผือก เมือง 053-217599 

86 บริษัท กาสะลอง เชียงใหม่ จ ากัด(สนญ.) 30 82 ถ.สันติสุข ช้างเผือก เมือง 053-225704

87 บริษัท กาสะลอง เชียงใหม่ จ ากัด(สาขา 00001)ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฮันนีมูนอินน์ 32 79 ถ.สันติสุข ช้างเผือก เมือง 053-215331

88 บจก.ฮิโนกิ คอนโด เชียงใหม่ (สาขา 1) 48 308 ม.1 ช้างเผือก เมือง 089-8507191

89 คีรีธารา บูติค รีสอร์ท  * 17 202/14 ม.1 ช้างเผือก เมือง 053-010692-3

90 บจก.ดีบุญ พร็อพเพอร์ต้ี(X2 Vibe Decem CM Hotel 52 10/8 ม.2 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ช้างเผือก เมือง 0891926329 053-214828 

91 บจก. บูทิค เชียงใหม่ นิมมาน วัน (โนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ) 202 7/77 ม.2 ช้างเผือก เมือง 052-012777 

92 รอยัลออคิด ปาร์ค 75 1 ถ.วงแหวน ช้างเผือก เมือง 053122422 ,081-8842847 

93 แอทพิงค์นครห้วยแก้ว 46 24 ซ.พลับพลึง ถ.หว้ยแก้ว ช้างเผือก เมือง 085-6959383 053-221666 
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94 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ภรณ์รวี (วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท) 157 72 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ช้างเผือก เมือง 052-081377 

95 บริษัท ทรีซิสเตอร์โอสเทล จ ากัด (ลีฟ โฮสเทล) 17 36/1 , 36/2 ถ.หว้ยแก้ว ช้างเผือก เมือง 053-218801 , 053-218803

96 ณภัทรา โฮเทล (บริษัท โฟร์ ที พร็อพเพอรต้ี จ ากัด) 68 70 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ช้างเผือก เมือง 096-6813649 

97 เดอะแกรนด์วิภานันท์เรสซิเด้นท์ (บจก.วิภานันท์โปรเจ็ก) 20 7/8 ซ.กลุวงค์อทุศิ ถ.ช้างเผือก ช้างเผือก เมือง 081-9526940

98 บริษัท ลัญช์นรัญ เรียลเอสเตท จ ากัด (สาขา 00003) 18 240/4 ม.1 ช้างเผือก เมือง 083-5776677

99 บี.อาร์ 54 6 ถ.มรกต ช้างเผือก เมือง 053-220061-2, 0894306925 

100 ดิ อินเตอร์เนช่ันแนล เชียงใหม่ 79 11 ซ.เม็งรายรัศมี ถ.เสริมสุข ช้างเผือก เมือง 053-221820,053-221819 

101 หจก. เดอะแกรนด์ ณ ภัทร 60 70/1 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต  ช้างเผือก เมือง 053-231777 

102 พีเจ อะโพสโตฟ่ีเอส เพลซ 4 19 ซอยพลับพลึง ถนนหว้ยแกว้ ช้างเผือก เมือง 053-404894 ,081-4748699 

103 เวิสเทรินเฮาส์ มะลิรูม 38 7 ซ.5 ถ.ศรีภูมิ ช้างเผือก เมือง 093-5926197

104 ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 186 7/9 ม.1 ถ.คลองชลประทาน ช้างเผือก เมือง 053-908888,081-9519081 

105 สิรีอ าพัน บูติค รีสอร์ท แอนด์สปา 11 88/8 ม.1 ช้างเผือก เมือง 053-327777 053-955111  

106 ลานิ เชียงใหม่ (บริษัท พีพีเจ จ ากัด) 51 29 ถ.ศิริธร ช้างเผือก เมือง 053-214222 

107 เชียงใหม่ ลอดจ์ อพาร์ทเมนท์ 20 7ซ.ราชพฤกษ์ ช้างเผือก เมือง 053-224222 081-5831444 

108 ซีเอสต้า 5 22/1 ถ.เสริมสุข ซ.เม็งรายรัศมี ช้างเผือก เมือง 086-6286095,089-4661278

109 ซีมอร์ (บริษัท แลนด์มาร์ค จ ากัด) 65 6 หมู2่ ช้างเผือก เมือง 053-400111

110 พอส แอนด์ เพลย์ โฮเทล (บจก.วีระวงศ์ พร๊อพเพอต้ี)  54 108/45 หมู่ 2 ช้างเผือก เมือง 053-357502 

111 บูรพา บูติก โฮเต็ล 16 200/411 หมู่ 2 ซอย 10 ถ.โพธาราม ช้างเผือก เมือง 081-9505018 

112 เวียงงามล้านนา วิลล่า (บจก.ฮาว่า วิลล่า) 28 117/18 หมู่ 2 ช้างเผือก เมือง  053-217195  (ติดต่อไม่ได้)

113 โชตนา วิลล่า โฮเทล 13 51/29 ถ.โชตนา ช้างเผือก เมือง 052 -000 448 

114 เมอร์แชนท์ เฮ้าส์ 9 116/98 ม.1 ช้างเผือก เมือง  053- 286 240

115 เดอะ เรทเทลล์ 9 45/28 ม.5 ช้างเผือก เมือง 0809898969,0856141999 

116 บจก. ปริญญานุสสรณ์ (สาขา 1) (วานิลลา เรสซิเดนซ์) 50 11/7 ช้างเผือก เมือง 0632623956

117 บริษัท เอส.48 จ ากัด 50 6/10 ม.3 ช้างเผือก เมือง  0819224714 

118 บริษัท เดอะ โดม เรสซิเด้นท์ จ ากัด 60 1 ถ.หว้ยแก้ว ซ.พลับพลึง ช้างเผือก เมือง 053-405400, 086-4209606 

119 บริษัท เดอะซันเทอเรส จ ากัด 61 157/5 หมู ่2 ถ.คันคลองชลประทาน ช้างเผือก เมือง 052-14038, 092-688958

120 เชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เด้นท์(บจก.สุวนะ) 164 16/16 ม.1 ถ.หว้ยแก้ว ช้างเผือก เมือง 053-210902-4

121 ชวาลา 30 129 ถ.โชตนา ช้างเผือก เมือง 053-214939 , 053-252055 

122 มายเชียงใหม่บูทีคลอดจ์ 8 425/1 ถ.วิชยานนท์ ช้างม่อย เมือง  093-1416333

123 นครพิงค์ 23 43 ถ.ทา้ยวัง ช้างม่อย เมือง 053-251169 

124 นิทราลานนา (NIDHRA LANNA HOTEL) เดิม แอท เอท นิทรา ท่าแพ 11 52 ถนนชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 098-9147951

125 บ้านแสนฝาง 6 10 ซอย 2 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 053-903900 ต่อ 105 

126 ปริ้นซ์โฮเต็ล 92 3 ถ.ทา้ยวัง ช้างม่อย เมือง 053-252025-8 

127 แพนด้าเฮ้าส์ เชียงใหม่(บจก.เอส อี เอ็กซ์โพลเรอร์) 21 427/4 ถ.วิชยสนนท ์ ช้างม่อย เมือง 053-251626

128 ศรีราชวงศ์ 23 103  ถ.ราชวงศ์ ช้างม่อย เมือง 053-235864 ,084-2213669 

129 วีร์บริษาโฮเทล - (เดิม) มารีน่า อินน์ (บริษัท ล้านนาสยาม จ ากัด) 75 3/7 ถ.วังสิงหค์ า ซอย1 ช้างม่อย เมือง 053-876250-6 

130  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พักพิงค์ 59 (เดอะ ซิกเนเจอร์ท่าแพ) 10 284/1 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 053-233700

131 ท่าแพอินน์ 32 164-166 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 053-275426 

132 ไมอามี่ โฮเต็ล 18 110 ถ.ชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 052-235250 ,0813296921

133 รุ่งเรือง 16 398 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 53234746

134 อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่(บริษัท ภัทรท่าแพเชียงใหม่ จ ากัด) 204 22 ถ.ชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 053-251531

135 เฮือนสุขใจ๋ 5 33 ถ.ช้างม่อย ซอย 2 ช้างม่อย เมือง 089-4848150 

136 V lodge 15 13 ช้างม่อย เมือง 053-232538 (ติดต่อไม่ได้)

137 Mila Hotel (บจก.เดอะ คอร์ทยาร์ด 2016) 10 28,30 ถ.ชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 080-1428605

138 เดอะแวร์เฮ้าส์เชียงใหม่-วอท อัพ เชียงใหม่ 14 151-155 ถ.ราชวงศ์ ช้างม่อย เมือง 053-232200 

139 บริษัท เอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จ ากัด (ดาร์เลย์ เชียงใหม่) 80 94-96 ถ.ราชวงศ์ ช้างม่อย เมือง 064-585-5724 ****มีนิดหนอ่ย

140 ม่วน เชียงใหม่ 20 4/5 ถ.ชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 053-235440,086-1899333 
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141 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดอนจั่น เรสซิเด้นซ์ 74 56 หมู่ 4 ทา่ศาลา เมือง 053-244560 095-4866934

142 สวนเอเดน (บจก.อาณาจักรพระเจ้า) 78 10/8 ซ.6 ถ.เจริญเมือง ทา่ศาลา เมือง 086-5654464  

143 ท่าศาลา ซิกเนเจอร์ รีสอร์ท 6 2/1 ทา่ศาลา เมือง 0875388583 

144 พรพิรุณเวียงพิงค์ (Rainforest Boutique Hotel) 78 23/1-2 ซ.5 ถ.เจริญเมือง ทา่ศาลา เมือง 053- 309081-2

145 บ้านคุณเชียงใหม่ (บจก.ภูมิสิริโฮลด้ิงส์ ประเทศไทย) 63 562 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ทา่ศาลา เมือง 053244333

146 รดาเทรี รีสอร์ท 18 88/8 หมู่ที ่2 ทา่ศาลา เมือง 088- 659 5366 

147 หสม.เทนโกกุ เดอ คูซีน(รร.บ้านท่าศาลา) 8 55/5 ม.1 ถ.เชยีงใหม-่สันก าแพง ทา่ศาลา เมือง 053-850111

148 อุษาแฟมิลี่ 200 99/1-8 ถ.มหดิล ปา่แดด เมือง 053812413-4 

149 ห้างหุ้นส่วนสามัญ กาสะลองรีสอร์ท 28 124/7 ปา่แดด เมือง 081-8857766

150 ทีแอล เรสซิเด้นซ์ เซอร์วิส 60 194 ถ.มหดิล ปา่แดด เมือง 089-9508505

151 โรงแรมเดอะรูม เชียงใหม่ 72 109/3 ปา่แดด เมือง  085-4408844 

152 ฮารโ์มน่ี รสีอรท์ โฮเต็ล (บจก.เหิง ย่วย อินเตอรเ์นช่ันแนล ธุรกิจ) 45 188 หมู่ 13 ปา่แดด เมือง  084909793  

153 รติล้านนา รเิวอรไ์ซด์สปารสีอรท์ เชียงใหม่ (บรษัิท รเิวอรไ์ซด์ สปา แอนด์ รสีอรท์) 74 33 ถ.ช้างคลาน ปา่แดด เมือง 053-999333

154 บจก.ทรีบี แกลเลอรี (ทรี บี บูติค เบด แอนด์ เบรคฟาสต์) 16 209/2 ม.1 ปา่แดด เมือง 503-279430

155 ศรีปิงรีสอร์ท 9 6 ม.5 ปา่แดด เมือง 053-447076-8,089-5566080 

156 รีแล็กซ์ รีสอร์ท 23 166 ม.7 ถ.วงแหวนรอบกลาง ปา่แดด เมือง 053-444000 , 085-6609527 

157 มารายา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (บริษัท สกายลอฟท์ จ ากัด) 18 12/2 หมู่ที ่3 ปา่แดด เมือง 053-812121 

158 วิลล่า กอบุญกลิ่นบัว 14 129/198 หมู่ที ่2 ปา่แดด เมือง 053-230725, 0833247924 

159 เดอะ เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ 14 111/1 ม.7 ปา่แดด เมือง 053-447211 

160 เดอะลีฟ เชียงใหม่ 20 10/1 ถนนปา่แดด ปา่แดด เมือง 089-7554919, 089-7807424 

161 Full stop Hostel Chiang Mai 5 257/231 ถ.มหดิล ปา่แดด เมือง 053-284646 ,099446959

162 บริษัท ลัญช์นรัญ เรียลเอสเตท จ ากัด (สาขา 00002) 48 47 ถ.ปา่ตันงาม ปา่ตัน เมือง 0835776677

163 บริษัท บีทู โฮสเทล จ ากัด (สาขา 00002)บีทู ค าเที่ยง 57 2/1 ถ.ปา่ตัน ปา่ตัน เมือง 053210454-5 053-334933 

164 บรษัิท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา00018)บีทู กรนีลานนา (บจก.บีทู ศิรธิร) 24 9 ซ.2 ถ.สุขเกษม ปา่ตัน เมือง 053-211884-5

165 ริมธารา เรสซิเด้นท์ เชียงใหม่(บจก.เชียงใหม่ฤกษ์งาม) 30 265-265/1 ซ.ปา่ตัน ปา่ตัน เมือง 053-110430

166 บริษัท แอทนอร์ท จ ากัด 40 10/2 ซ.1 ถ.ศรีมงคล ปา่ตัน เมือง 081 -818 2183
167 แกรนด์ล้านนาโลตัส รีสอร์ท 29 16/1 ซอย 5 ถ.สุขเกษม  ปา่ตัน เมือง 099-8299691

168 ลานนาดุสิตา (บริษัท ลานนามนตรา จ ากัด) 146 ถ.ปา่ตัน ปา่ตัน เมือง 053-110345-6

169 แธงค์ เพลส 27 555/9 ถ.ปา่ตัน ปา่ตัน เมือง 086-3690346

170 กอดเชียงใหม่ 14 29/3,29/8 ซอย 6 พระสิงห์ เมือง 053-280923

171 บริษัท ร้อดแมน ริช จ ากัด (โรงแรม เดอะ ร้อดแมน) 21 12 ซ.5 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง  053279227-9 

172 อโนดาต 150 57-59 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-270756-8

173 บรษัิท รทุธวีร ์กรุป๊ จ ากัด (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันนา เฮอรเิทจ บูติค โฮเทล ) 18 82,84,86 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 082-0309724 

174 โพธิศิรินทร์ (บริษัท ประภาวสุ จ ากัด) 42 110 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 053-903900 

175 บ้านเฮือนเพ็ญ 13 117/1 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-281100 0818822138 

176 ล าพูเฮ้าส์ เชียงใหม่ (บจก.ล าพู เชียงใหม)่ 42 1 ถ.พระปกเกล้า ซ.9 พระสิงห์ เมือง 053-274965 

177 บจก.กลางพานิช (อาคารวิลล่ากลางเวียง)สาขา00003 ID0105532003091 19 19/8 ซ.6 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง  053-280198

178 บจก.กลางพานิช (บ้านกลางเวียงเชียงใหม)่สาขา00002 ID0105532003091 10 45 ซ.2 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 053-284061

179 บริษัท ฮัก ซิต้ี โฮเทล จ ากัด (เอช โฮเทล พระสิงห์) 18 51 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 052-086868 , 092-6144956  

180 บริษัท บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น จ ากัด 33 30 ซ.2 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง  0815949444 

181 ชีวาดี (บจก.ปราณาริน) 15 9 ถ.ราชมรรคา ซอย9 พระสิงห์ เมือง 053-283959

182 เดอะริม รีสอร์ท (บริษัท บ้านริมเวียง จ ากัด) 36 51/2 ถ.อารักษ์ พระสิงห์ เมือง 053-278627

183 บริษัท ชาลา นัมเนอร์ ซิก จ ากัด 70 6/6 ถนนพระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 062-3354666

184 บริษัท บุญเวียงหลวง จ ากัด (เวียงหลวง 1) 26 9/1 ซ.8 พระสิงห์ เมือง 053271936-9  

185  เดอ ณารา (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที่พักคูเมือง 2016 (ส านักงานใหญ่))  23 33 ซ.2 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-271224,084-1754422

186 บริษัท สันติ แอดเวนเทจ จ ากัด(เลอ นาวิว ณ พระสิงห์) 52 12 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 053-357502

187 บริษัท อนันตศิริ จ ากัด ( The Inside House ) 10 56 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง  053904699  
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188 บจก.วรวุฒิ พรอ็พเพอรต้ี์ ดีเวลลอปเม้นท์ (The Chiangmai Old Town) 30 184 ซอย7 ถ.อารักษ์ พระสิงห์ เมือง 053-278780

189 โค ซ่ี อินน์ เชียงใหม่ (หจก.ทิพยทรัพย์2015) 30 5/1 ถ.สามล้าน ซ.3 พระสิงห์ เมือง 053-271648 082-8964339 

190 วังบูรพาแกรนด์ 78 9/3 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-281991-5

191 Janice Boutique  เดิม  (Mini Boutique House) 6 2/1 ถ.สามล้าน ซ.1 พระสิงห์ เมือง

192 บีพีเชียงใหม่ซิต้ีโฮเต็ล (บริษัท บีพีเชียงใหม่ซิต้ีโฮเต็ล จ ากัด) 134 154 ถ.ราขมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-271710 

193 แก๊ปเฮาส์ (Gap's House) 19 3 ซ.4 ถ.ราชด าเนิน พระสิงห์ เมือง 53278140

194 ค าม่อน-เพลส 20 15/14 พระสิงห์ เมือง 53278936

195 ทอปนอร์ท เกสท์เฮ้าส์ 90 15 ซ.2 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-278900 

196 ทอปนอร์ท 34 41 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 50200 053-279621 

197 ฟ้าไทย บูติก โฮเทล 23 48/1 พระสิงห์ เมือง 053-278013

198 คชสีห์ ธานี เชียงใหม่ (บริษัท ฤกษ์รพี จ ากัด) 39 54/3 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 053-281950 053-280861-2   

199 โรงแรมมรรคา 24 18 ซ.8 ถ.ประปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 053-281636 

200 แอทโฮม แอทเชียงใหม่ 6 25/1 ซ.2 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-206446 

201 เดอะศิลา บูติค เบดแอนด์เบรคฟาสต์     8 3/11 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 053-273658 086-1869921 

202 บริษัท วี เชียงใหม่ จ ากัด 4 4 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 086-5874688

203 บริษัท มูนดราก้อน จ ากัด (โรงแรมมูนดราก้อน) 28 97 ถ.ราชด าเนิน พระสิงห์ เมือง 053-270664 , 084-6641196 

204 ทองรัญเฮาส์ 9 105 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 081-5676173

205 ดีใจ แบล็คแพ็คเกอร์ (หสม.ดีใจเบ็คแพ็ค) 20 193/1-2 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-814777 095-6968666 

206 เชียงใหม่บูติคเฮ้าส์  33 2 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 053-279391

207 One (Upon a time) Boutigue home 6 1 ซ.6 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 052-088465

208 บจก.ซันชายน์ รีสอร์ทกรุ๊ป(ประเทศไทย)(รร.น้ าต้นบูติกโฮเทล) 18 18 ถนนสามล้าน พระสิงห์ เมือง 053-270733 

209 บริษัท มรรคาชีวา จ ากัด 19 144 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 053-285196-7

210 บริษัท วรรณมาศ จ ากัด 10 9/2 ซ.1 ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 089-9508505 

211 บจก.เชียงใหม่ เฮอริเทจ (The Velvet Orchid) 24 15/1 ถ.ราชมรรคา ซ.6 พระสิงห์ เมือง 099-6362226 

212 บรษัท วิงเบดสามล้าน จ ากัด (วิงเบด) 25 85 ถนนสามล้าน พระสิงห์ เมือง 086-3193000 

213 นวลปราณีเฮ้าส์ 42 39/9 ถนนราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 053208131-2 089-7563402

214 บริษัท ชาร์มเม่ จ ากัด (เวลท์ บูทีค) 13 60 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 088-26023324 

215 Marigold Lanna 15 15/29 ถ.บ ารุงบรีุ พระสิงห์ เมือง 093-2618778 

216 บจก. 33 ดีเวลลอปเมนท์ ( 33 พอชเทล) 9 3/3 ซ.4 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 080-1232661 

217 บริษัท เวียงหลวงเมืองเชียงใหม่ จ ากัด (เวียงหลวง) 14 9 ซ.8 พระสิงห์ เมือง 0832719369

218 บรษัิท พาสช่ัน เจอรน่ี์ จ ากัด (Elliebum Boutique Hotel) 12 114/5 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 0846118284 

219 อิงหมอน เฮ้าส์ 9 99 ถ.อารักษ์ พระสิงห์ เมือง 0896342871

220 บริษัท ทองมา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (เอล บาริโอ ลานนา) 29 41/5 ถ.พระปกเกล้า 7 พระสิงห์ เมือง 053-271465 

221 จอมกิตติ บุทีค โฮเทล (บริษัท เจทีท.ี2015 จ ากัด) 22 100,102,104 ถนนราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-277688-9 

222 สมหวัง บูติค 32 2 ซอย 2 ถนนราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 081-2896532 

223 บจก.เอราวัณ ฮ็อปอินน์(ฮ็อป อินน์ เชียงใหม่ ซุปเปอร์ไฮเวย)์ 79 386 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ฟา้ฮ่าม เมือง  053-243499,065-5125848

224 ศรีวิไล เฮ้าส์ 20 504/1 ถ.เจริษราษฎร์ ฟา้ฮ่าม เมือง 053-106060 

225 เดอะ วาย เรสซิเดนซ์ 56 7 ม.6 ฟา้ฮ่าม เมือง 053-011227

226 บริษัท มูส โฮเทล จ ากัด 78 384/1 ถ.เชียงใหม-่ล าปาง ฟา้ฮ่าม เมือง 053-266326 

227 เอบูทิค โฮเทล 79 204/29 ม.6 ฟา้ฮ่าม เมือง 053-230261 

228 แนปอินเฟส 48 9/8 ถ.เชยีงใหม-่ดอยสะเก็ด ม.4 ฟา้ฮ่าม เมือง 053-245045 

229 เมาทเ์ทน่ คลิก เวลเนสส์ รสีอรท์ เชียงใหม ่(บรษัิท ภูผาธารา รสีอรท์แอนด์สปา จ ากัด) 53 999 หมู่ 3 แม่เหยีะ เมือง 053-111424,053-111240-

230 วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (บจก.เหยยีนโปแมนเนทเม้น) 26 445 ม.4 แม่เหยีะ เมือง 053-328661

231 บริษัท ลิลลี่ โฮเต็ล จ ากัด 33 223 ม.5 แม่เหยีะ เมือง 053-275557

232 โอเอซิสบ้านแสนดอยสปารสีอรท์ (บจก.เดสทีน่ี เอ็นเตอรไ์พรซ์) 8 199/135 ม.3 แม่เหยีะ เมือง 053920150,053-920197 

233 บริษัท เฮือนค าหอม โฮลด้ิงกรุ๊ป จ ากัด 19 439 แม่เหยีะ เมือง 094-6108666
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234 บริษัท อี-เอาท์ฟิตต้ิง รีสอร์ท จ ากัด (ดอยค า) 52 58 หมู่ 3 แม่เหีย๊ะ เมือง 062-9391715

235 แอท เดอะ เทรน (หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอท เดอะ เทรน) โอเอซีส ชม. 79 46 ถ.รถไฟ วัดเกต เมือง 053-245453

236 เกตวา 12 121/1 ซอย 2 ถนนบ ารุงราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-302248

237 บริษัท วาร์ซอณ จ ากัด (สาขา00005)  เกตกา วิลเลจ 19 58 ถ.เจริญเมือง ซ.1 วัดเกต เมือง 0888944777,0822619291 

238 มาวิน 33 111-113 ถ.เชียงใหม-่ล าพูน วัดเกต เมือง  053-241064

239 บ้านรัตนัย 6 296/1 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู วัดเกต เมือง 053-141616,081-4209246 

240 อ่ินค า ห้องพัก 14 246/27 ถ.ทุง่โฮเต็ล 5 ซ.5 วัดเกต เมือง 053- 242 644 

241 โฮเทล เดส อารท์ติส ปิง ซิลลูเอท (บรษัิท โฮเทล ซิลลูเอท จ ากัด) 19 181 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-249999

242 บอสโซเทล (บริษัท สุพนิชบ้านและที่ดิน จ ากัด) 59 10/4 ถ.รถไฟ วัดเกต เมือง 053-249045-8 

243 ศาลาล้านนา รีสอร์ท (บริษัท ปิงสุวรรณ จ ากัด) 15 49 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-242588

244 บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด สาขา00003 (บีทูริเวอร์ไซด์) 21 9 ถ.เจริญราษฎษ์ วัดเกต เมือง 053-244427 

245 บริษัท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา000040) 36 195/1ถนนเจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 052-009199

246 บริษัท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา000042) 86 233 ถนนเจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 052-000443

247 ปางวิมานเพลสรีโซเท็ล (บจก.ปางวิมานเพลส) 78 294/19 ถ.ล าพนู วัดเกต เมือง 053-244422

248 เอส.จี.เฮ้าส์ 24 41/1 ถ.รัตนโกสินทร์ วัดเกต เมือง 053244109,053262133,053-270159 

249 ระรินจินดา(บจก.สยามเวลเนสรีสอร์ท) 32 14 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-303030

250 137 พิลล่า เฮ้าส์ 30 2 ซ.1 ถ.หน้าวัดเกต วัดเกต เมือง 053-247788,081-7778481

251 อีโค่ รีสอร์ท เชียงใหม่(บริษัท เวียงสิริ จ ากัด) 53 109 ถ.บ ารุงราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-247111 

252 บริษัท เดอะ วาย เฮ้าส์ กรุ๊ป จ ากัด 36 250/1-2 ถ.ทุง่โฮเต็ล วัดเกต เมือง 053351579

253 โรงแรม เดอะ วาย สมาร์ท โฮเทล 15 14/3-5 ถนนแก้วนวรัฐ วัดเกต เมือง  087-3047781 

254 บรษัิท บรรทมเพลิน จ ากัด (ครอสทู เชียงใหม่รเิวอรไ์ซด์ รสีอรท์) 30 369/1 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-931999 ต่อ 7922,7921 

255 นันทวันเกสท์เฮ้าส์ 9 50/1 ถ.ทงุโฮเต็ล วัดเกต เมือง 053242660 082-894-2809 

256 ปันปัน เกสท์เฮ้าส์ 11 321 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-243362

257 ริมปิง วิลเลจ (บริษัท ล้านนา ซี.พี.โฮมส์ จ ากัด) 34 13/1 ซ.2 ถ.เชียงใหม-่ล าพูน วัดเกต เมือง 053-243915-6

258 ลินดา เกสท์เฮ้าส์ 12 454/67ซ.บณัทติพฒันาถ.เจริญเมือ วัดเกต เมือง 053-246915,082-1836574    

259 ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ 106 36 ถ.ราษฎร์อุทศิ วัดเกต เมือง 053-294656

260 สาครเรสซิเดนท์ แอนด์ โฮเทล 47 2/2-3 ซ.1 ถ.หน้าวัดเกต วัดเกต เมือง 081-6640797 053-260988-9 

261 เซโลเซีย (บริษัท อินซอย จ ากัด) 42 8/2 ซ.2 (ถ.ล าพนู) วัดเกต เมือง 064 540 9892

262 ม่อนเมือง 59 202/1 ถ.บ ารุงราษฎร์ วัดเกต เมือง  053-300080

263 บริษัท เทพนิธิ จ ากัด (วิลล่า สันป่าข่อย) 14 87/1 ถนนบ ารุงราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-242212 

264 บริษัท ดิ อินทรา ลิฟวิ่ง จ ากัด (ANA PARK) 46 37/9 ถ.ทุง่โฮเต็ล วัดเกต เมือง 094-7056599

265 บริษัท ดิ อินทรา ลานนา จ ากัด (ANA PARK) 41 37/8 ถ.ทุง่โฮเต็ล วัดเกต เมือง 094-7056599

266 บ้านยินดี 10 268/8 ถ.ทุง่โฮเต็ล วัดเกต เมือง 085-8636904 

267 บริษัท อีโค่อิสซ่ึม จ ากัด ซันน่ีวี 59 304 ถ.ล าพนู วัดเกต เมือง 065-0514000

268 บริษัท ค ามูล บุญยืน จ ากัด (Lana Beds & Spaces) 13 /1 ซ.3 ถ.แก้ววรัฐ วัดเกต เมือง 081-8599307

269 เวสทิค โฮสเทล 5 185/4 ถ.ล าพนู วัดเกต เมือง 0804949181 

270 เลอ เวียงพิงค์ 10 455/8 ถ.ล าพนู วัดเกต เมือง  0877254558 (ไม่มีคนรับ,ถามไลน์ไม่ตอบ)

271 อินสไปร์ เฮ้าส์ โฮเทล 79 63 ถนนรัตนโกสินทร์ วัดเกตุ เมือง 053-243244

272 บริษัท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา 00030) (นิรันดา) 47 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกตุ เมือง 02-2221133 

273 ฮอลิเดย ์อินน์ เชียงใหม่ (บรษัิท เชียงใหม่รเีวอรไ์ซด์พลาซ่าโฮเต็ล จ ากัด) 526 318/1 ถ.ชม-ลพ วัดเกตุ เมือง 053-275300 

274 บริษัท เชาว์ปรีชา จ ากัด  (บ้านอรพินท์) 16 150 ถ.เจริญราชฏร์ วัดเกตุ เมือง 053-243677 

275 ริเวอร์ไซด์เฮ้าส์  15 101 ถนนเชียงใหม-่ล าพนู วัดเกตุ เมือง 053-302121 , 053-241860 

276 ชีวีวนา บูติค รสีอรท์ แอนด์ สปา (บจก.ออลเทอเนทิฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร)์ 15 296298 วัดเกตุ เมือง 053240020-22 

277 ฮอลันดา มนตรี เกสท์เฮ้าส์ 16 365 วัดเกตุ เมือง 053-242450 (ติดต่อไม่ได้)

278 ชีวีวนา สวีท รีสอร์ท  (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.ีวีไอพี เชียงใหม่) 18 296,298 ถนนเจริญเมือง วัดเกตุ เมือง 053-240020

279 บ้านอิงปิง (บริษัท อิงภาษนันท์ จ ากัด) 10 8 ถนนเชียงใหม่ - ล าพนู วัดเกตุ เมือง 085-1475948
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280 โรงแรมชู เชียงใหม่ จ ากัด 19 6/1 ซ.1 ถ.เจริญเมือง วัดเกตุ เมือง 053-244495

281 กองแก้ว เฮือนค า เชียงใหม่ 8 5/2 ถ.สิงหราช ซ.3 ศรีภูมิ เมือง 053-326082

282 โรยัลเพนนินซูล่า (บตก.โรยัล เพนนินซูลา) 79 9/9 ถ.อัษฎาธร ต.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-252222

283 ที เจ อาร์ บูติคเฮ้าส์ 2 26 ซ.1 ถ.ราชด าเนิน ซอย 1 ศรีภูมิ เมือง 081-8823584

284 หจก.โรงแรมราตรี 23 73/13 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 053-215439 , 053-222458 

285 วีไอพีเฮ้าส์ (หสม.วีไอพี) 22 1 ถ.ราชด าเนิน ซ.1 ศรีภูมิ เมือง 081-3665625

286 จินดา บูติค โฮเทล 20 41 ม.6 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-214777 

287 โจนัดดา เกสเฮ้าส์* 15 23/1 ซ.2 ถ.ราชวิถี ศรีภูมิ เมือง 053-227281

288 บจก. อัครพร็อพเพอร์ต้ี (สาขา 00001) (ไอคอน ปาร์ค เชียงใหม)่ 65 310 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง  0818855420 

289 เดอลานนา (บริษัท เปาแอนด์บราเธอร์ จ ากัด) 63 44 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมือง 053-326266 ต่อ 401 

290 ยูรานาบูติค (บริษัท ยูรานาบูติค จ ากัด)  60 7/1 ซ.7 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-214522 

291 วิสต้าเชียงใหม่ 60 252/19-23 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง 053-210663-4

292 ยัวร์เฮ้าส์ 3 3 ซอย2 ต.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 53217492

293 หจก.ซีเอ็ม เรสสิเดนซ์ (เชียงใหม่ เรสซิเดนซ์) 56 326 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 053287238 

294 Wayside Guesthouse 5 1/5 ถ.พระปกเกล้า ซ.13 ศรีภูมิ เมือง 086-9107148 

295 หจก.ลานนา ทาเวิร์น 2016 (โรงแรม เดอ ศรีภูม)ิ 20 22 ถ.ศรีภูมิ ซ.1 ศรีภูมิ เมือง 053217224 

296 บจก.อาร์อาร์ แอคคอมโมเดช่ัน (บ๊ิกทรี โอลด์ ทาวน์) 15 27/12-14 ถ.อารักษ์ ศรีภูมิ เมือง 053-219881 081-8857777

297 บจก.อาร์ค 39 ส านักงานสาขา (2) 20 5/55 ซ.4 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง  061-2681555 053-230639

298 โรงแรมมรกต 36 39 ซ.4 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 0863042001

299 Hillda House 5 19 ถ.อารักษ์ ซ.2 ศรีภูมิ เมือง

300 บจก. นอร์ท เซาท์ บิลเดอร์ กรุ๊ป (ISTY) 60 41 ซ.4 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 081-5956785

301 บริษัท เชียงใหม่ เซเว่นเดย์ อินน์ จ ากัด (โรงแรมเชียงร้อย) 75 23/1 ถ.อารักษ์ ศรีภูมิ เมือง 0846118284

302 บริษัท โมนา เชียงใหม่ จ ากัด (M 5 Hotel) 8 10 ซ.5 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง  053-326618 

303 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาวันนา เฮ้าท์ 16 7 ซ.1 (ถนนราชด าเนิน) ศรีภูมิ เมือง 053-419005 

304 บจก.อัสทูโด โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท แมเนจเม้นท(์ครอสทู ชม.นอร์ทเกทวิลล่า) 1 10/10 ถ.มณีนพรัตน์ ซ.2 ศรีภูมิ เมือง 082-4564495 

305 โรงแรมแอท เชียงใหม่ 37 77/1 ถนนราชวิถี ศรีภูมิ เมือง 053-226608

306 แทมมาริน วิลเลจ (บริษัท รายาเฮอริเทจ จ ากัด) 40 50/1 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-418896-9 

307 บริษัท โรงแรมโชตนา จ ากัด (รร.เมอร์เคียว เชียงใหม่) 169 183 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 053-225500

308 เมาเท่นวิว เกสท์เฮ้าส์ 30 105 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 53212866

309 ยูเชียงใหม่ (บริษัท เมืองทองแอสเซ็ทส์ จ ากัด) 41 70 ถนนราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-327000 

310 โรยัลพรรณราย (บจก.สุณีธุรกิจ) 78 3/9 ถ.อัษฎาธร ต.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-234567

311 ลิตเต้ิลเกสท์เฮ้าส์ 18 8 ซ.1 มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 053-217027

312 บริษัท วิลล่าดวงจ าปา จ ากัด 10 82 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-327199 

313 Jai Dii Bamboo Huts (เดิมJai Dii House ) 10 12/1 ซอย 6 ถนนมูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 082-3906096

314 บจก.ลานนามนตราเวียง(โรงแรมเวียงมนตรา) 28 9 ซ.1 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-326640 , 053-326510 

315 เอส.เค.เฮ้าส์ 2 37 9 ถ.พระปกเกล้า 13 ก  ศรีภูมิ เมือง 053-418838

316 โรงแรมนอร์ทแลนด์เฮ้าส์ 35 2 ซ.7 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-218860 , 081-2874541 

317 บัวรายา 101 234/18 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 053 218083-4

318 บ้านเวียง เกสเฮ้าส์ 45 38/1 ถ.ราชด าเนิน ซ.1 ศรีภูมิ เมือง 053-210542

319 THE TWENTY LODGE (บริษัท แม่เทิด จ ากัด) 18 8/3 ซ.3 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 089-9508505 , 082-6967380 

320 เซฟเฮ้าส์คอร์ท   30 178 ศรีภูมิ เมือง 053-418957

321 ศิระ บูติค โฮเต็ล 17 85/5 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-287555-6

322 The Corner Inn 15 17 ซอย 1 ถนนราชวิถี ศรีภูมิ เมือง 053-289577,0848855833
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323 บริษัท บีบี มนตรา จ ากัด 22 11 ถนนมูลเมือง ซอย 7 ศรีภูมิ เมือง 053-326510,082-4032205 

324 บ้านบูลู เกสต์เฮาส์ 5 5 ถ.อินทวโรรส 3 ศรีภูมิ เมือง 087-3039009 

325 The white elephant home 6 27 ถ.ช้างเผือก ซอย 2 ศรีภูมิ เมือง 081-8823254, 091-0782439 

326 แจ่งศรีภูมิเฮ้าส์ 8 12 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 081-9522847

327  โคซีเทล เชียงใหม่ 31 23/1 ถ.จ่าบา้น ศรีภูมิ เมือง 0869197117

328 เอ็มดี บูติค โฮเทล 29 18 ถนนราชวิถี ศรีภูมิ เมือง 819929432

329 Ten Boutique House 9 10/1 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 053-222684

330 Le Canal Boutique House 12 91 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-221304, 083-7633222 

331 บ้านฮานิบะ 7 6 ถ.มูลเมือง ซ.8 ศรีภูมิ เมือง 053-287524

332 นวชีวา (บจก.ยูนีคไลฟ์สไตล์) 12 184/2 ถ.ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 061-2728885 

333 กรีน ไทเกอร์ เวเจตทาเรียน เฮ้าส์ (บจก.กรีนไทเกอร์) 32 1/4 ถ.ศรีภูมิ ซ.7ก ศรีภูมิ เมือง 053-357502

334 มายด์ มัมโฮม 12 40/1 ซ.9 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 089-9511721

335 หสม.แฟมิลี่ บูติค โฮมแอนด์ทราเวล 7 15/2-3 ซ.6 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-418069

336 บจก.อาร์ค39 ส านักงานใหญ่บจก.มูพ ดีเวลลอปเม้นท์ (อาร์ค 39 อาร์ทแอนด์ดราฟท์) 16 21 ซ.2 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง  053-230639,091-8795989 

337 เดอ ชาร์ม (บจก.เชียงใหม่ สวีทต้ีโฮม) 72 28 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 053-416799

338 กิฟ มี ไฟว์ โฮสเทล 14   179 ถ.ภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 053-287701

339 บริษัท ท่าแพ เกท วิลล่า จ ากัด 14 111/1 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-220888

340 นูริช วีแกน บาร์ (เดิม motovelocabin) 10 56/2-4 ถ.ราชวิถี ศรีภูมิ เมือง 098-5849445

341 โรงแรมเลอชาร์โคล (หจก.ชาร์โคล24) 19 24/1 ซอย 3 ถนนอินทวโรรส ศรีภูมิ เมือง 053-326274-5  

342 บริษัท 9 สวีท จ ากัด 9 55 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง  053-218955 (ติดต่อไม่ได้)

343 Gusto House 12 72-72/1-2 ถนนสิงหราช ศรีภูมิ เมือง 081-0300161 ,081-8812231

344 บริษัท ช้างเผือก ดีเวลลอปเปอร์ จ ากัด (รร.ช้างเผือกบูติคเฮ้าส)์ 41 50 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 053-223344

345 หจก. บุรีแกลอรี่เฮ้าส์ 19 102 ศรีภูมิ เมือง 053-852557 

346 ออกัสโฮสเทล 7 2/2 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 089-6331739 

347 ไทยอัครา ล้านนา บูติค โฮเทล 26 133 ถ.ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 053- 215 995 

348 โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ 111 6 ถ.บญุเรืองฤทธ์ิ ศรีภูมิ เมือง  053-211100-3

349 หจก.ศรีเชียงยืนเฮ้าส์ 13 138/4 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 088-2588407 

350 หสม.อยู่เย็นเป็นสุข  ภูริพิมาน 4 27 ถ.กู่เต้า ศรีภูมิ เมือง 0896314488 

351 อะเบาท์ อะเบด โฮสเทล 7 248/53 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 0911259900 

352 บจก. เดอะ คอมมอน พร็อพเพอร์ต้ี (เดอะ คอมมอน โฮสเทล) 13 54/2,54/4 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 061- 794 4545

353 โรงแรม ศรีภัทร 6 16 ซ.7 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง

354 บริษัท ริมเวียง เฮ้าส์ จ ากัด 15 14 ถ.อารักษ์ ซ.2 ศรีภูมิ เมือง

355 บริษัท นอร์ทเทิร์นการ์เด้น จ ากัด (YI GARDEN VILLA) 14 46/2 ถ.มูลเมือง ซ.9 ศรีภูมิ เมือง

356 บริษัท ชาดา มนตรา จ ากัด 21 18 ซ.6 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053-326562 

357 ริช การ์เด้นท์เฮ้าส์ 6 8 ถ.ศรีภูมิ ซ.10 ศรีภูมิ เมือง 0846118284 

358  เอสเทีย เชียงใหม่ 21 5/7 ถ.ราชด าเนิน ซ.6 ศรีภูมิ เมือง 089-4347799

359 Miracle Boutique (มิราเคิลบูติค) 6 111/2 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 084-1766399 

360 ดิ อารักษ์ เบด บาร์ แอนด์ โฮสเทล 8 21/1 ถ.อารักษ์ ศรีภูมิ เมือง 053-326045, 895201 

361 บจก.ลาวาน่า เชียงใหม่ 27 98/2 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 0846110447,0850394988 

362 โรงแรมช้างเผือก 59 133 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 053-223669

363 เนเจอร์บูทีค แอท เชียงใหม่ 22 19 ถ.มูลเมือง ซ.6 ศรีภูมิ เมือง 081-4316385(เจ้าของ),085-9204270 k.เปิ้ล (เลขา)
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364 บรษัิท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา00014)  บีทู รสีอรท์ (บรษัิท ซีพารค์ จ ากัด) 75 140,142 ม.5 ถ.วงแหวนรอบกลาง สันผีเส้ือ เมือง 053-110600 

365 บจก.รุ่งอรุณ รวมโชค เรสซิเด้นส์ (เลอสิริ เรสสิเด้นท์ เชียงใหม)่ 48 188/14 ม.8 สันผีเส้ือ เมือง 087-6677888 

366 หจก.ทวีทรัพย์รุ่งเรือง 2013 (โรงแรมฟูลมูน) 28 599 หมู่ 5 สันผีเส้ือ เมือง 053-110787

367 สิบแสน ลักชูรรีมิปิงเชียงใหม่(บจก.เรนวูดอินเวสเม้นท์(สาขา 2)) 32 211 ถ.วงแหวนรอบ 2 หมู่ 6 สันผีเส้ือ เมือง 053-110555 

368 บริษัท เยสเตอเดย์ จ ากัด 24 24 ถ.นิมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-854115-6 

369 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮเทล นัวร์ 8 5/8 ซ.5 ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 064-3517007

370 The Nimman13 Guesthouse 10 24/3-4 ถนนนิมานเหมินทร์ ซ.13 สุเทพ เมือง 098-2578746 

371 หจก.เต็มธนารักษ์ สาขาที่ 00001 4 239 ม.7 สุเทพ เมือง 052-000333 

372 บจก.เอส เอช เอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล (เอส17แอทนิมมาน) 52 33/3 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.17 สุเทพ เมือง 053-221717 

373 The Chaya Resort And Spa (บรษัิท ศตฐ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)) 42 141-141/1-2 ถ.สวนดอก สุเทพ เมือง 053-245995 ,086-4296294

374 วิคตอเรีย นิมมาน(บจก.เอส แอนด์ อาร์ คอนโดเทล) 78 108 ถ.ศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 053-226123 053-212775 081-2878694    

375 เบดแกสซึม (นายภาวิช วัฒนวาณิชกร) 33 19 ซ.2 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 0899552253

376 ชาโต เชียงใหม่ (บริษัท ทีทีเคดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) 65 156/100 ม.10 ถนนเลียบคลองชลประทาน สุเทพ เมือง 053-811600 ,081-8852313

377 กระแสชัย เรสซิเด้นท์ 77 125/1 ม.7 สุเทพ เมือง 053-201338-113

378 บริษัท เบด นิมมาน จ ากัด 56 20 ซ.จ าป ี สุเทพ เมือง 053- 217 100

379 THREE SEASON (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยนิูเพลส) (บรษัิท ทรซีีซัน168 จ ากัด) 10 10 ซ.7 ถ.สวนดอก สุเทพ เมือง 081-9526940 

380 บริษัท ยันตรศิริ จ ากัด 41 24/17 ซ.6 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-214214 

381 วีซีแอทสวนผัก 30 61 ม.3 ถ.สนามบนิ สุเทพ เมือง 053-275333 

382 นิมมานบูติค รีสอร์ท (บจก.เดอะเพ็ญบุรี) 48 29 ซ.17 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-895034 

383 บรษัิท บีทู โฮเทล จ ากัด (สาขา00004) บีทู พรเีมียร ์เชียงใหม่ รสีอรท์ แอนด์ สปา 79 163 หมุ่ 5 ถ.คลองชลประทาน สุเทพ เมือง 053-329333

384 บรษัิท บีท ูโฮเทล จ ากัด(สาขา 00011)บีท ูพรเีมยีร ์แอด นิมมาน (บจก.บีท ูเชียงใหม)่ 21 8 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ซ.5 สุเทพ เมือง  053-212855 

385 เดอะเรสซิเด้นซ์ (บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนากรุ๊ป จ ากัด 68 156/81 ม.10 ถ.เลียบคลองชลประทาน สุเทพ เมือง 053-270444

386 บริษัท ตันบุญ จ ากัด (โรงแรมอีสตินตัน เชียงใหม่) 120 171 ถ.หว้ยแก้ว สุเทพ เมือง  052-001999 

387 แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (บริษัท เกษมกิจ จ ากัด) 273 44 ซ.12 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-222111

388 บจก. เมยูร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (โรงแรม ลีเชียง เชียงใหม่) 128 165 ถ.หว้ยแก้ว สุเทพ เมือง  052-001999 

389 บริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จ ากัด (รร.ฮัก นิมมาน) 79 4 ซ.13 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 090-8913636 

390 บ้าน 39 อพาร์ทเม้นท์ 20 39 ถ.สิโรรส สุเทพ เมือง 053-270698

391 เดอชาย ดิ ออเรนทอล(บจก.จี.เอส.ซี.แอสเส็ท) 21 7 ซอย 11 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-210100,251985

392 บริษัท มหาภิรมย์ จ ากัด 14 62 หมู่ 10 สุเทพ เมือง 052-013445 

393 บจก.โฮเท็ล คัลเจอร(์เชียงใหม่) (Stay With Nimman) 132 8/8-8/9 ถนนศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 052-088782-3

394 อาร์ตไหม?แกลเลอรี่ โฮเต็ล (บจก.ก แกลเลอร)ี 79 21 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.3 สุเทพ เมือง  053-894888 

395 เมย์ฟลาวเวอร ์แกรนด์ เดอ เชียงใหม่(บจก.บีพีเรยีลเอสเตท สาขา4 110 9 ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-215318,328

396 ใบหยกจ๊าว เชียงใหม่ 31 8/11 ซอย 8 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-357000,053-357228 

397 แอทพิงค์นคร เชียงใหม่ (บริษัท บ้านพิงค์นคร จ ากัด) 45 4 ซ.12 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-357755

398 บริษัท ยาหยี จ ากัด 13 17/4-6 ซ.สายน้ าผ้ึง ถ.ศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 099-2695885

399 บจก.อัสทูโด โฮเต็ลแอนด์รสีอรท์ แมเนจเม้นท(์ครอสทู ชม.นิมมานวิลล่า) 1 36/6-7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.11 สุเทพ เมือง 082-4564495 

400 บริษัท อาเล็คซ่า โฮเทล จ ากัด 12 2/8 ซอย3 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-227272 094-6177878

401 อคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ (บจก.แมเนอร์ สวีทส์(เชียงใหม่)) 62 22/1 22/2 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.9 สุเทพ เมือง 053-216219

402 กรีนพาเลซ 102 70 ถ.ศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 053-222399

403 สวนดอกแก้วเชียงใหม่  66 8/1 ซ.สิโรรส ถ.สวนดอก สุเทพ เมือง 053-808993-6

404 บจก.ฮิพนิมมาน สนญ.(SANAE HOTEL) 45 8/1 ถ.สุขเกษม สุเทพ เมือง 053-222299 083-2301759 

405 ชมดอยเฮ้าส์ 56 13 ถ.ชมดอย สุเทพ เมือง 53210113

406 โลตัสปางสวนแก้ว 657 21 ถ.หว้ยแก้ว สุเทพ เมือง 053-224333 

407 แอท นิมมาน คอนเซปซอล โฮม 8 37 ซ.9 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-224949 

408 Hyde Park Residence (บจก.อินทร เรสซิเดนซ์) 44 59 ถ.สุเทพ ซ.เชียงค า สุเทพ เมือง 053-275595 
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409 Bed Addict Hostel & Cafe 18 6/11 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 085-4936245

410 ยู นิมมานเชียงใหม่ (บจก.ตันบุญ) 158 1 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 052-005111

411 บุรีศิริ (บริษัท บุรีศิริ จ ากัด) 21 1 ซ.9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 053-217832

412 นิมมานไหม? ดีไซน์ โฮเทล (บจก.เอ ไพร์ม พรอพเพอร์ต้ี) 56 2/1 ถ.สุขเกษม ซ.2 สุเทพ เมือง 053-400567 

413 ฟูลริช ลานนา สวีท เชียงใหม่ (บจก.แอลส์ริช (ไทยแลนด์)) 33 87/2-3 ม.10 ซ.มณฑา ถ.สุเทพ สุเทพ เมือง 053-328198 , 063-7859988

414 The Loft Room 8 31/2-3 ซอย 13 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 087-1864606 

415 บจก.อาร์ค39 สาขา 1บจก.มูพ ดีเวลลอปเม้นท(์สาขา1)(อาร์ค 39 นิมมาน) 7 24 ซ. 17 ถ. นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 095-3626545 

416 เดอะคราฟท ์แอนด์ คราฟส์แมน จ ากัด (เดิม หจก.ป๊อปป้ี ปารค์ (เดอะ คราฟท ์โฮเทล็)) 27 10 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.9 สุเทพ เมือง 053-217996 

417 ไอรูม (I-Room) 4 31 ถ.นิมมาน ซอย 3 สุเทพ เมือง 089-6690099 (ลงไม่มีรายได้ให้เลย ถ้ามีส่งเอง)

418 ดิ อาร์ทเทล นิมมาน 13 40 ซอย13 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง  053-213143, 089-4329853

419 บริษัท พีค นิมมาน จ ากัด (พีค นิมมาน เพรสทีจ) 21 1/1 ซอย 7 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-218265 

420 สะแมนแตน 7 28/4 ซ.11 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 084-2221877 

421 บ้านแอร์พอร์ต 7 196/9 ม.7 ถ.ชม-ฮอด สุเทพ เมือง 081-9523324

422 บริษัท เค.เอ็ม. โฮเทลเชียงใหม่ จ ากัด 39 94 หมู่ 6 สุเทพ เมือง 081-9608771 

423 บริษัท ทัก มี อิน จ ากัด 29 62 ม.8 สุเทพ เมือง  0831522528 

424 ศิรินาถ ฮิลล์(บจก.วชิระวงศ์) 97 156/91 ม.10 ถ.เลียบคันคลอง สุเทพ เมือง 053 335 555

425 ศิรินาท การ์เด้นท์ (บจก.ท่านนายพล) 198 156/93 ม10 สุเทพ เมือง  053-904904

426 บริษัท ไนน์พ้อยท์ไฟว์ กรุ๊ป จ ากัด 27 27/1 ถ.ชมดอย สุเทพ เมือง 081-8746216

427 เชียงใหม่ออคิดโฮเต็ล 265 23 ถ.หว้ยแก้ว สุเทพ เมือง 053-222099

428 เชียงใหม่ภูค า 364 2 ถนนคันคลองชลประทาน สุเทพ เมือง 053211026-31,053281016-9   

429 บรคิ โฮเทล เชียงใหม ่(บจก.บิลเลี่ยนฮอสพิแทลลิท)ี เดิม พอรโ์ตฟีโน่ 78 138 หมู1่ หนองปา่คร่ัง เมือง 052-012555

430 คุ้มพญา รสีอรท์ แอนด์ สปา (บรษัิท คุ้มพญา รสีอรท์ แอนด์ สปา จ ากัด) 78 193/13 ม.4 หนองปา่คร่ัง เมือง 053-415555 

431 บจก.ลัญช์นรัญ เรียลเอสเตท(สาขา 00001) 44 404/2 ถ.เชียงใหม่ ล าปาง หนองปา่คร่ัง เมือง 053-245777,089-4349661

432 ไฮเวย์ 70 1/71-81 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ หนองปา่คร่ัง เมือง 053-210111-3 

433 ยูเรเซีย เชียงใหม่ (บริษัท เวียงสิริ จ ากัด (สาขา 4)) 65 1 ถ.ลิขสิทธ์ิราษฎร์ หนองปา่คร่ัง เมือง 053-247790-6

434 บริษัท ศรีสุณีย์ โอเค จ ากัด (เอลาน่า) 53 5 ซ.1ก ถ.ทุง่โฮเต็ล หนองปา่คร่ัง เมือง 053-246616,445617-8 

435 บริษัท สวีท ธิงส์ จ ากัด (โกลเด้นคีย์ บูติค) 30 109 ม.3 หนองปา่คร่ัง เมือง 053851227-8 

436 บรษัิท บีทู โฮเทล จ ากัด(สาขา 00001)โรงแรม บีทู มหิดล (บรษัิท นิรนัดา จ ากัด) 70 125/1 ม.5 ถนนมหดิล หนองหอย เมือง 053-334933 

437 บริษัท จารุสวัสด์ิ จ ากัด  (เค เอส เรสซิเด้นท์) 66 541 ถนนล าพนู หนองหอย เมือง 0802111908 

438 วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท (บริษัท วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท จ ากัด) 79 104/15 ม.6 หนองหอย เมือง 053-140088

439 บจก.เจแอล ล าดวน (โอลิเวย์ บูติก โฮมสเตย์) 18 108 ถ.เชียงใหม่-ล าพูน ซ.9 หนองหอย เมือง 088-4355774

440 The Adventure (ดิ แอดเวนเจอร์) 72 100 ม.1 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู หนองหอย เมือง 053-802444 053-252222 

441 ปาล์มสปริงส์ลอจ์ด แอนด์ ซิต้ีรีสอร์ท (บจก.เชียงเหมิง) 21 122 ม.5 ถ.มหดิล หนองหอย เมือง 053-246699 086-6626060 095-6956000 

442 น้ าเพียงดิน บูติค โฮเทล 46 14/3 ถ.นันทาราม หายยา เมือง 053275751 

443 บริษัท เดอะ เมลโล พิลโล จ ากัด 9 5/2 ถ.สุริยวงค์ หายยา เมือง  0899552253 

444 บริษัท บีทู โฮเทล จ ากัด(สาขา00006)  บีทู ทิพย์เนตร 38 67/6 ถ.ทพิย์เนตร หายยา เมือง 053-279977

445 บจก.เอราวัณ ฮ็อปอินน์ (ฮ็อป อินน์ เชียงใหม่แอร์พอร์ต) 75 234/10 ถนนวัวลาย หายยา เมือง 053-270833

446 AT EASE BIJOU PLACE 6 2/5 ถ.ทพิย์เนตร หายยา เมือง 053-279152

447 เชียงใหม่เกต (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็มธนารักษ์) 63 11/10 ถ.สุริยวงค์ หายยา เมือง 053-279085 

448  บจก.บุญชูยวงแก้ว (โรงแรม ณ บ้านย่า เชียงใหม่) 18 15/6 ซ.2 ถ.ราชเชียงแสน หายยา เมือง 053-276515

449  ดิแอร์พอร์ต กรีนเนอรี่ (บจก.กรีนเนอรี่ กรุ๊ป) 79 185/28 หายยา เมือง 053271271 

450 บจก.อัสทูโด โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท แมเนจเม้นท(์ครอสทู ชม.เซาท์เกท วิลล่า) 1 22 ถ.นันทาราม ซ.5ก หายยา เมือง 082-4564495 

451 เกิดมานอน (บอร์นทูสลีป) 8 47 ถนนช่างหล่อ หายยา เมือง 053-271762 

452 ณรัลฌา กรีนเฮ้าส์ (คุณนพลักษณ์ นิธิกาญจนพัฒน์) 15 6 ซ.1 ถ.ระแกง หายยา เมือง 081-1123998,053449151   

453 ทรี เรสซิเด้นท์ 13 10/1ซ.1 ถ.วัวลาย หายยา เมือง 089-8331649

454 M 1 Chiangmai boutique Guesthouse* 5 100 ซ.1 ถ.มหดิล หายยา เมือง 053- 201199

455 โนเบ้ิลเฮาส์ เชียงใหม่ 48 21/1 ถ.นันทาราม หายยา เมือง 053-271925 ,081-6035301 



ที่ ช่ือสถานประกอบการ จ านวนห้อง ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ เบอรโ์ทรศัพท์

456 บุญตัน เกสเฮ้าส์ 9 51/1 ถ.ทพิยเนตร หายยา เมือง  097-9696478 

457 ฮายคิน เรียวกัง 13 148/1 ถนนวัวลาย  หายยา เมือง 081-9966305 

458 ซี โฮเทล บูทีค แอนด์ คอมฟอร์ต 14 103 ถ.ช่างหล่อ หายยา เมือง 061-6295856

459 วัวลายสบายดี 11 2/5 ถนนวัวลาย ซอย 3 หายยา เมือง 089-7927707 , 052-002880 

460 บริษัท แซงค์ชัวรี่ กรุ๊ป จ ากัด (จัสมิน เชียงใหม่ บูติค) 25 64/8/4 ถ.สุริยะวงษ์ ซ.3 หายยา เมือง 053-274718

461   บริษัท ครูว์ ท่าแพ จ ากัด 26 50/3 ถ.ระแกง ซ.1 หายยา เมือง 052085088  026452052-4
462 บริษัท อี-เอาท์ฟิตต้ิง รีสอร์ท จ ากัด (มหิดล) 16 233/11 ถ.มหดิล ช้างคลาน เมือง 062-9391715

463 มณีนาราคร 70 99 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมือง 053-206514,053-999555 

464 ดุสิตปริน๊เซส (บรษัิท ดุสิตไทยพรอ็พเพอรต้ี์ส์ จ ากัด (มหาชน)) 198 112 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053281053,053-253900 ต่อ 2829 

465 สุริวงศ์ เชียงใหม่ (บริษัท สุริวงศ์ รอยัลสวีทโฮเต็ล จ ากัด) 257 110 ซ.4 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง 053-207051-4

466 คิมเฮ้าส์ 10 62 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมือง 053-282441 , 089-1559855 

467 บริษัท เหงชุน จ ากัด (ท่าแพเพลซ) 90 2 ซ.3 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 053-278618 

468 บ้านไทยวิลเลจ (บจก.เชียงใหม่บ้านไทยวิลเลจ) 19 19 ซ.3 ถ.ทา่แพ ช้างคลาน เมือง 53252789

469 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แมนดาลาเฮาส์ 48 71 ถ.ทา่แพ ซ.3 ช้างคลาน เมือง 053272488 

470 สิงหมนตรา ล้านนา บูตริกสไตล์ 20 9/1-2 ถ.ศรีพงิค์เมือง ช้างคลาน เมือง 053-278551 097-9459942 

471 ดวงตะวัน (บริษัท ดวงตะวันโฮเทล จ ากัด) 512 132 ถ.ลอยเคราะห ์ ช้างคลาน เมือง 053-905000 ต่อ 3023 ,096-6746414

472 บริษัท เค.คอน เอ็นเตอร์ไพร์สจ ากัด (ลานนาพาเลซ 2004 โฮเทล) 210 184 ถ.ช้างคลาน ช้างคลาน เมือง  053-819277-8 , 053-270722-51  

473 สวนดอยเฮ้าส์ 26 5  ซ.ซอยจนัทรศัพท ์ถ.หว้ยแกว้ ช้างเผือก เมือง 053-221869

474 บริษัท โฮม เชียงใหม่ จ ากัด 69 3 ซ.รัศมีจันทร์ ถ.เสริมสุข ช้างเผือก เมือง 053-218856 

475  บริษัท เดอะ รอยัล ชิลตัน รีสอร์ท จ ากัด 13 159/8 ถนนเจด็ยอด - ช่างเคียน ช้างเผือก เมือง 053-215998, 0645309554

476 ธารทอง บูทีค 10 49/1 ถ.โสตศึกษา ช้างเผือก เมือง 095 -451 0577 

477 พีซพลู บูติค โฮลเทล(บจก.โคเรียคัลเชอร์เซนเดอร์เชียงใหม่) 4 50/15 ถ.หว้ยแก้ว ช้างเผือก เมือง 053-214435

478 ธาริน (บจก.ทรัพย์วีรวัฒน์) 170 10/7 หมู่ที ่2 ถ.ชม.-ลป. ช้างเผือก เมือง 053-400131-39 

479 บ้านหมอนอุ่น 4 99/38 ถ.หว้ยแก้ว ม.1 ช้างเผือก เมือง 092-7879326

480 คุ้มภูค า (บจก.เชียงใหม่ภูค า 3) 36 14/23 ถ.ชลประทาน ช้างเผือก เมือง 053-400450 

481 เบด ช่างเค่ียน 32 10/2 หมู่ที่ 1 ถ.เลียบคลองชลประทาน ช้างเผือก เมือง 089-6664115 

482 เอคโค่ โฮเทล (บริษัท ลุงหล้าป้าอุ๊ จ ากัด) 30 5 ถ.เสริมสุข ซ.รัศมีจันทร์ ช้างเผือก เมือง  053218968  

483 ช้าง เดิมเป็น (ทูบีเซเว่น) 20 29/33 ม.3 ถ.โชตนา ช้างเผือก เมือง 053-226178 086-9968794

484 หอพักบ้านอ้ายหล้า 10 11 ถ.โสตศึกษา ช้างเผือก เมือง 053-223683 

485 เดอะ สมอลล์ เชียงใหม่(บจก.สอ มอ รอ) 35 148,150 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 053 235866

486 kamala s Guesthouse(บจก.สยาม ยาน่า) 10 27/2 ซ.1 ถ.ชัยภูมิ ช้างม่อย เมือง 053-874009

487 บ้านพิมพ์ 7 97 ถ.สิทธิวงศ์ ช้างม่อย เมือง  086-6574772 

488 Nai Boutique House 8 10 ซอย 3 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง 053-232102 087-1889093 

489 หจก.เชียงใหม่เพรสซิเด้นท์โฮเต็ล (โรงแรมเพรสซิเด้นท์) 35 226 ถ.วิชยานนท ์ ช้างม่อย เมือง 053251025-9

490 สลีปบ็อกซ์ เชียงใหม่ 19 133/20/2 ถ.รัตนโกสินทร์ ช้างม่อย เมือง 053-234747 (ติดต่อไม่ได้)

491 ธัญญะวินตรา แอนด์สปา (บจก.เอทีเค พร็อพเพอร์ต้ี 2015) 24 268 ถ.วิชยานนท ์ ช้างม่อย เมือง  053-111580

492 นิวเอเซีย (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวเอเซียโฮเต็ล) 187 55 ถ.ราชวงศ์ ช้างม่อย เมือง 053-252426 

493 เชียงใหม่อินน์ 35 15/1 ถ.ชัยภูมิ ซ.2 ช้างม่อย เมือง 053 251400

494 หจก.เจดีย์โฮมส์ 23 22/5 ซ.1 (ถ.ชัยภูม)ิ ช้างม่อย เมือง 053 232 126 

495 เปาค า เกสเฮ้าส์ 12 3 ซ.3 ถ.ช้างม่อยเก่า ช้างม่อย เมือง 053-252377-9 , 089-2642466 

496 บริษัท เหอ ไท่ เชียงใหม่ จ ากัด 18 9 ถ.ชัยภูมิ ซ.2 ช้างม่อย เมือง 053-232748 , 053-232758 , 064-4788866

497 กรินทร์ทิพย์ วิลเลจ โฮเทล 58 50/2 ถ.ช้างม่อยเก่า ซ.3 ช้างม่อย เมือง 053- 874302-4 

498 บริษัท เชียงใหม่บ้านช้างทอง จ ากัด (รร.บ้านช้างทอง) 35 242 ถ.ทา่แพ ช้างม่อย เมือง  053-252456  

499 โรงแรม ดาราเทวี (บจก.โรงแรมดาราเทว)ี 64 51/4 ม.1 ทา่ศาลา เมือง 0-5388-8888 (ติดต่อไม่ได้)

500 หจก.บัวคอนสตรัคช่ัน สาขา 0001(ฮาร์โมไนซ์โฮเทล) 51 235/1 หมู่ 3 ทา่ศาลา เมือง  053-240488 

501  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเรียนทอล เอเชีย สยามรีสอร์ท 11 40/7 ม.2 ทา่ศาลา เมือง 857094462

502 บรษัิท ฟลอรลั อินน์ เชียงใหม ่ปิง รเิวอร ์โฮเต็ล จ ากัด  สาขา 1 (ชีคอิสทานา) 35 101 หมู่ 3 ปา่แดด เมือง 052-005405
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503 วินเพลส (บริษัท เดอะวินเพลส จ ากัด) 78 120/3 ม.2 ถ.มหดิล ปา่แดด เมือง 053-812702-05,053-812828, 053-822828 

504 เทรคเกอร์แคมป์  17 20 ถ.ปา่พร้าว ปา่แดด เมือง 053-204940

505 ลานนาบูติค วิลเลจ(บจก.เจ.บี.เจ.เวนเจอร์) 8 63/3 ม.5 ซ.6 ปา่แดด เมือง 053448703-4 

506 เชียงใหม่การ์เด้น 79 43 ซ.12 ถ.สุขเกษม  ปา่ตัน เมือง 053 210 240

507 Herry Hotel 10 10/2 ถ.ปา่ตัน ซ.15 ปา่ตัน เมือง 053-110233-4

508 เซนศาลา รีสอร์ท (บจก.ไซเบอร์ ซิต้ิ) 13 168 ถ.ปา่ตัน ปา่ตัน เมือง 53225888

509 หจก.รานเดวูแฟมมิลี่ (รองเดวูคลาสสิกเฮ้าส์) 27 1/1 ถ.บ ารุงบรีุ พระสิง เมือง 089-2626645

510 แอท พระสิงห์ 10 129/3 ถนนอินทวโรรส พระสิงห์ เมือง

511 ณ มามีมา โคโลเนียลบูติคเฮ้าส์ 10 80 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 094-4626519

512  บริษัท หมิงน่า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 20 32/2 ซ.6 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง

513 G 2 Boutique Hotel 9 4 ถ.ราชมรรคา ซ.7ข พระสิงห์ เมือง 053-282988 

514 พิงค์วิมาน (บริษัท เป่ียมบุญ จ ากัด) 44 92 ถนนสามล้าน พระสิงห์ เมือง 053-281799

515 บริษัท ซันน่ีโฮสเทล เชียงใหม่ จ ากัด 18 5/4 ถนนมูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-282458

516 เดอ นาคา เชียงใหม่ 65 21 ซ.2 ราชมรรคา ถนนมูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-209030 

517 ไทยแลนด์ เกสท์เฮ้าส์ (บจก.เอ็ม แอนด์ เจ เอ็นเตอร์ไพร์ส) 15 38/1 ซ.2 ถ.มูลเมือง พระสิงห์ เมือง 053-274592 , 089-7562877 

518 สบายโฮเทล&โฮสเทล 23 189/1 ถนนราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-270617,053270618 

519 ลาพิลโล่ 8 16 6/3 ซ.8 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 095-3635656 

520 อโนมา บูติค เกสท์เฮาส์ 17 57/3 ถ.ราชภคินัย พระสิงห์ เมือง 053-276280 088-2610321 

521 เฮือนฮัก 12 39/1 ถ.พระปกเกล้า ซ.2 พระสิงห์ เมือง 053-818610,0841766957 

522 สไมล์เฮาส์ (นายพิชัย แซ่เตีย) 38 5 ซ.2 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-208661  (ติดต่อไม่ได้)

523 หจก.นันยาดา เชียงใหม่ (โรงแรมนันยา เชียงใหม่) 39 7/1,7/3,7/4 ซอย 1ก(ถนนสามล้าน) ถ.สามล้าน พระสิงห์ เมือง 099-3681441

524 อมตะล้านนา แจ่งเมือง (บจก.ดิ อมตะล้านนา) 14 13,13/14,13/15 ถ.ราชมรรคา ซ.6 พระสิงห์ เมือง 053-814320 

525 บริษัท สลีป วอล์คเกอร์ จ ากัด 8 5, 5/2, 5/3 ซอย 1 ถนนสามล้าน พระสิงห์ เมือง 053-903954

526 บริษัท ธารินทร์ธารา จ ากัด (โมโม่) 21 161/1 ถ.ราชด าเนิน พระสิงห์ เมือง 0904686791 

527 ศิริล้านนาเชียงใหม่ 21 89/3 พระสิงห์ เมือง 053279107-8

528 ชาดา เกสเฮ้าส์ 29 2/1 ซ.3 ถ.ราชมรรคา  พระสิงห์ เมือง 053 277260 ,085-0303488

529 บ้านน้ าบ่อค า (Golden Wells Residence) 6 3/1 ถ.พระปกเกล้า ซ.2ก พระสิงห์ เมือง 081-6444002 , 053-281947 

530 เลอ เพียว โฮเทล เชียงใหม่ (บจก.เพียวเชียงใหม่) 35 81/1 ถ.อารักษ์  พระสิงห์ เมือง 053-278997-8

531 เบด พระสิงห์ 29 1/1 ถนนสามล้าน ซ.8 พระสิงห์ เมือง 089-6664115

532 โรงแรมราชมรรคา 31 6 ซ.9 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-904111-3

533 บ้านนันทยา 10 12 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 081-9611015 

534 ท่าแพล็อฟท์ (THAPAE LOFT) 26 142 ถ.ราชภาคินัย พระสิงห์ เมือง 053-280700 

535 อภิลาภา โฮเทล 8 140/5 ซ.บษุราคัม ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 053-111689,0629299499

536 ซานพาเรน่ี (บจก.พอเพียงมั่นคง) 16 45/8 หมู่ 1 แม่เหยีะ เมือง 053-105557,0821821844

537 อาเขตอินน์ 60 1 ซอย 5 ถ.แก้วนวรัตน์ วัดเกต เมือง 053-249721-3,0813664540 

538   อโรม่า ไรซ์ บูติค โฮเต็ล 10 3 ซอย 1 ถ.ล าพนู วัดเกต เมือง 052-010288 

539 บริษัท สานนท จ ากัด (สานนท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท) 14 371/ ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 052-010288 

540 บริษัท เอ้ือเฟ้ือ จ ากัด ( ณ สราญ) 14 42/3 ถ.ทุง่โฮเต็ล วัดเกต เมือง 053-240251, 062-9184651 

541 เรจิน่า เกสเฮ้าส์ 4 69 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมือง 053-262882

542 ไอริเวอร์ เชียงใหม่ 12 28 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู วัดเกต เมือง  085-9024097

543 บรษัิท ประเสรฐิ พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากัด (โรงแรมนครพิงค์ พาเลซ) ละไม 100 471/9 ซอยใจแก้ว ถ.ชม.-ลพ. วัดเกต เมือง 053-140822-6 , 053-251169 

544 ปุรีปัน เบบ้ี แกรนด์ บูทิค(บจก.ปุรีปัน) 30 104/1 ซ.2 วัดเกต เมือง 053 302898 

545 ฮัก โฮสเทล (บจก.ฮัก เซอร์วิส) 12 52/1-2 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง  062-9391115 

546 เจ เกสต์เฮ้าส์ 12 212/2-3 ศรีภูมิ เมือง 085-0416982

547 เชียงใหม่วิลล่า 5 13 ถนนสิงหราช ซ.2 ศรีภูมิ เมือง 091-0702487

548 ศิริวรรณเกสท์เฮ้าส์ 12 113 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-221042 090-9850503 

549 Goldenfort Guesthouse 8 8/2 ศรีภูมิ เมือง 052-085966 (ติดต่อไม่ได้)
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550 เฮือนภักดี โฮสเทลแอทแกลอรี่ 12 7/2 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 081-8232182 

551 บจก.ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล (สาขา 2)(ท่าแพ เกตท์) 20 109 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง  053-326541 (ติดต่อไม่ได้)

552 นานันท์ เฮาส์ โฮสเทล 16 12/4 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง 085-9551461

553 โฮ๊ะเกสต์เฮ้าส์ 15 155 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 0801224499 

554 ชอมพอร์ ล้านนา (บริษัท ซอมพอ บูทิค เรสซิเดนซ์ จ ากัด) 9 27/1 ซ.12 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง 053-326547 094-6364105 

555 ลิบรา เกสท์เฮ้าส์ 29 28 ซ.9 ถ.มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง 053210687 

556 ทิปท็อปไทย เฮาส์ 6 27/1 ถ.สิงหราช ซ.3 ศรีภูมิ เมือง 053212232

557  B+Arch House 15 157/4 ศรีภูมิ เมือง 0884151451,0869165141

558 บ้านพอดี เกสท์เฮาส์ 5 6 ถ.พระปกเกล้า ซ.12 ศรีภูมิ เมือง 089-5574860 

559 จูเนียร์เฮ้าส์ 8 21 ซ.1 ถ.ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 53418490

560 คุณหลวง โฮสเทล 5 139-141 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง  0922842899 

561 โคโค่ปาล์ม อินน์ 7 8 ซ.6 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 080-4912442

562 ภาคินัย เกสต์เฮ้าส์ 10 173 ศรีภูมิ เมือง 081-5944224

563 Nine Hostel (9 Hostel) 16 3/1 ถ.ราชภาคินัย ซ.1 ศรีภูมิ เมือง 053-287661 

564 บริษัท ริช ล้านนา จ ากัด 14 2 ซ.3 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมือง 053-223388,053-227245 

565 ไนน์ต้ีไนท์เดอะแกลลอรี ่(บรษัิท ซี.เอส.สเปซ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด) 53 99 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมือง 081 95268940,053 326251-2

566  ไนน์ต้ีไนน์ เดอะ เฮอริเทจ (บจก. ซี.เอส.สเปซ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์  26 2 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 053-326251

567 โรงแรมสุมิตตยา เชียงใหม่ (บจก.สุมิตตยา) 71 198 ถ.ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 053-219696

568 ทรายทองเกสเฮ้าส์ 10 5/2 ซ.1 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 081-9931577

569 เฮ้าส์นัมเบอร์อิเลฟเว่น 12 11/2 ถนนมุงเมือง ซอย 6 ศรีภูมิ เมือง 053-289525, 0897005665 

570 บริษัท พอร์ จ ากัด 30 41/1 ซ.4 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมือง 096-7895551

571  บรษัิท 89 ลักซ์ชัวรี ่พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากัด (ล้านนา ออเรยีนทัล)  36 59 ถ.สิงหราช ศรีภูมิ เมือง 052-062999,082-5598989

572 บริษัท พีเอ็ม เชียงใหม่ จ ากัด 4 252/3 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมือง 084-3289406

573 เยลโล่ พิลโล่ 7 61/5 ถ.สนามกีฬา ศรีภูมิ เมือง  095-3650559

574 เชียงใหม่ โรสิเอ็ท (บริษัท เชียงใหม่ โรสิเอ็ท จ ากัด)* 72 24/1 ซ.1 ถ.ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมือง 053-217291-2 

575 โฮเทลเอ็มเชียงใหม่(บริษัทโภคาลัย จ ากัด) 79 2-6 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-211069-70

576 หจก.พิงค์ดอย  (พิงค์ดอย หัวลิน บูทิค โฮเทล) 30 221 233 ศรีภูมิ เมือง 053-227200 

577 รองเดวูส์ เกสท์เฮ้าส์ (หจก.จูลลี่แอนด์ซัน) 23 3/1 ซ.5 ถ.ราชด าเนิน ศรีภูมิ เมือง 053-213763

578 ลิตเต้ิล แบร์โฮม 15 5 ถ.ราชด าเนิน ซ.6 ศรีภูมิ เมือง 086-6585777 081-9519836 

579 ลานนาวดี รีสอร์ท 9 120/1 หมู6่ สันผีเส้ือ เมือง

580 บรษัิท วิปัสนา จ ากัด ส านักงานใหญ่ (บ้านสบาย รสีอรท์แอนด์สปา) 19 219 หมู่ที ่9 สันผีเส้ือ เมือง 053854778 081-5377154 

581 เชียงค า 150 51 ซ.เชียงค า ถ.สุเทพ สุเทพ เมือง 053-281016-9

582 บจก.แอร์พอร์ตวิวเพลส (อันดาคูร่า แบมบูรี บูติค) 69 142 หมู่ 10 สุเทพ เมือง 053-247710

583  บจก.ฟลอรัล อินน์ เชียงใหม่ ปิง ริเวอร์ โฮเต็ล สาขา3 (ฟลอรัล อายตนะ) 36 99/9 ม.14 ถ.สุเทพ สุเทพ เมือง  053-328182

584 ไทยภักดี 12 5 ซ.3 ถ.สิริโรรส สุเทพ เมือง 053-278018

585 วัลคาโน่ 7 17ถ.ศิริมังคลาจารยซ.สายน้ าผ้ึง สุเทพ เมือง 053-223385,0892632757 

586 เอส ไพรเวท เฮ้าส์ 8 9/7 ซ.3 ถ.ศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง 091-0681580 

587 บาบิลอน เบ็ด แอนด์ เบรคฟาสท 6 26 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง

588 เพรสทีจ 70 213/3 ถนนหว้ยแก้ว สุเทพ เมือง 086-4210766

589 บริษัท ฮัลโล นิมมาน จ ากัด 12 6/1 ซ.13 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง  0896343341,080-4545424 

590 บจก.บูชิตา ลิฟวิ่ง (บูชิตา นิมมาน) 24 33 สุเทพ เมือง

591 หจก.พิงค์พยอม 50 4 ถ.สุเทพ สุเทพ เมือง 053-277497 

592 วิลล่า 88 นิมมาน เชียงใหม่ (บจก.คลาวด์ 88) 4 321 ซ.15 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 090-1498688 

593 แอ่วนิมมาน  64 19 ซ17 ถ.นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 053-895167-69 
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594 เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 249 211 ถ.หว้ยแก้ว สุเทพ เมือง 053 400601-5,053-210030-4 

595 บริษัท ชิค วี จ ากัด (แมงโก้ ที. วิลลา เชียงใหม่ รีสอร์ท) 21 1000-1700 70 หมู่ 3 หนองปา่คร่ัง เมือง 053-117257 062-3500443 

596 พูนเพชร 78 4 ถ.เมืองสาคร หนองหอย เมือง 053015111-222 , 053-802214-17 

597 บ้านเล็กโฮมสเตย์ 10 70/1 ถ.นันทาราม หายยา เมือง 053-373210, 086-9115818 

598 ตรีญาณรส โคโลเนียลเฮ้าส์ 12 156 ถ.วัวลาย หายยา เมือง 053-273174 

599 ธารนที บูติก โฮเทล 22 2/3-7 ซ.2ก ถ.ราชเชียงแสน หายยา เมือง 053-274500 (ติดต่อไม่ได้)

600 บ้านราชเชียงแสน 12 35 ถนนราชเชียงแสน 1 ซอย 1 หายยา เมือง 086-6706861 

601 เดอะ ทิพย์เนตร 14 112 ถ.ทพิย์เนตร หายยา เมือง 095-5245991 

602 Yak Hostel 14 69/10 ถ.สุริยวงศ์ หายยา เมือง ติดต่อไม่ได้

603 ซี โฮสเทล (See Hostel) 9 120/6 ถ.นันทาราม หายยา เมือง 052-065277 

604 หจก.ศรีวิรัตน์ 2014 (รร.หม่อนสา) 20 46 ถ.ราชเชียงแสน หายยา เมือง 053-280272 

605 โรงแรมเดอะซิม 50 222/1/10 ถนนวัวลาย หายยา เมือง 053-275527,094-7400999,081-9603660

606 บริษัท เบดศรีภูมิ จ ากัด (โรงแรมเบดเชียงใหม่เกท) 28 9 ซ.1 ถ.สุริยวงค์ หายยา เมือง 053-277707 

607 บริษัท เบสท์ เฮ้าส์ เชียงใหม่ จ ากัด 50 17 ถ.ระแกง หายยา เมือง 053-4491337 

608 ไอวัวลาย (บจก.เบดวัวลาย) 29 84 ถ.วัวลาย หายยา เมือง 089-6664115

609 บริษัท ไอซิลเวอร์ จ ากัด 31 16/1 ถ.วัวลาย ซ.3  หายยา เมือง  0896664115 

610 นอนนันตา เฮ้าส์ (Norn-Nanta House) 7 38/2 ถ.นันทาราม หายยา เมือง 053-272241, 094-6250707 

611 เดอะซิมมินิ 20 222/1 ถ.วัวลาย หายยา เมือง ติดต่อไม่ได้

612 ธาตุค า วิลเลจ 30 8 ซอย 1 ถนน นันทาราม หายยา เมือง 053-203799

613 บ้านเส-ลา เกสเฮ้าส์ 6 4-4/1 สุเทพ เมือง 053-894229

614 อิมพีเรยีลแม่ปิง (บรษัิท โฮเทลส์ เวิลด์ 7 จ ากัด (สาขาที่ 00001) 371 153 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมือง 053-283900,270160-80 

615 เดอะ พาวิณ 27 2 ถ.ประชาสัมพนัธ์ ช้างคลาน เมือง 053-281074

616 บริษัท อาร์เจเจ 5959 จ ากัด (แกรนด์วิว เรสซิเดนซ์) 111 9/10 ถ.เทวฤทธ์ิ ช้างเผือก เมือง 053-225250

617 เชียงใหม่รัตนโกสินทร์(บริษัท เชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ ากัด) 76 190 ถ.รัตนโกสินทร์ ช้างม่อย เมือง 053-234800-3 

618 หจก.ทรี ซิส 2006  เดิม (ทรี ซิส) 24 1ซ.8 ถ.พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง 53273243

619 บุปผาธารา  15 12/1 ถ.พระปกเกล้า ซ.4ก พระสิงห์ เมือง 53814679

620 บริษัท บีเจพี บิซซิเนสพลัส จ ากัด ( The Chimes-Chiangmai) 14 55/2 ถ.ราชมรรคา พระสิงห์ เมือง 0624541563

621 ยินดีเกสเฮ้าส์ 23 15/1 ซ.2 ศรีภูมิ เมือง 053-418585

622 โรงแรมคู (บริษัท ดีซี แอ็คคอมโมเดช่ัน จ ากัด) 18 104/6,8,10 ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมือง

623 นิมาโน่ สวีทส์ NIMANO SUITES 16 7 ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมือง 064-7452414 (อัญชลี)0955615518 (เจา้ของ)

624 วีดารา รสีอรท์ แอนด์ สปา (บรษัิท วีดารา รสีอรท์แอนด์สปา จ ากัด) 26 445 หมู่ 4 แม่เหยีะ เมือง 053-328661

แมร่มิ

1 แฮปป้ีรีสอร์ท 12 200 ม.6 ขี้เหล็ก แม่ริม 081-8856920

2 แม่ริม วิลล่าแอนด์พูล (บจก.เพชรล้านนา แม่ริม) 7 91/1 ถ.เชียงใหม-่ฝาง หมู ่3 ขี้เหล็ก แม่ริม 053-465564

3 บ้านพักโกศล 10 178 ม.7 ถ.เชียงใหม-่ฝาง ขี้เหล็ก แม่ริม 082-0307337

4 เดอะกัสเฮ้าส์ 10 210 ม.10 ดอนแก้ว แม่ริม 086-9152552

5 ดอนแก้วเพลส 8 235 ม.4 ถ.โชตนา ดอนแก้ว แม่ริม 053-121595

6 บรษัิท พรเีมียร ์รสีอรท์ส์ แอนด์ โฮเทลส์ จ ากัด (สาขาที0่0005) 38 157 ม.6 ดอนแก้ว แม่ริม 053-111670

7 บริษัท โฮเทลล์ เวิลด์ 8 จ ากัด สาขาที่ 00001 48 284 ม.3 ต.ดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม 053121649-53 (089-8950805

8 เอ้ืองเหนือ รีสอร์ท 13 122-123 ม.6 ดอนแก้ว แม่ริม 081-9931757

9 ปานวิมานเชียงใหม่ (บริษัท ปานวิมานเชียงใหม่ จ ากัด) 32 197/2 ม.1 โปง่แยง แม่ริม 053-879540-50 , 053-879494 

10 พราวภูฟ้า รีสอร์ท 19 97/5 ม.1 โปง่แยง แม่ริม 053-879389

11 บริษัท ออนเซ็นแอทม่อนแจ่ม จ ากัด 16 293 ม.2 โปง่แยง แม่ริม 053-111606

12 แม่สาวาเล่ย์ 32 86 หมู่ 2 ถ.แม่ริม-สะเมิง โปง่แยง แม่ริม 053-290051-2 

13 บรษัิท ท.ีเอ.เอส. แอสเซ็ท จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) กังสดาลรสีอรท์ 17 192 ม.1 โปง่แยง แม่ริม 053879163, 053879499 

14 บ้านม่อน ม่วน (บริษัท ม่อนดารา จ ากัด) 8 175 ม.2 โปง่แยง แม่ริม  083 3186444 
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15 ภูอิงฟ้ารีสอร์ท 26 24/2 ม.4 ถ.แม่ริม โปง่แยง แม่ริม 053-879334-5

16 บจก.แม่ริม แม่แรม รีสอร์ท แอนด์ แทรเวล 4 52/1 ม.6 แม่แรม แม่ริม 053-044171

17 ม่อนวิวงาม 19 72 ม.7 แม่แรม แม่ริม 089-2644495

18 ม่อนอิงดาว 10 26/3 ม.7 แม่แรม แม่ริม 089-9520202

19 บ้านสวนอีเดน 9 24 ม.7 แม่แรม แม่ริม 081-7837541 

20 อเวย ์สวนสวรรค์ แม่รมิ รสีอรท์(บรษัิทพีเอชบี รสีอรท์ โฮลด้ิง จ ากัด) 60 43/1 ม.6 แม่แรม แม่ริม 053-044095

21 ม้ง ฮิลล์ไทร์ป ล็อดจ์ 40 111 ม.4 แม่แรม แม่ริม 053-216780,081-9931416 

22 ม่อนตะวัน 10 43/1 ม.11 แม่แรม แม่ริม  081-3876694 

23 แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค วิว 11 46/1 ซ.1 ถ.แม่ในพฒันา แม่แรม แม่ริม 081-6031717, 086-9111920

24 แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเก้ิล 15 32/3 ม.5 แม่แรม แม่ริม 053-044121

25 สุกันทรา แคสเดค รีสอร์ท 13 12/2 ม.8 แม่แรม แม่ริม 081-8811444 (เบอร์รีสอร์ท),081-4837850 (เจา้ของ)

26 อยู่ดินกินดี 6 83 ม12 แม่แรม แม่ริม 081-4521372

27 โมโนซีรอส รีสอร์ท 11 21/2 ม.6 แม่แรม แม่ริม 053-044080-1 

28 ดูสายธารา รีสอร์ท 7 433 ม.1 ถ.แม่ริม-สะเมิง แม่แรม แม่ริม 081-5957152 

29 บริษัท เรือนราชา จ ากัด 9 114/1 ม.2 แม่แรม แม่ริม 053-357502 

30 บ้านอรวี 26 163 ม.1 ถ.เชียงใหม-่ฝาง แม่สา แม่ริม 053863019-20

31 แม่ริม เวลพาร์ค รีสอร์ท 22 61/2 ม.5 แม่สา แม่ริม 053299409,089-2634303 

32 บ้านศรีธนศักด์ิ 17 59 ม.4 แม่สา แม่ริม 098-7616797

33 หจก.เฟิร์สเรสซิเดนซ์ 42 35/76 หมู่ 1 ถ.โชตนา ริมใต้ แม่ริม  053-860898, 086-4217187

34 โฟร์ซีซ่ันรีสอร์ท เชียงใหม(่บจก.แม่ริมเทอเรช รีสอร์ท) 76 502/1-17  ถ.แม่ริม-สะเมิง(สายเก่า) ริมใต้ แม่ริม 053-298181-9 

35 จีรัง เฮลท์ รีสอร์ท (บริษัท ว่องวานิชที่ดินและเคหะ จ ากัด) 18 99 ม.7 ถ.แม่ริม-สะเมิง ริมเหนือ แม่ริม 053-861511-3 

36 บ้านทุ่งล้อมรีสอร์ท 9 458 ม.3 ซ.หวัดง 1 ริมเหนือ แม่ริม 0946134433 

37 พอเทล เชียงใหม่ (บจก.โค้วยู่ฮะ พร็อพเพอร์ต้ี) 14 341 หมู่ 2 หว้ยทราย แม่ริม  053-044565 

38 เนทูร่า แม่ริม รีสอร์ท 5 260 หมู่ 3 หว้ยทราย แม่ริม 053-044667

39 บจก.ตรีทศ ทร-ีเจเนอเรช่ัน (ไตรทศ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สปา) 20 234 หมู่ 3 หว้ยทราย แม่ริม  053-301500

40 บจก.คันทรีรีทรีท 6 274 ม.3 หว้ยทราย แม่ริม 094-7401590 

41 อินด้ี เฮ้าส์ แม่ริม 16 25/5 หมู่ 1 หว้ยทราย แม่ริม 0819882180 

42 หสม.เรือนอริยา รีสอร์ท 11 298 หมู่ 1 แม่แรม แม่ริม 081-8823245

43 บริษัท รินรดารีสอร์ท จ ากัด 25 53 ถ.แม่ริม-สะเมิง หมู่ 9 แม่แรม แม่ริม 0956900111 k.แบงค์ ผจก.

44 บจก.ฝันลี่การจัดการโรงแรม (ฝันลี่ รีสอร์ท) 42 399/13 ม.2 ริมใต้ แม่ริม 053-298099, 053-290066  (ติดต่อไม่ได้)

45 แม่ริมลากูน 32 65/7 ม.6 ถ. แม่ริม-สะเมิง ริมใต้ แม่ริม 053-297287-90

46 บ้านสวนเฟ่ืองฟ้า (ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเฟ่ืองฟ้าริเวอร์ไซด์รีสอร์ท) 32 81/2 ม.4 เหมืองแกว้ แม่ริม 053-379821,0816715108

47 เดอะ ภาวนา เชียงใหม่ รสีอรท์ (บรษัิท เอเซีย เฮลท์แคร ์ทัวรสิซ่ึม จ ากัด ) 40 165 ม.4 หว้ยทราย แม่ริม 053-920888

48  บจก.วายแอนด์ดี กรุ๊ป (ระเบียงเดือน รีสอร์ท) 10 332 ม.2 หว้ยทราย แม่ริม 053-044644 

หางดง

1 นฤตยะ รสีอรท์ แอนด์สปา (บ.เดวามนตรา)(เดิม บ้านเทวะมนตรา) 20 9 ม.11ถ.เชียงใหม-่หางดง น้้าแพร่ หางดง 053-432972,053-351579 

2 วานิลลา ฮิลล์ (บจก.ฮิลล์ ลอดจ)์ 6 140 หมู5่ บา้นปง หางดง 053-106937 

3 บุหลัน บุรี รีสอร์ท 20 28 ม.5 ถ.หางดง-สะเมิง บา้นปง หางดง 053-365440 

4 เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เชียงใหม่ (บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท) 40 135 ม.5 บา้นปง หางดง 053-365318-20

5 บริษัท เอคิว วิลเลจ จ ากัด (ฟลอร่า ครีค เชียงใหม)่ 75 90 ม.4 ถ.หางดง-สะเมิง บา้นปง หางดง 053-365231-4

6 บริษัท จันตราคีรี จ ากัด 18 49 บา้นปง หางดง  052-010155  

7 ภูจาญา ฟอเรสต้า 6 99 ม.3 ถ.หางดง-สะเมิง บา้นปง หางดง 53365346089632900

8 สวนบัวรีสอร์ท (บริษัท สวนบัว จ ากัด) 134 158 ม.3 ถ.หางดง-สะเมิง บา้นปง หางดง 053-365270-9

9 วีรันดา เชียงใหม่ เดอะไฮรีสอร์ท 75 192 ม.2 บา้นปง หางดง 053-365007

10 บ้านขวัญเคียงดาว 6 114 ม.1 บา้นปง หางดง 097-9185654 



ที่ ช่ือสถานประกอบการ จ านวนห้อง ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ เบอรโ์ทรศัพท์

11 ร่มไม้เรือนงาม รีสอร์ท 11 255 ม.5 บา้นแหวน หางดง 062-6465492 

12 นอร์ธฮิลล์ ซิต้ี รีสอร์ท (บจก.นอร์ธฮิลล์ ซิต้ี) 42 188 หมู่ 9 บา้นแหวน หางดง 081-8837195 

13 บ้านภรณ์ชนก 10 181/1 ม.6 สันผักหวาน หางดง

14 อพาร์ตเม้นต์ บ้านบุษราคัม 21 258 ม.5 สันผักหวาน หางดง 089-8502509

15 ทิปต์อินท์ 20 263 ม.5 สันผักหวาน หางดง 064-4636364

16 บจก.เอเชียแอรพ์อรท์โฮเต็ล (สาขาล าดับที่ 002)(ปราชญ์ราชพฤกษ์ รสีอรท์) 33 123 ม.12 หนองควาย หางดง  053-114006  

17 แบมบูอินน์ 10 60 ม.5 หนองตอง หางดง 094-6344491

18 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมสายน้ า 27 175 ม.5 ถนนเชียงใหม-่ฮอด หางดง หางดง 053-441075 

19  ฮันน่ีแลนด์ รีสอร์ท 12 248/4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ซ.สุขาภิบาล13 หมู ่3 หางดง หางดง 053-441887 ,081-5304756

20 ภูอันนา อีโค่ เฮ้าส์ 8 187 หมู่ 9 หางดง หางดง  052-000341 

21 ธาราบุรี รีสอร์ท(บจก.พีบีเอ็ม กรุ๊ป 2016) 8 225/131 ม.13 บา้นเเหวน หางดง 0534351807 

22 บ้านลูกท้อรีสอร์ท 5 189 ม.4 บา้นปง หางดง 053-221433 

23 อินสดา รีสอร์ท 29 44 ม.3 บา้นปง หางดง  085-6529590 

24 อุทยานล้านนา รีสอร์ท (บริษัท อุทยานล้านนา จ ากัด) 47 1 ม.9 ถ.หางดง-สะเมิง บา้นปง หางดง 093-2455458

25 บ้านปลายดอย รีสอร์ท 13 34 ม.9 บา้นปง หางดง 053-365237

26 ลานไม้ฝายช้าง รีสอร์ท 10 120 ม.7 บา้นแหวน หางดง 053-434690

27 บจก.ไทย ไชนิส อินเตอร์เนช่ันแนล แอสซีสเตต เซอร์วิส 24 228 หมู่ 9 แม่ทา่ช้าง หางดง 053-426546 

28 บริษัท คอร์เนอร์ สปา จ ากัด 11 119 หมู่ 6 หางดง หางดง 053-442336

29 นูเจ้นท์ริมน้ า 10 39 ม.9 น้้าแพร่ หางดง


