
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีรีสอร์ท
ห้องประชุมสัมมนาและงานจัดเลี้ยงไกรสรคาวี Kraisornkavee

ห้องพักศูนย์บริการแค้มป์กราวด์
Building on the Camp Ground

บ้านซาฟารีดอย Safari-Doi

บ้านแววมยุรา Waew Mayura

บ้านพวงชมพู Puang Chompoo

บ้านพฤกษาสวรรค์ Phrueksa Sawan



อัตราค่าห้องต่อ 1 ห้อง ราคารวมอาหารเช้า

รายละเอียด จำานวน  ราคา/วัน 

(คน) (บาท)

สำาหรับนอน  2 ท่าน 2,200 

สำาหรับนอน  3 ท่าน 2,700 

เตียงเสริม  1 เตียง 400

บ้านซาฟารีดอยเป็นบ้านตากอากาศชั้นเดียวพรั่งพร้อมด้วยเครื่องอำานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่าง ครบครัน ประกอบด้วยห้องพัก 4 ห้อง ที่ตกแต่งภายใน

สไตล์ซาฟารีที่สวยงามแปลกตา มุมรับแขกหรือมุมนั่งเล่นที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ห้องน้ำาในตัวทันสมัยโอ่อ่าพร้อมสวนหย่อมในร่ม ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่

สงบ ร่มรื่น สวยงาม

บ้านซาฟารีดอย
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ห้องซาฟารีดอย 1
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ห้องซาฟารีดอย 2
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บ้านพฤกษาสวรรค์เป็นบ้านตากอากาศช้ันเดียวพร่ังพร้อมด้วยเคร่ืองอำานวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ประกอบด้วยห้องพัก 4 ห้อง ท่ีตกแต่ง

ภายในสไตล์ซาฟารีที่สวยงามแปลกตา มุมรับแขกหรือมุมนั่งเล่นที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ห้องน้ำาในตัวทันสมัยโอ่อ่าพร้อมสวนหย่อมในร่ม ท่ามกลางป่า

ธรรมชาติที่สงบ ร่มรื่น สวยงาม

บ้านพฤกษาสวรรค์

อัตราค่าห้องต่อ 1 ห้อง ราคารวมอาหารเช้า

รายละเอียด
พฤกษา 1,4 พฤกษา 2,3

 จำานวน ราคา/วัน จำานวน ราคา/วัน

สำาหรับนอน  2 ท่าน 1,800  2 ท่าน 2,200

สำาหรับนอน  3 ท่าน 2,700

เตียงเสริม 1 เตียง 400  1 เตียง 400
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ห้องพฤกษาสวรรค์ 1ห้องพฤกษาสวรรค์ 1
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ห้องพฤกษาสวรรค์ 2
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ห้องพฤกษาสวรรค์ 1ห้องพฤกษาสวรรค์ 3
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ห้องพฤกษาสวรรค์ 4

09



บ้านพวงชมพู

อัตราค่าห้องต่อ 1 ห้อง ราคารวมอาหารเช้า

รายละเอียด จำานวน  ราคา/วัน 

(คน) บาท

สำาหรับนอน  2 ท่าน 1,800 

เตียงเสริม  1 เตียง 400

บ้านพวงชมพูเป็นบ้านตากอากาศช้ันเดียวพร่ังพร้อมด้วยเคร่ืองอำานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน ประกอบด้วยห้องพัก 3 ห้อง ที่ตกแต่งภายในสไตล์

ซาฟารีที่สวยงามแปลกตา มุมรับแขกหรือมุมนั่งเล่นที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ห้องน้ำาในตัวทันสมัยโอ่อ่าพร้อมสวนหย่อมในร่ม ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่สงบ 

ร่มรื่น สวยงาม
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ห้องพวงชมพู 1
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ห้องพวงชมพู 2
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ห้องพวงชมพู 3
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บ้านแววมยุรา

อัตราค่าห้องต่อ 1 ห้อง ราคารวมอาหารเช้า

รายละเอียด จำานวน  ราคา/วัน 

(คน) บาท

สำาหรับนอน  2 ท่าน 1,800 

เตียงเสริม  1 เตียง 400

บ้านแววมยุราเป็นบ้านพักตากอากาศสองช้ันสไตล์บูติคจำานวน 3 หลัง แต่ละหลังประกอบด้วยห้องพัก 4 ห้อง ท่ีตกแต่งในสไตล์ซาฟารีท่ีสวยงามแปลกตา

หลากสีสันสดใส พร้อมด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทำาน้ำาอุ่น ห้องน้ำาท่ีมีสวนหย่อมขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ ท่ามกลาง

บรรยากาศกลางป่าธรรมชาติที่สงบ ร่มรื่น สวยงาม
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ห้องแววมยุรา
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ไกรสรคาวี

ไกรสรคาวี เป็นเต็นท์พักแรมแบบถาวรตั้งอยู่กลางป่าเบญจพรรณที่สงบสวยงาม เหมาะสำาหรับกิจกรรมและการพักแรมภาคสนามสำาหรับบริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ มีทั้งหมด  20 หลัง แต่ละหลังพัก

ได้ 10 คน ห้องน้ำา  60 ห้อง (แยกชาย-หญิง)

อัตราค่าที่พักไม่รวมอาหารเช้า

ชื่อ รายละเอียด จำานวน  ราคา/วัน(บาท) 

ไกรสรคาวี 1-20 สำาหรับนอน  10 ท่าน / หลัง 3,000 
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อาคารที่พักในแค้มป์กราวด์

อัตราค่าห้องต่อ 1 ห้อง  ไม่รวมอาหารเช้า

ช่ือ รายละเอียด จำานวน  ราคา/วัน(บาท) 

Room 1 สำาหรับนอน  4 ท่าน 1,600 

Room 2 สำาหรับนอน  4 ท่าน 1,600 

Room 3 สำาหรับนอน  5 ท่าน 2,000 

Room 4 สำาหรับนอน 5 ท่าน 2,000

Room 5 สำาหรับนอน 3 ท่าน 1,200

Room 6 สำาหรับนอน 3 ท่าน 1,200

ห้องพักแค้มป์กราวด์สำาหรับกิจกรรมและการพักแรมภาคสนามต้ังอยู่กลางป่าเบญจพรรณท่ีสงบสวยงาม 

ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตช้ันเดียว ด้านในอาคารประกอบด้วย ห้องนอน 6 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าพัก

ได้ 24-30  ท่าน  ห้องน้ำารวม  แยกชาย-หญิง
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ห้องประชุมไกรสรราชสีห์  1, 2

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

ไกรสรราชสีห์ 1
ประชุมสัมมนา, 

จัดเลี้ยง, จัดกิจกรรม
200  150 8,000 

ไกรสรราชสีห์ 2
ประชุมสัมมนา, 

จัดเลี้ยง, จัดกิจกรรม
78  20-30  4,000 ไกรสรราชสีห์ 1

ไกรสรราชสีห์ 2
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อาคารอเนกประสงค์

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

อาคาร

อเนกประสงค์

ประชุมสัมมนา, 

จัดเลี้ยง, จัดกิจกรรมฯลฯ
-  200-300 10,000 
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เฮือนวารีกุญชร ห้องประชุม

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

เฮือนวารีกุญชร  

ห้องประชุม

ประชุมสัมมนา, งาน

แต่งงาน,จัดงานเลี้ยง, 

จัดกิจกรรมต่างๆ

230  80-100 7,000 
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เฮือนวารีกุญชร ระเบียงริมน้ำา

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

เฮือนวารีกุญชร

ระเบียงริมน้ำา

จัดงานเลี้ยง, 

จัดกิจกรรมต่างๆ

200  100-120 8,000 
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ลานกิจกรรมบริเวณม่านน้ำาพุ พื้นที่ติดอาคาร

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

ลานกิจกรรม

บริเวณม่านน้ำาพุ

พื้นที่ติดอาคาร

 จัดเลี้ยง งานแต่งงาน, 

จัดกิจกรรมต่างๆ

1,870 500-1,000      30,000 
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ลานกิจกรรมบริเวณม่านน้ำาพุ พื้นที่ติดริมน้ำา

ชื่อ รายละเอียด ขนาดพื้นที่

(ตร.ม.) 

 จำานวน 

(คน)

 ราคา/วัน

(บาท) 

ลานกิจกรรม

บริเวณม่านน้ำาพุ

พื้นที่ติดริมน้ำา

 จัดเลี้ยง งานแต่งงาน, 

จัดกิจกรรมต่างๆ

995  300-500 15,000 
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เวลาบริการ

เปดบริการทุกวันตั้งแตเวลา 11:00 - 23:00 น. ปดบริการขายบัตรเวลา 22:00 น.

นั่งรถชมสัตวกลางวัน ตั้งแตเวลา 15:00 -16:30 น.

นั่งรถชมสัตวกลางคืน โซนซาวันนาซาฟารี และโซนเพร็ดดิเตอรพราวน ตั้งแตเวลา 18:30-22:00 น.

HOURS OF OPERATION

OPEN DAILY 11:00 AM.-11:00 PM. TICKETING CLOSE 10:00 PM.

DAY TRAM OPERATION HOURS 03:00 PM. - 04:30 PM.

สำนักงานเชียงใหมไนทซาฟารี

เลขที่ 33 หมู 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 

โทร. 053-999089, 999010 แฟกซ 053-999088

33 Moo 12 Nongkwai, Hang Dong District, Muang, 

Chiang Mai 50230 Thailand

e-mail : marketing.nightsafari@gmail.com 

www.chiangmainightsafari.com

จากตัวเมืองเชียงใหม

จากตัวเมืองเชียงใหมถนนหวยแกว

ถนนสุเทพ 

ถนนวงแหวนรอบกลาง 

ถนนราชพฤกษ

ถน
น
ค
ัน
ค
ล
อ
งชล

ป
ระท

าน                             คลองชลประทาน              
                          คลองชลประทาน              

ตลาดตนพยอม

สี่แยกเชียงใหมภูคำ สี่แยกเชียงใหมรินคำ

หางสรรพสินคา
กาดสวนแกว

โรงพยาบาลมหาราช

ปมน้ำมันเจท 

หางสรรพสินคา
โลตัสหางดง สนามบินนานาชาติ

จังหวัดเชียงใหม

ปมน้ำมันเอสโซ 

ตลาดแมเหียะ

โรงแรมเชียงใหม
อมารีรินคำ

โรงแรมเชียงใหมภูคำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ถนนเชียงใหม – สะเมิง  สี่แยกหางดง 


