
 
 

 
 

 
บัญชีรายชื่อโรงแรมที่พัก รักษ์โลก ใกล้ชิดธรรมชาต ิและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
___________________________________________________________________ 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ่

สุกันทรา แคสเคด รสีอร์ท 

จังหวัดเชียงใหม่  

(Sukantra Cascade  

Resort) 

 

 

 

 

 

- 12/2 ต าบลแม่แรม  

อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่  

50180 

- Tel: 081 881 1444,  

081 881 6570 

- www.sukantara.com 

- email: info@sukantara.com 

- line: @SukantaraResort 

 
 

ปานวิมาน เชียงใหม ่สปา  

รีสอร์ท 

ที่อยู่: 197/2 หมู่ 1 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่  

50180 

โทรศัพท์: 053 879 540,  

053 879 494 

www.panviman.com 

 

 

 

 

 

http://www.sukantara.com/
mailto:info@sukantara.com
http://www.panviman.com/


137 พลิล่าร์ เฮาส์ จังหวัด

เชียงใหม ่

ที่อยู่: 2 ถนน หน้าวดัเกตุ ซอย 

1 ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

50000 

โทรศัพท์: 053 247 788 

 

โรงแรมรอยัล ปริน้เซส 

เชียงใหม ่

ที่อยู่: 112 ถนน ช้างคลาน  

ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์: 053 253 900 

www.dusit.com 

 

 

อีโค่ รีสอร์ท เชียงใหม่ 

Eco Resort Chiang Mai 

109 ถนนบ ารุงราษฎร์ ต าบล 

วัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม่ 50000 

โทร. 053 247 111 

www.ecoresortchiangmai.com 

 

 

ศริิปันนา วิลลา่ รีสอร์ท  

แอนด ์สปา เชียงใหม่ 

ที่อยู่: 36 ถนนราษฏร์อุทิศ  

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

โทรศัพท์: 053 294 656,  

053 371 999 

www.siripanna.com 

  

http://www.dusit.com/
http://www.siripanna.com/


อนันตรา  เชียงใหม่  

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ที่อยู่: 123, 123/1 ถนน เจริญ 

ประเทศ ต าบลช้างคลาน  

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์: 053 253 333 

 

โรงแรมเชียงใหมเ่กต  

ถนนคนเดินวัวลาย 

ที่อยู่: 11/10 ซอย สุรยิวงษ์ ต าบล 

หายยา อ าเภอเมืองเชยีงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์: 088 258 4504,  

053 203 8959 

www.chiangmaigatehotel.com 

  

ดาราเทวี เชียงใหม ่ ที่อยู่: บวกครกหลวง หมู่ที่ 1  

ซอยร่มเย็น ต าบลหนองป่าครั่ง 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

โทรศัพท์: 083 921 5458 

 

โรงแรมเมอร์เคียว เชยีงใหม่ ที่อยู่: 183 ถนน ชา้งเผือก  

ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053 225 500 

 

 

http://www.chiangmaigatehotel.com/


วินทรี ซติี้ รีสอร์ท 72 ถนน เชยีงใหม่-ล าปาง 

เทศบาลนครเชียงใหม่  

จังหวัดเชยีงใหม่ 50300 

โทร 052 081 377 

 

เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล 

แอนด ์คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ 

(Chiangmai Grandview  

Hotel & Convention Center) 

ที่อยู่: 24 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย ์

เชียงใหม่-ล าปาง ต าบลช้างเผือก 

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053 220 100,  

053 220 100-9 

www.chaingmaigrandview.com 

 

 

ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 318/1 ถนน เชยีงใหม่-ล าพูน 

ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่ 50000   

โทร 080 065 6888 

หรือ 053 275 300 

 

โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน 

เชียงใหม ่

ที่อยู่: 16/16 หมู ่1 ถนนห้วยแก้ว  

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท์: 053 211 333,  

053 210 901 

www.holidaygardenhotel.com 

  

http://www.chaingmaigrandview.com/
http://www.holidaygardenhotel.com/


เลอ เมอริเดียน เชยีงใหม่ ที่อยู่: 108 ถนนชา้งคลาน  

ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์: 053 253 666 

 

Garden Terrace Restaurant & 

Bar (ยูเรเซยี เชยีงใหม่) 

ที่อยู่: 1 ถนนลิขสทิธิร์าชวิถี  

อ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

โทรศัพท์: 053 247 790 

 

โรงแรม สุริวงศ์เชยีงใหม ่ ที่อยู่ : 110 ถนนชา้งคลาน  

ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์ : 053 270 063,  

053 270 051-7  

อีเมลล์ hr@suriwongsehotel.com 

  

โรงแรมอิมพเีรยีลแมป่ิง ที่อยู่: 153 ถนน ศรีดอนไชย  

ต าบลช้างคลาน อ าเภอ 

เมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

50100 

โทรศัพท์: 053 283 900 

www.imperialhotels.com 

  

mailto:hr@suriwongsehotel.com
http://www.imperialhotels.com/


โรงแรม ดิ อินเตอร์ 

เนชั่นแนล เชียงใหม่ (วาย  

เอ็ม ซ ีเอ) 

The International Hotel  

Chiang Mai 

ที่อยู่: 11 ซอย เม็งรายรัศมี ต าบล

ชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทรศัพท์: 053 221 819 

www.panviman.com 

 

 

 

โรงแรมในจังหวัดเชียงราย 

อนันตรา โกลเด้น ไทรแอง 

เกิล้ จังหวัดเชียงราย 

(Anantara Golden Triangle 

Resort & Spa) 

 

 

 

 

- 229 หมู่ที่ 1 อ าเภอเชียงแสน  

จังหวัดเชียงราย 57150  

- Tel: 085 378 4084,  

082 365 9110 

- email: 

goldentriangle@anantara.com 

 
 

อิมพเีรียล ริเวอร์ เฮา้ส์  

รีสอร์ท เชยีงราย 

ที่อยู่: 482 หมูท่ี่ 4 ถนนแม่กก  

ต าบลริมกก อ าเภอเมือง  

เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 

โทรศัพท์: 053 750 830 

 

http://www.panviman.com/


เลอ เมอริเดียน  

เชียงราย รีสอร์ท 

ที่อยู่: 221 / 2 หมู่ 20  

ถนนแควหวาย ต าบลรอบเวยีง 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย  

57000 

โทรศัพท์: 053 603 333 

 

โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด ์  

รีสอร์ท เชียงราย 

ที่อยู่: 1129 ถนนไกรสรสทิธิ์  

ต าบลเวียง อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 57000 

โทรศัพท์: 053 607 999 

www.dusit.com 

 

 

โรงเเรม วายเอม็ซีเอ  

อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงราย 

ที่อยู่: 70 ถนน พหลโยธิน  

ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชยีงราย 

จังหวัดเชียงราย 57000 

โทรศัพท์: 053 713 785,  

053 702 763-4 

www.ymcachiangrai.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusit.com/
http://www.ymcachiangrai.org/


โรงแรมในจังหวัดน่าน 

นา่น บูตคิ โฮเทล แอนด์  

รีสอร์ท 

ที่อยู่: 1/11 ถนนท่าหลวง  

อ าเภอเมือง จังหวัดนา่น 55000 

โทรศัพท์: 054 775 532 

www.tazshotels.com 

 

นา่นนริันดร์ รีสอร์ท ที่อยู่: 243 บ้านนาค า  

ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว  

จังหวัดนา่น 55120 

โทรศัพท์: 081 913 3932 

 

นา่นกรีนเลควิว รีสอร์ท ที่อยู่: 246 หมู่ที่ 8 ต าบล  

ไชยสถาน อ าเภอเมอืงนา่น  

จังหวัดนา่น 55000 

โทรศัพท์: 054 718 999 

 

ศศิดารา รีสอร์ท ที่อยู่: 629 หมู่ 4 ไชยสถาน 

ต าบล ดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน  

จังหวัดนา่น 55000 

โทรศัพท์: 054 774 483 

 

http://www.tazshotels.com/


โรงแรมนา่นเทรชเชอร์ ที่อยู่: เลขที ่41/1 หมู่บ้าน บ้านน้ า

ล้อม ถนนวรนคร ต าบลในเวยีง 

อ าเภอเมืองนา่น จังหวัดนา่น  

55000 

โทรศัพท์: 054 600 414  

 

นา่นธาราเพลส ที่อยู่: 72/1 ถนนใจพาสุข  

ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง  

จังหวัดน่าน 55000 

โทรศัพท์: 054 775 678 

www.nanthara-place.com 

 

 

 

โรงแรมในจังหวัดล าปาง 

โรงแรมทิพย์ช้าง ล าปาง 

Thip Chang Lampang  

Hotel 

ที่อยู่: 124 ถนนท่าคราวนอ้ย  

ต าบลสบตุย๋ อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าปาง 52000 

โทรศัพท์: 054 225 362,  

054 226 501-6 

www.tipchanghotel.com 

  

 

 

 

 

http://www.nanthara-place.com/
http://www.tipchanghotel.com/


 

 

 

ภาคกลาง (Central region Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

อสิตา อีโค รีสอร์ท จังหวัด

สมุทรสงคราม  

(Asita Eco Resort) 

 

 

 

 

 

- 33/3 ต าบล ท้ายหาด อ าเภอ 

เมือง จังหวัด สมุทรสงคราม  

75000 

- โทร: 084 289 6264,  

081 999 1692, 034 767 333 

- อีเมล์: booking@asitaresort 

.com 

- Line Official : @asitaresort 
 

 

โรงแรมในจังหวัดสมุทรปราการ 

เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง ที่อยู่: 2222 ถนน เทพารักษ์  

ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ  

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์: 02 759 6565 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดสุโขทัย 

ศรีวไิล สุโขทัย รีสอร์ท  

แอนด ์สปา จังหวัดสุโขทัย  

(Sriwilai Sukhothai  

Resort & Spa) 

ที่อยู่: 214 อ าเภอเมอืงเก่า  

จังหวัดสุโขทัย 64210 

โทรศัพท์: 055 697 445 

 

สุโขทัย เทรเชอร ์รีสอร์ท 

แอนด ์สปา 

ที่อยู่: 18/3 ถนน จรดวิถีถ่อง  

ต าบลบ้านกล้วย เมืองสุโขทัย  

จังหวัดสุโขทัย 64000 

โทรศัพท์: 055 611 555 

 

เลเจนดา้ สุโขทัย รีสอร์ท 

(โรงแรมหมู่บ้านไทย) 

ที่อยู่: 569 หมู่ 2 ต าบล 

เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย  

จังหวัดสุโขทัย 64210 

โทรศัพท์: 055 697 214 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดนครนายก 

ชลพฤกษ์ รีสอรท์ ที่อยู่: 64 หมู่ 10 ถ.รงัสิต- 

นครนายก ต าบลบา้นพร้าว  

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

26110 

โทรศัพท์: 037 614 444 

 

โรงแรมในจังหวัดนครปฐม 

ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี  

นครปฐม 

ที่อยู่: 711 ถ.เพชรเกษม ต าบล 

สนามจันทร์ อ าเภอเมือง 

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท์: 034 966 700 

 

 

โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก 

รัตนาปาร์ค ที่อยู่: 999/59 ถนน มิตรภาพ  

ต าบล ในเมือง อ าเภอเมือง 

พษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 

โทรศัพท์: 095 343 1069 

 



โรงแรม เรือนแพ รอยัล  

ปาร์ค 

ที่อยู่: 600/99 ถนน พระองคข์าว  

ซอย 4 ต าบล ในเมอืง อ าเภอเมือง

พษิณุโลก จังหวัดพษิณุโลก 65000 

โทรศัพท์: 055 220 111 

www.rueanphae.com 

 

 

 

โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

ศวิาเทล กรุงเทพมหานคร ที่อยู่: 53 ถนน วิทยุ  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์: 02 309 5000 

www.sivatelbangkok.com 

 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง  

แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ที่อยู่: 333 หมู ่10 ถนนเชดิ 

วุฒากาศ แขวงดอนเมือง  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

10210 

โทรศัพท์: 02 566 1020-1 

www.amari.com 

  

โรงแรมเอเชยีกรุงเทพ ที่อยู่: 296 ถนน พญาไท แขวง  

ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: 02 217 0808 

www.asiahotel.com 

 
 

http://www.rueanphae.com/
http://www.sivatelbangkok.com/
http://www.amari.com/
http://www.asiahotel.com/


โรงแรมอคีรา ทัส สุขุมวิท, 

กรุงเทพฯ 

ที่อยู่: 7 ซอย สุขมุวทิ 20 แขวง 

คลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 02 260 0555 

 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

 

247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  

10400 

โทร 02 290 0125 

www.chaophyapark.com 

 

 

โรงแรม แกรนด ์ไฮแอท 

เอราวัณ กรุงเทพ 

494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

10330   

โทร 02 254 1234 

www.bangkok.grand.hyatt.com 

 

  

แบงค็อก แมริออท เดอะ  

สุรวงศ ์

ที่อยู่: ซอย สุรวงศ์ แขวงสี ่

พระยา เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์: 02 088 5666 

 

http://www.chaophyapark.com/
http://www.bangkok.grand.hyatt.com/


โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

กรุงเทพ ฟอร์จูน 

1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง   

10400 กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย 

โทร.: 022 641 1500 

แฟกซ์:02 641 1530 

อีเมล: H5931@accor.com 

 

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี 

Pullman g hotel 

ที่อยู่: 188 ถนน สีลม แขวง 

สุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์: 02 352 4000,  

02 238 1991 

www.pullmanbangkokhotelg.com 

 

เดอะ สยาม ที่อยู่: 3, 2 ถนน ขาว แขวง 

วชิรพยาบาล เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์: 02 206 6999 

 

โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ ์

กรุงเทพ 

Amari Residences Bangkok 

ตัง้อยู่ใน: บรษิัทอิตัสไทย

อุตสาหกรรม จ ากัด 

ที่อยู่: 36 ซอย เพชรบุรี 47  

บางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์: 02 308 5900 

www.amari.com/residences 

 
 

http://www.amari.com/residences


โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ 

Siam Kempinski Hotel  

Bangkok 

ที่อยู่: 991/9 ถนน พระรามที่ ๑  

แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์: 02 162 9000 

www.kempinskibangkok.com 

 

 

เซ็นทารา แกรนด ์แอท  

เซ็นทรัลเวิลด ์

ตัง้อยู่ใน: เซ็นทรัลเวลิด์ 

ที่อยู่: 999 99 ถนน  

พระรามที ่๑ แขวง ปทุมวัน  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

10330 

โทรศัพท์: 02 100 1234 

 

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ 

แพลทินั่ม ประตูน้ า 

Novotel Bangkok Platinum 

Pratunam 

ที่อยู่: 220 ถนน เพชรบุรี แขวง  

ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: 02 209 1700,  

02 160 7200 

http://novotelbangkokplatinum.   

com 

 
 

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ 

สยามสแควร ์

Novotel Bangkok On Siam 

Square 

ที่อยู่: 392, 44 สยามสแควร์ ซอย 6 

แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์: 02 209 8888 

http://www.novotelbkk.com 

 

 

http://www.kempinskibangkok.com/
http://www.novotelbkk.com/


โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ  

บางนา 

ที่อยู่: 333 ถนน ศรนีครนิทร์  

แขวง หนองบอน เขต ประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์: 02 366 0505 

http://www.novotelbangkokbang 

na.com/ 

  

คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ 

ลุมพินี พาร์ค 

ที่อยู่: 952 ถนนพระรามที ่๔  

แขวง สุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์: 02 632 9000 

 

โรงแรม มวิส์ กรุงเทพ 55/555 ถนนหลังสวน  

แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

โทร: 02 630 4000 

แฟกซ์: 02 630 4100 

 

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 

บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์ติดต่อ : 02-236-7777 

อีเมล์ : slbk@shangri-la.com 

เว็บไซต์ : http://www.shangri-

la.com/bangkok 

 
 



เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล 

ประตูน้ า 

ตัง้อยู่ใน: พัลลาเดียม  

สแควร์ 

ที่อยู่: 559 ถนนราชปรารภ  

แขวง มักกะสัน เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: 02 309 9999 
 

โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพ 946 ถนนสีลม แขวงบางรัก  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

10500 

Call 02 200 9000 

www.dusit.com 

 

โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ 

Banyan Tree Bangkok 

ที่อยู่: 21 100 ถนน สาทรใต้  

แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์: 02 679 1200 

http://www.banyantree.com 

 

 

อัลมีรอซ ที่อยู่: 4 ซอย รามค าแหง 5  

แขวง สวนหลวง แขวงสวน 

หลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์: 02 136 8700 

 

http://www.banyantree.com/


โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ  

ริเวอรไ์ซด์ รีสอรท์ แอนด์  

สปา 

257/1-3 ถนนเจริญนคร ธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 

โทร 02 476 0022 

โทร 02 476 1120 

bangkokriverside@anantara.com 

 

โรงแรม ดรมี กรุงเทพ 

Dream Hotel 

ที่อยู่: 10 ซอย สุขมุวทิ 15 แขวง 

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 02 254 8500,  

02 254 8500-2 

Email.porasri.i@dreambkk.com 

 

 
 

โรงแรม ออลซซีั่นส์ กรุงเทพ 

สยาม 

All Seasons Bangkok Siam 

Hotel 

ที่อยู่ : 97 ถ.ราชปรารภ มกักะสัน 

ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 0-2209-3888 

 

โรงแรม ชาเทรียม  

เรสซิเดนซ์ สาธร กรงุเทพ 

Chatrium Residence Sathon 

Bangkok 

ที่อยู่: 291 ซอย นราธวิาสราช

นครนิทร์ 24 แขวง ช่องนนทรี เขต 

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

10120 

โทรศัพท์: 02 672 0200 

 

mailto:Email.porasri.i@dreambkk.com


โรงแรมสวิสโซเทล เลอ

คองคอร์ด กรุงเทพ รัชดา 

 

ที่อยู่: 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง 

ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท์: 02 694 2222 

http://www.swissotel.com 

 

 

ไมด้า งามวงศ์วาน ที่อยู่: 29/67 หมู ่9  

ถนนงามวงค์วาน  

อ าเภอบางกระสอ จงัหวัดนนทบุรี  

11000 

โทรศัพท์: 02 591 7227 

 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน 

กรุงเทพ 

ที่อยู่: 123 ถนน เจรญินคร แขวง 

คลองตน้ไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศัพท์: 02 442 2000,  

076 363 999 

www.hilton.com 

  

โรงแรม แมรอิอท รสีอร์ท 

แอนด ์สปา กรุงเทพ 

ที่อยู่: 257/1-3 ถนนเจริญนคร  

ต าบลส าเหร่ อ าเภอธนบุร ี

กรุงเทพมหานคร 10600 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 0 2476 0022 

โทรสาร : 0 2476 1120 

เว็บไซต์ : www.marriott.com 

  

http://www.swissotel.com/
http://www.hilton.com/
http://www.marriott.com/


เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ ที่อยู่: 335 ถนน ศรนีครนิทร์  

แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์: 02 320 7555 

 

โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ ที่อยู่: 9 ซอย ศูนย์วจิัย 4 แขวง  

บางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศัพท์: 02 718 1030-43 

http://www.a-

onehotel.com/bangkok-pattaya 

  

โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพ 

AMBASSADOR HOTEL 

BANGKOK 

171 ซอยสุขุมวิท 11, ถนนสุขุมวิท, 

เขตคลองเตยเหนือ, แขวงวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110   

rsvbkk@amtel.co.th 

โทรศัพท์: 02 254 0444 

แฟกซ์: 02 254 4123 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-onehotel.com/bangkok-pattaya
http://www.a-onehotel.com/bangkok-pattaya


 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (Northeast region Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา 

ดิ อิมพเีรียล โฮเทล แอนด์ 

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

โคราช  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที่อยู่: 1137 ถ. สรุนารายณ ์ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

นครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์: 081 725 5843 

 

 

โรงแรมในจังหวัดบุรีรัมย์ 

เครสโค โฮเทล บุรรีมัย ์ ที่อยู่: 333 หมู่4 ถ.บรุีรัมย์- 

ประโคนชัยอิสาณ จงัหวัดบุรีรัมย ์

31000 

โทรศัพท์: 044 634 901 

 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดขอนแก่น 

โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น  

ราชาออคิด 

Pullman Khon Kaen Raja  

Orchid Hotel 

ที่อยู่: 9-9 ถนนประชาส าราญ  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จังหวัดขอนแกน่ 40000 

โทรศัพท์: 043 913 333,  

043 322 155 

http://www.pullmankhonkaen.    

com 

  

 

โรงแรมในจังหวัดอุดรธานี 

โรงแรมเซ็นทาราและ 

คอนเวนชันเซ็นเตอร์  

อุดรธาน ี

ตัง้อยู่ใน: เซ็นทรัล พลาซา  

อุดรธาน ี

ที่อยู่: 277/1 ถนน ประจักษ์ศิลปา 

คม ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง

อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี41000 

โทรศัพท์: 042 343 555 

http://www.centarahotelsresorts. 

com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดเลย 

เชียงคาน ริเวอร ์เมาท์เทน ที่อยู่: เชียงคาน เลขที่ 451  

หมู่ 1 อ าเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย  

42110 

โทรศัพท์: 042 822 191 

 

ภูผาหมอก วัลเล่ย์ รสีอร์ท ที่อยู่: 233 เลย ภเูรอื ต าบล  

โคกงาม อ าเภอด่านซา้ย  

จังหวัดเลย 42120 

โทรศัพท์: 042 078 077, 

081 801 6436 

 

เลยพาเลซ ที่อยู่: 167/4 ถนนเจริญรัฐ  

ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง  

จังหวัดเลย 42000 

โทรศัพท์: 042 815 668,  

088 560 6500 

 

โรงเเรม เลย พาวิเลีย่น  

รีสอร์ท 

Loei Pavilion Resort Hotel 

ที่อยู่: 111/1 ถนน เลย-ด่านซ้าย 

ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย  

เลย 42000 

โทรศัพท์: 089 841 1181,  

081 649 1299, 042 815 552 

 



ภูเรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท  

แอนด ์สปา 

ที่อยู่: 216 หมู ่ที ่8 ต าบล  

หนองบัว อ าเภอ ภูเรือ  

จังหวัดเลย 42000 

โทรศัพท์: 042 810 890 

 

เลยพันไมล์ รีสอร์ท ที่อยู่: 149 หมู่14 ต าบล ด่านซ้าย 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

42120 

โทรศัพท์: 099 939 4249,  

091 417 9932, 042 891 054 

 

ภูเรือบษุบา รีสอรท์ แอนด์ สปา ที่อยู่: 184 หมู่ 2 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภเูรือ จังหวัดเลย  

42160 

โทรศัพท์: 042 899 299 

 

ม้วนมาณี  บูทิค โฮเทล ที่อยู่: ถนน นกแก้ว อ าเภอเมือง 

อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  

42000 

โทรศัพท์: 042 811 364 

 

 



 

 

 

ภาคตะวันออก (Eastern Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดชลบุร ี

เดอะ เบย์ววิ พัทยา     

จังหวัดชลบุรี (The  

Bayview Pattaya) 

ที่อยู่: 310/2 ถนนเลียบชายหาด  

เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี 20150 

โทรศัพท์: 038 423 877 

โทร: 088 423 877 , 

083 871 0513 

Email : 

thebayview@sukosolhotels.com 
 

เรเนซองส์ พัทยา รสีอร์ท 

แอนด ์สปา 

ที่อยู่: 9/9 หมู่ 3 หาดจอมเทยีน  

อ าเภอสัตหีบ เมอืงพัทยา  

จังหวัดชลบุรี 20250 

โทรศัพท์: 038 259 099 

 



โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ท  

คลับ 

Ocean Marina Yacht Club 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

 โทร 02 038 5018 

www.oceanmarinayachtclub.com 

 

 

โรงแรมในจังหวัดจันทบุร ี

แซนด ์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช  

รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  

(Sand Dunes Chaolao  

Beach Resort) 

ที่อยู่: 73หมู่ 5 ถนนเฉลิม 

บูรพาชลทิต ต าบล คลองขุด  

อ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี  

22120 

โทรศัพท์: 039 460 550 

 

เจ้าหลาวทอแสงบีช ที่อยู่: 44/4 หมู ่5 ต าบล  

คลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 22120 

โทรศัพท์: 039 433 191 

 



เป็กกี ้โคฟ รีสอร์ท ที่อยู่: 44 หมู่7 ต าบลสนามไชย  

อ าเภอนายายอาม  

จังหวัดจันทบุรี 22120 

โทรศัพท์: 039 460 345 

 

 

 

 

โรงแรมในจังหวัดตราด 

อัยยะปุระ เกาะช้าง  

จังหวัดตราด (The  

Aiyapura Koh Chang) 

ที่อยู่: 29 ต าบล เกาะช้าง  

อ าเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด  

23170 

โทรศัพท์: 081 863 6579 

 

ตราดซติี้ โฮเทล ที่อยู่: 411/17 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท 

ต าบลวังกระแจะ  

อ าเภอเมืองตราด จงัหวัดตราด  

23000 

โทรศัพท์: 039 510 711 

 



เดอะสปา เกาะชา้ง  

รีสอร์ท 

ที่อยู่: เลขที ่15/4 หมู่ 4  

บ้านสลักคอก เกาะชา้งใต้  

เกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 

โทรศัพท์: 083 115 6566 

 

พบทะเล โฮเทล แอนด ์ 

รีสอร์ท 

89 หมู่ 5  อ าเภอคลองใหญ่  

จังหวัดตราด 23110 

โทร 039 510 899 

www.meetthesea.com 

 

ปาล์มสวย รีสอรท์ ที่อยู่: 68/3 หมู ่5 ต าบล  

เขาสมิง อ าเภอ เขาสมิง  

จังหวัดตราด 23130 

โทรศัพท์: 039 599 399 

 

ชวีาปุรี บีช รีสอรท์ ที่อยู่: 117 หมู ่1 ต าบลเกาะช้างใต้ 

อ าเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด  

23170 

T: 081 366 8883 

E: Info@chivapuriresort.com 

W: www.chivapuriresort.com 

 



เกาะช้าง แกรนด ์ออร์คิด  

รีสอร์ท 

เลขที่ 11/3 หมู่ 3 หมูบ่้าน  

คลองสน จังหวัดตราด 

081 379 6694 

 

 

โรงแรมในจังหวัดระยอง 

สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ที่อยู่: 70-72 ถนนสุขุมวิท  

ต าบล ท่าประดู่ อ าเภอเมือง 

ระยอง จังหวัดระยอง 21000 

โทรศัพท์: 038 614 901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคตะวันตก (Western region Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดกาญจนบุร ี

เดอะ โฟลทเฮ้าส ์ริเวอร ์

แคว จังหวัดกาญจนบุรี  

(The FloatHouse River  

Kwai) 

 

 

 

- เดอะ โฟลทเฮ้าส ์ริเวอร์แคว  

รีสอร์ท 55 หมู่ที ่5 ต าบล  

วังกระแจะ อ าเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี 71150 

- โทร: 084-725 8686  

- อีเมล์: info@ 

thefloathouseriverkwai.com 

- Line: @serenataHotels 
 

ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี ที่อยู่ 199 หมู่ 2 ลาดหญ้า- 

ศรีสวัสดิ์ อ าเภอเมืองวังด้ง  

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุร ี 71190  

โทรศัพท์: 034 919 606 

 

 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี 

ไอธารารีสอรท์ แอนด์  

สปา จังหวัดเพชรบุร ี

ที่อยู่: 109 หมู่ 3 หาดแหลม 

ผักเบีย ต าบลแหลมผักเบีย้  

อ าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบุรี 

76100  

โทรศัพท์: 032 478 301 

 

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์  

สปา 

ที่อยู่: 737 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม 

ต าบลหัวหิน อ าเภอชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 76120  

โทรศัพท์: 032 709 000 

 

ลีฟวัลเล่ย์ ที่อยู่: 165 หมู ่5 ต าบลหนองหญ้า 

ปล้อง อ าเภอหนองหญา้ 

ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์: 032 494 202 

 

เชอราตัน หัวหิน ที่อยู่: 1573 ถนนเพชรเกษม  

ต าบลชะอ า อ าเภอ 

หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 76120 

โทรศัพท์: 032 708 000 

 



ลองบีช ชะอ า ที่อยู่: 225/75 ถนนเลียบ 

ชายหาด ต าบลชะอ า อ าเภอ 

ชะอ า จังหวัดเพชรบรุี 76120 

โทรศัพท์: 032 472 444 

 

 

โรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

อมารี หวัหิน ที่อยู่: 117/74 ถนนตะเกียบ  

ต าบล หนองแก อ าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ 77110 

โทรศัพท์: 032 616 600 

 

ธารามันตรา ชะอ า รีสอร์ท 

  

ที่อยู่: 225/99 ถนน ร่วมจิตร  

ต าบล ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด

ประจวบครีขีันธ์ 76120 

โทรศัพท์: 032 472 000 

 



วรบุระ รีสอร์ท แอนด ์ 

สปา 

ที่อยู่: 83/199 ต าบลหนองแก  

อ าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ 77110 

โทรศัพท์: 032 655 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคใต้ (Southern region Zone) 

          ชื่อโรงแรม                ที่อยู่  

 เบอร์โทรศัพท์หรอืเว็บไซต์ 

           รูปภาพ-สถานที่ 

โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 

โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์  

สปา กะรนบีช จังหวดัภูเก็ต 

(Movenpick Resort & Spa) 

 

 

 

 

509 ถนนปฎัก อ าเภอเมือง  

กะรน จังหวัดภูเก็ต 83100 

- โทร: 087-668 3350,  

076 396 139  

- อีเมล์: Resort.phuket@ 

movenpick.com 

 

อมารี คอรัล บีช รีสอร์ท 2 ถนนหม่ืนเงนิ หาดป่าตอง  

อ าเภอกระทู ้ภูจังหวัดเก็ต  

83120 

โทร :076 34 0106-14 

http://www.amari.com 

 

http://www.amari.com/


โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์  

บีช รีสอรท์ ภเูก็ต 

Centara Grand Beach  

Resort Phuket 

ที่อยู่: 683 กะรนบีช ถนน ปฏกั 

ต าบล กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 201 234 

http://www.centarahotelsresort. 

com 

  

เจดับบลิว แมริออท  

ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด ์ 

สปา 

231 หมู่ 3 ไมข้าว จงัหวัดภูเก็ต  

83110 

โทรศัพท์: 087 633 8000,  

โทรสาร: 087 634 8348 

 

โรงแรม บันยันทรี ภเูก็ต ที่อยู่: 33, 33/27 หมู่ 4 ถนนศรี

สุนทร ต าบลเชงิทะเล  

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

โทรศัพท์: 076 372 400 

http://www.banyantree.com 

 

 

เดอะ ซสิ กะตะ รีสอร์ท ที่อยู่: 255 ถนน โคกโตนด  

ต าบล กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 609 555 

 

http://www.banyantree.com/


โรงแรม เลอเมริเดียน ภูเก็ต 

บีช รีสอรท์  

Le Méridien Phuket Beach 

Resort 

ที่อยู่: 29 ซอยกะรนนุย้  

ต าบลกะรน อ าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 370 100 

 

ภูเก็ต ออร์คิด รีสอรท์  

แอนดส์ปา 

ที่อยู่: 34 ถนน หลวงพ่อฉ้วน  

ต าบลกะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 358 300 

 

เดอะวิจิตรรีสอร์ทภเูก็ต 

The Vijitt Resort Phuket  

 

ที่อยู่: 16 ถนน วเิศษ  

ต าบลราไวย์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต 83130 

โทรศัพท์: 076 363 600 

http://www.vijitresort.com 

 

 

โคโม่ พ้อย ยามู ที่อยู่: 225 หมู่ 7 ต าบลป่าคลอก 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

83110 

โทรศัพท์: 076 360 100 

 

http://www.vijitresort.com/


โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด ์ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

Phuket Graceland Resort  

& Spa 

ที่อยู่: 190 ถนนทวีวงศ์  

ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 370 500,  

076-370 555 

http://www.phuketgraceland.   

com 

  

วนาคาร บีช รีสอร์ท  

แอนด ์สปา 

48/2 หมู่ 3 บ้านปอแดง  

หาดท้ายเหมือง  

อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวัดภูเก็ต 

82120 

โทร 089 909 9879, 081 968 

2494 

www.phuketandamannews.net  

โนโวเทล ภเูก็ต รีสอร์ท ที่อยู่: 282 ถนนพระบารม ี 

อ าเภอกะทู้ จังหวัดภเูก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 342 777,  

076 370 500 

  

 

บัญดารา วิลลา่ ภูเกต็ ที่อยู่: 96 ซอย อ่าวยน-เขาขาด 

ต าบล วิชติ อ าเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทรศัพท์: 076 316 298 

 



โรงแรม ดีวาน่า พลาซา่  

ภูเก็ต ปา่ตอง 

Deevana Plaza Phuket  

Paton 

ที่อยู่: 239/14 ถนนราษฎร์อทุิศ 

200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ 

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 302 100 

http://www.deevanaplaza    

phuket.com 

 
 

วิลแฮม แกรนด ์ภเูกต็  

กะหลิม เบย ์

ที่อยู่: 8/18-19 หมู่ 6 ต าบล  

กมลา จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 562 000 

 

โรงแรม ศรีพันวา ภเูก็ต 

Sri Panwa Phuket Luxury 

Pool Villa Hotel 

ที่อยู่: 88 ถนนศักดเิดช ต าบล  

วิชติ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

83000 

โทรศัพท์: 076 371 000 

http://www.sripanwa.com 

 

 

รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ที่อยู่: 154 ถนน พังงา  

ต าบลตลาดใหญ่  

อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

83000 

โทรศัพท์: 076 233 333 

http://www.royalphuketcity.com 

  

http://www.sripanwa.com/
http://www.royalphuketcity.com/


โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ต  

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

555 หมู่ 3 ไมข้าว จงัหวัดภูเก็ต  

ประเทศไทย 83110  

โทรศัพท์:076 363 999 

โทรสาร:076 363 988 

 

เซ็นทารา บล ูมารีน  

รีสอร์ท และ สปา ภเูก็ต 

ที่อยู่: 290/1 ถนน พระบารมี  

ต าบล กะทู้ อ าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 370 400 

 

โรงแรมอมารี ภูเก็ต ที่อยู่: 2 ถนนหม่ืนเงนิ  

ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 340 106-14, 

076 340 115 

 

เครสท์ รีสอร์ท แอนด ์

พูล วิลลา่ 

95 ถนนหม่ืนเงนิ หาดป่าตอง  

อ าเภอกะทู้  

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โท 076 310 088 

www.crestphuket.com 

 



โรงแรม รามาด้า ภูเก็ต  

ดีวานา่ 

Ramada by Wyndham  

Phuket Deevana Patong 

ที่อยู่: 45/1 ถนน ราษฏร์อทุิศ  

200 ปี ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้

จังหวัดภูเก็ต 83150 

โทรศัพท์: 076 207 500, 

076 207 599 

 

อริญชย์นารา บางเทาบีช  

รีสอร์ท 

ที่อยู่: 72/9 หมู ่3 ต าบลเชิงทะเล  

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

โทรศัพท์: 076 314 361 

 

โรงแรม เซ็นทารา กะตะ  

รีสอร์ท ภูเก็ต 

Centara Kata Resort  

Phuket 

ที่อยู่: 54 ถนนเกตขวัญ ต าบล  

กะรน จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 370 300 

http://www.centarahotelsresotrs  

.com 

 

 

สลีพ วิธ มี ดไีซน ์โฮเทล  

แอท ป่าตอง 

ที่อยู่: 187/5 ถนนราษฎร์อทุิศ  

200 ปี หาดปา่ตอง จังหวดภูเก็ต 

83150  

โทรศัพท์: 076 363 333 

 



โรงแรม เซ็นทารา กะรน  

รีสอร์ท ภูเก็ต 

Centara Karon Resort  

Phuket 

ที่อยู่: 502/3 ถนน ปฏัก ต าบล  

กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต  

จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทรศัพท์: 076 396 200-5 

http://www.centarahotelsresotrs 

.com 

  

 

โรงแรมในจังหวัดกระบี ่

อมารี โวค รีสอร์ท จงัหวัด

กระบี ่(Amari Vouge  

Krabi) 

 

 

- ที่อยู่: 149 หมู่ 3 ต าบลหนอง 

ทะเล อ าเภอหาดทับแขก  

จังหวัดกระบี่ 81180 

- โทร: 075-607 777,  

075 639 999,075 639 911  

- www.amari.com/vogue 

 

เซ็นทาราแกรนด์บีช 

รีสอร์ทและวิลลา กระบี ่

396-396/1 หมู่ 2 ต าบลอ่าวนาง 

อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่81180 

Tel: 075 637 789 

Fax: 075 637 800 

Email: ckbr@chr.co.th 

http://www.centarahotelsresorts.  

com 

 
 

http://www.amari.com/vogue
tel:075
mailto:ckbr@chr.co.th


อัยลันดา ไฮด์อะเวย์  

รีสอร์ต จังหวัดกระบี่ 

ที่อยู่: 177 หมู ่3 คลองประสงค ์ 

จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท์: 083 636 7887 

 

กระบี่รีสอร์ท 

 

232 หมู่ 2 ต าบลอ่าวนาง  

อ าเภอเมืองกระบี่  

จังหวัดกระบี่ 81000  

โทร 075 637 030-5 

http://www.krabiresort.net/ 

reserv@krabiresort.net 

 

พ ีพี ไอส์แลนด ์วิลเลจ 2 

(เกาะพีพี) จังหวัดกระบี ่

49 หมู่ 8 เกาะพีพี จงัหวัดกระบี่ 

81000 

โทร 094 598 5545 

www.thinktotravels.com 

 

กระบี ่ทิพารีสอรท์ 

Krabi Tipa Resort 

ที่อยู่: 121/1 หมู่ 2 ต าบล อ่าวนาง  

อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี ่81180 

โทรศัพท์: 075 637 528 

http://www.krabi-tiparesort.com 

 

 

http://www.krabi-tiparesort.com/


อ่าวนาง ปริ๊นซว์ิลล ์  

รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ที่อยู่: หมู่ที่ 2 164 ต าบล  

อ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี ่ 

จังหวัดกระบี่ 81180 

โทรศัพท์: 075 637 971 

 

โรงแรม เดอะ ทบัแขก  

กระบี ่บูทีค รีสอร์ท 

 

 

123 หมู่ 3 ต าบลหนองทะเล 

อ าเภอเมืองกระบี่  

จังหวัดกระบี่ 81180 

โทร 075 628 456, 075 628 400 

http://www.tubkaakresort.com 

 

 

อันดาเทวี รีสอรท์ แอนด์  

สปา กระบี ่

ที่อยู่: 182 หมูท่ี่ 3 ต าบล อ่าวนาง 

อ าเภอเมืองกระบี่  

จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท์: 075 626 201  

โทรศัพท์: 075 626 222 

แฟกซ์: 075 626 200 

อีเมล: cak@chr.co.th 
 

โรงแรม ดีวาน่า พลาซา่  

กระบี ่

Deevana Plaza Krabi  

Aonang 

ที่อยู่: 186 หมู่ 3 ซอยอ่าวนาง 8  

ต าบล อ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ 81180 

โทรศัพท์: 075 639 999,  

075 639 911 

 

http://www.tubkaakresort.com/


พพี ีชาลีบีช รีสอร์ท ที่อยู่: 104 เกาะพพี ีต าบล  

อ่าวนาง อ าเภอเมือง  

จังหวัดกระบี่ 81000 

โทรศัพท์: 085 900 1080 

 

บลู โซเทล กระบี่ ที่อยู่: 778 หมูท่ี่ 2 ต าบล  

อ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี ่ 

จังหวัดกระบี่ 81180 

โทรศัพท์: 075 641 111 

 

 

โรงแรมในจังหวัดพังงา 

ดิ ไอส์แลนด ์ไฮด์เอาท์ 

จังหวัดพังงา 

ที่อยู่: 37 ต าบล เกาะยาวน้อย  

อ าเภอ เกาะยาว  

จังหวัดพังงา 82160 

โทรศัพท์: 084 645 8963 

 



บียอน รีสอร์ท เขาหลัก  

จังหวัดพังงา 

ที่อยู่: 9/69 หมู่ 1 ต าบลคกึคัก 

ตะกั่วป่า จังหวัด 82190 

โทรศัพท์: 076 592 300 

 

อลีนตา รีสอร์ท แอนด ์ 

สปา จังหวัดพังงา 

ที่อยู่: 33 หมู่ ต าบล โคกกลอย  

อ าเภอตะกัว่ทุ่ง  

จังหวัดพังงา 82140 

โทรศัพท์: 02 514 8124, 

076 580 333  

http://www.aleenta.com 

  

 

โรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ฐานี 

ซกิเซน้ส์ สมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ฐาน ี

ที่อยู่ : 9/10 หมู่ 5  

บ้านปลายแหลม บ่อพุด เชิงมน 

เกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

84320 

โทร: 077 245 678 

www.sixsenses.com/en/ 

resorts/samui 

 
 

http://www.aleenta.com/
http://www.sixsenses.com/en/


เซ็นทาราวิลลา่ สมุย ที่อยู่: 111 หมู ่2 หาดนาเทียน 

อ าเภอเกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี84310 

โทรศัพท์: 077 424 020 

 

สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท ที่อยู่: 17 หมู ่3 หาดฉเวง 

เกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

84320 

โทรศัพท์: 077 422 374 

 

ไวท์แซนด ์สมุย รีสอร์ท ที่อยู่: 124/5 หมู ่3 ต าบลมะเร็ต 

หาดละไม เกาะสมุย  

จังหวัดสุราษฎร์ธานื 84310 

โทรศัพท์: 077 938 999 

 

 

 

 

 

 

 



โรงแรมในจังหวัดสงขลา 

เซ็นทารา หาดใหญ ่ ที่อยู่: 3 ถนน เสนห่านุสรณ ์ 

ต าบล หาดใหญ ่ 

อ าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110 

โทรศัพท์: 074 352 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


