
การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
 

 

 ก ำหนดกำรฝึกอบรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและนักธุรกิจในภำคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
สัปดาห์ที่ ๑ (วันที่  23 พฤศจิกายน – 2๕ พฤศจิกายน 2559) 

 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร สถำนที่ 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 16.00-1๙.00 น. 

 
กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ความสั มพันธ์ /กิ จกรรมกลุ่ ม
สัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

คุณวินัย ยี่เพ็ญ 
 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 อัลไพนก์อลฟ์   
 รีสอร์ท เชยีงใหม ่

 
หัวข้อที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงธุรกิจใหม่ด้วยกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. 
 
 
 

ประธานกล่าวเปิดการอบรม โดย 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ /
หัวหน้ำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน 1 
 
การบรรยาย เรื่อง การวิ เคราะห์
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนา
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างแรง
บันดาลใจในการด าเนินธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
การบรรยาย เรื่อง การสร้างธุรกิจ
ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 
ผู้ อ านวยการอุ ทยานวิ ทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
ผศ.ดร.เกษมศักดิ์  อุทัยชนะ 
รองผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คุณวิศาล  ศักดิ์พรทรัพย์ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Marketing   
และเจ้าของธุรกิจ Oriental Princess 
 

อัลไพน์กอล์ฟ            
รีสอร์ท เชียงใหม ่

 

๒. หัวข้อที่ ๒   แนวทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่เหมำะสมกับอุตสำหกรรมอำหำรและธุรกิจสุขภำพของภำคเหนือตอนบน 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การบรรยาย เร่ือง การวิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจ
สุขภาพของไทย 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การบรรยาย เรื่อง การส่งเสริมการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
อาหารและธุ รกิ จสุขภาพของ
ภาคเหนือตอนบน 1 
 
การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ประกอบการที่ เคยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจ 

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช 
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
 
 
 
 
 
คุณมงคล  ลีลาธรรม 
กรรมการผู้ จั ดการ  ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์) 
 
คุณทรัพย์พร ตันติพงษ์  
บริษัท บีโปรดักส ์อินดัสทรี จ ากัด 
 

อัลไพนก์อลฟ์           
รีสอร์ท เชียงใหม ่

 



การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและนักธุรกิจในภำคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
สัปดาห์ที่ ๒ (วันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม 2559) 

 
วันที ่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร สถำนที่ 

หัวข้อที่ ๓  การวิเคราะห์กฎระเบียบและปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ   
ตอนบนเพื่อเพื่อรองรับ AEC 
๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

การบรรยาย เร่ือง การวิเคราะห์
กฎระเบียบทางการค้าที่มีผลต่อการ
เปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งออกไปยัง 
AEC 
 
การบรรยาย เร่ือง การวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างโอกาส
ของธุรกิจสุขภาพนพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบ
วิ ธี ก า ร ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ 
 
การถ่ ายทอดประสบการณ์
ท า ง ด้ า น ก า ร ส่ ง อ อ ก จ า ก
ผู้ประกอบการ 

นายวิทัต วัชโรบล  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาความพร้อมทาง
การค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย 
AEC และพัฒนาความพร้อมทางการค้า 
 
 
คุณบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม  
ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  (ส.อ.ท.) 
 
 
 
คุณศุภรา  เสกาจารย ์
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการ
ระกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
 
คุณสุวลี  เกยีรติ์กรณัย ์
บริษัท ทีแกลเลอรี่ กรุ๊ป จ ากัด 

คุณกมลภพ  ทิพย์ปาละ 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด  
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากัด 
 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า         
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

หัวข้อที่ ๔  การสร้างจุดเด่นและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจสุขภาพด้วย Social Media 
๒  ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 
 

การบรรยาย เรื่ อง  การเพิ่ ม
ศักยภาพตลาดของ SMEs ด้วย 
Social Media 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสร้าง
แบรนด์ด้วย Social Media 
 

คุณสมเจตน์  บุญวิทย์ 
Creative Director / Strategist / 
Designer / Photographer 
 
 
 
 
คุณสาธิษฐิ์ จิวังกูร 
Marketing Manager 
บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 
 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า        
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

 



การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและนักธุรกิจในภำคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
สัปดาห์ที่ ๓ (วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม 2559) 

 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร สถำนที่ 
หัวข้อที่ ๕  กำรวิเครำะห์และประเมินศักยภำพของพื้นที่เพื่อหำควำมแตกต่ำงและควำมโดดเด่นของพื้นที่เชิงสร้ำงสรรค์ ในพื้นที่ภำคเหนือตอนบนเพื่อ         
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมอำหำรและธุรกิจสุขภำพ ในรูปแบบของกำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ 
(Supply Chain and Logistics) 
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจ
สุขภาพด้วยการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์  
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การบรรยาย เรื่อง มาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์ บริการ และการส่งออก
สินค้าในเชิงโลจิสติกส์ 

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
 
 
คุณธนิตย์ โสรตัน์   
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
 
คุณวัลลภ  วิตนากร 
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า        
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

หัวข้อที่ ๖  กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและกฎหมำยธุรกิจ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๙  ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การบรรยาย เรื่อง กฎหมายธุรกิจ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
อย่างสร้างสรรค์ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การบรรยาย เรื่อง การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจ 
 
 
การถ่ ายทอดประสบการณ์
ทางด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการบริหารธุรกิจจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
 
 

อ.สิทธิชน ภัทรโพธิกุล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย   
 
 
 
 
คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ 
ผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท      
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
 
Mr.Shi Datuo 
คุณมัทนา  มูลจันทร ์
บริษัท ส านักงานกฏหมายดีทีแอล จ ากัด 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า       
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและนักธุรกิจในภำคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
สัปดาห์ที่ ๔ (วันที ่๑๕ – ๑๖ ธันวาคม 2559) ศึกษาดูงานในประเทศ (จังหวัดเชียงราย) 

 
วันที่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม สถำนที่ 

หัวข้อที่  ๗   กำรศึกษำดูงำนเพื่อกำรสร้ำงเครือข่ำยภำยในประเทศ (จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงรำย) 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ศึกษาดูงาน) 

๐๗.๐๐ น. 
 
๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 
 
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
๑๘.๐๐ น. 
 
 

รวมตัวกันที่จุดนัดหมาย 
 
ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย 
 
 
เดินทางถึงจังหวัดเชียงราย 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ส านักวิชา
วิ ทย าศา สตร์ เ ค รื่ อ งส า อ า ง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด
เชียงราย 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
 
M-Square อ า ค า ร  Innovation 
Park (i-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง   จังหวัดเชียงราย 
 
เดินทางเข้าที่พัก 
 

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัย     
แม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้อง
และส่ งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      
จังหวัดเชียงราย 

3. M-Square อาคาร Innovation Park (i-Park) มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย 

 
 

หัวข้อที่  ๘  กำรถอดบทเรียนจำกกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศ (จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดเชียงรำย) 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(ศึกษาดูงาน) 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 
 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๖.๐๐ น. 

ศึกษาดูงานที่ บริษัท  บริษัท ชวี่ 
เฉวียน ฟูดส์ จ ากัด  
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ศึกษาดูงานที่ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัด
เชียงราย  
 
ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน
และการท าแบบประเมินความ     
พึงพอใจในการจัดฝึกอบรมนัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ 
 
เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ 

1. บริษัท  บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จ ากัด จังหวัดเชียงราย 

2. ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย 

 



การฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภาคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
 

 

ก ำหนดกำรฝึกอบรมบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและนักธุรกิจในภำคเหนือตอนบน ๑ 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรค้ำกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

(Northern Strategic Industry Training and Incubation for Entrepreneurs : NSITE) 
สัปดาห์ที่ ๕ (วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม 2559) 

 
วันที่ เวลำ หัวข้อกำรอบรม วิทยำกร สถำนที่ 

หัวข้อที่ ๙  อนำคตอุตสำหกรรมอำหำรและธุรกิจสุขภำพในพื้นที่เป้ำหมำย Northern Thailand  Food Valley 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การบรรยาย เรื่อง อนาคตอุตสาหกรรม
อาหารและธุรกิจสุขภาพในพื้นที่  
Northern Thailand  Food 
Valley 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การถ่ายทอดประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารและธุ รกิ จสุขภาพจาก
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 

คุณมรุต  ชโลธร 
คณะท างาน Food Innopolis 
 
 
 
 
 
คุณภาคิน   พลอยภชิา 
กรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปา (ประเทศ
ไทย) 
 
คุณเกษคง พรทวีวัฒน์ 
บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จ ากัด 
 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า        
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

หัวข้อที่ ๑๐  รวมสุดยอดนโยบำยภำครัฐที่สนับสนุนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบกำร 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

การเสวนา เรื่ อง รวมสุดยอด
นโยบายภาครั ฐที่ สนั บสนุ น 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมอาหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
การสรุปกิจกรรมการจัดฝึกอบรม
ผู้ประกอบการและนักธุ รกิจใน
ภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ 
ผู้ จั ดการฝ่ ายยุทธศาสตร์นวั ตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คุณภัทราภรณ์ กันยะม ี
บริษัท เดอะ ลิตเติ้ล ออนเนีย่น    
แฟคทอรี่ จ ากัด 
 
คุณนฤมล  ทักษอุดม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาวไทยภูเขา 
(ฮิลล์คอฟฟ์) จ ากัด 
 
 

ศิ ริ ปั นนา  วิ ล ล า        
รีสอร์ต แอนด์ สปา 
เชียงใหม่ 

 

 

 


