ที่พักในจังหวัดราชบุรี
เขียนโดย Amp.

โรงแรม ที่พักในเขต อำเภอเมืองราชบุรี

(Muangratchaburi District)

1. เกสต์เฮาส์ราชบุรี (Ratchaburi Guest House) โทร.0-3231-9916,0-3231-9910
2. โกลเด้นซิตี้ (Golden City) ก่อนเข้าเมือง 5 กม. ถ.เพชรเกษม ราคา 900-3,500 บาท โทร.0-3231-7140-5
3. ครัวหลวงรีสอร์ท (Krua Luang Resort) ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ ราคา 600 บาท โทร.0-3232-1221, 0-3232-6848-9,0-3231-6888
4. ท็อปโมเต็ล (Top Motel) โทร.0-3231-9910
5. ทิวลิปอินน์ โทร.0-3232-3725
6. นิวกฤษณะโมเต็ล (New Krissana Motel) ถ.คฑาธร ราคา 150-450 บาท โทร.0-3233-7262
7. นำสิน ราชบุรี (Namsin Ratchaburi) ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง ราคา 250-1,500 บาท โทร.0-3233-7634, 0-3233-7551
8. พี พี โฮเต็ล (PP Hotel) โทร.0-3233-2038-9
9. ราชบุรีดี 1 (Ratchaburi D1) ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง ราคา 260-550 บาท โทร.0-3233-8302, 0-3233-8542
10. สนามกอล์ฟรอยัลราชบุรีคันทรีคลับ (เขาแร้ง)(Khao Rang Royal Ratchaburi Country Club Golf Course) ต.เขาแร้ง โทร.0-3222-7031
11. รอยัล ราชบุรี รีสอร์ท (Royal Ratchaburi) ต.เขาแร้ง ราคา 1,200-1,600 บาท โทร.0-3281-1014-5
12. สนามกอล์ฟภาณุรังษี (Panu Rangsi Camp Golf Course) โทร.0-3239-1019
13. ศาลาไทยโมเต็ล (Sala Thai Motel) ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง ราคา 50-200 บาท โทร.0-3233-7448, 0-3233-7172
14. อารยะ (Araya) ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง ราคา 250-500 บาท โทร.0-3233-7781-2 ต่อ 444
15. หงษ์ฟ้า โทร.0-3233-7484
16. เฮ้าส์ 78 (House 78) ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง โทร.0-3233-8095 ,0-3232-1078
17. วาสนาดีรีสอร์ท(Vassana Resort) 181 ม.3 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0-3231-3933,0-3231-3333, 08-1944-1617,
08-1856-3320,08-7167-9339,08-9199-3113
18. เดอะเกรท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (The Great Hotel and Resort) โทร. 0-3231-5381
19. วีรสุดา คอนโดเทล (Verasuda Condotel) ถ.สมบูรณ์กุล ซอย.1 ต.หน้าเมือง ใกล้สนามกีฬา จ.ราชบุรี และ ร.พ.ราชบุรี โทร.08-1384-2293,
08-1880-4944,0-3231-0077
20. แพรวอาภา เพลส (Prawapa Place) ถ.สมบูรณ์กุล ราคา 600-1,200 บาท โทร.0-3232-1745, 0-3232-1716
21. เฟรนด์ โมเต็ล (Friend Motel) ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ ราคา 600 บาท โทร.0-3232-6848,0-3232-1221
22. เวสเทิร์นแกรนด์ โฮเต็ล (Western Grand Hotel) ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง ราคา 900-2,900 บาท โทร.0-3233-7777,0-3231-3888
23. มนตรีแมนชั่น โทร.0-3235-0291-7,08-1763-4707
24. สมบูรณ์กุลแมนชั่น โทร.0-3231-0077
25. บ้าน 108 อพาร์ทเมนท์ บริการที่พักรายวัน 250 บาท และรายเดือน 3000บาท ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมสายเก่า เยื้องโรงแรมเวสเทรินแกรนด์ โทร.
08-1856-9987

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
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(Damnoen Saduak District)

1. เลค พ้อยท์ สปอร์ต คลับ (Lake Point Sport Club) โทร.0-3236-5500
2. นกน้อย (Nok Noi) ต.ดำเนินสะดวก ราคา 220-350 บาท โทร.0-3225-1382,0-3225-4382
3. เป็ดพะโล้แม่พยอม (โพหัก) โทร.0-3238-7090
4. บ้านสุขโชค รีสอร์ท โฮมเสตย์ Baan Sook Choke Resort (Snake Show) ต.ท่านัด ราคา 150=1,400 บาท โทร.0-3225-4982,0-3225-4301
5. ผึ้งหลวงรีสอร์ท (Phueng Luang Resort) โทร.0-3225-5128-9,08-1866-0645
6. ตลาดน้ำดำเนินรีสอร์ท (TaradnumDamnoen Resort) โทร.0-3234-5856
7. เรือนไทยโฮมสเตย์ (Ruen Thai Homestay) โทร.08-6800-1254,0-3225-4249,08-1254-9703
8. โฮมสเตย์ ไทยไลฟสไตล์ (Home Stay Thai Life Style Tour) เที่ยว 2 วัน พัก 1 คืน ราคา 999 บาท โทร.0-2249-3358,0-2240-1955,0-2249-3196
9. ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท 333 หมู่ 9 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โทร.0-3224-5120-1
10. บ้านไทยดำเนิน โทร.08-1713-3320,08-9996-0899
11. บ้านสวนชายน้ำ โฮมเสตย์ โทร.0-3225-3706,08-1733-4353
12. พี โฮมเสตย์ โทร.0-3224-1032,08-5844-4645
13. โรงแรม กอล์ฟ อินน์ โทร.0-3472-5800,08-1919-4842

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

(Pak Tho District)

1.
2.
3.
4.

อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (Chalerm Phra Kiat Thai Prachan Park) โทร.08-1902-0631
ดรากอนส์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (Dragon Hill Golf & Country Club) ต.อ่างหิน ราคา 1,000 บาท โทร.0-3222-9111, 0-3222-9178
เหมือนฝัน (Muen Fanh) โทร.08-1403-7585
NATURE TOUCH VALLEY(ไร่พึ่งสุนทร) 99/1 กม.29-30 ติดทางหลวงหมายเลข3337 ม.ลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 08-7557-5559

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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(Suan Phueng District)

1. โกลเด้นวิว รีสอร์ท โทร.08-9821-7489,08-6512-0119,08-9136-8808
2. กาสะลอง โฮมเสตย์ ริมน้ำ โทร.08-1255-2995,08-6015-7353
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เดือนล้อมรีสอร์ท (Duan Lom Resort) ต.ท่าเคย ราคา 1,300-3,000 บาท โทร.0-3236-4111, 08-6369-9091,08-1944-0563
เขากระโจม โฮมเสตย์ โทร.08-1135-2299
คุ้มนางรีสอร์ท (Kum nang Resort) โทร.08-6345-6950
เจ ดับเบิลยู ธารน้ำร้อนบ่อคลึง รีสอร์ท โทร.08-5219-9224,08-1890-3225
ชิชญา รีสอร์ท โทร.08-1010-2397,08-3312-3782
ตะโกล่างฮิลล์รีสอร์ท (Tako Lang Hill Resort) โทร.0-2513-0392,08-1933-8382,08-1130-4251,08-6088-7251
ตะนาวศรีรีสอรท (Tanawasri Resort) โทร.08-7158-7067

10. บ้านสวนยอห์น (Baan Suan Yorn) ต.สวนผึ้ง ราคา 900-1,800 บาท โทร.08-1763-6670
11. บ้านฟ้าใส (Baan Fah Sai) โทร.08-1378-7727
12. บ้านไร่ไทรงามรีสอร์ท (Baan Ria Sai Ngam Resort) บ้านบ่อหวี ก่อนถึงแก่งส้มแมว 7 กม. ล่องแก่งยางรถยนต์ ราคา 600-1,500 บาท
โทร.08-1383-0864
13. บ้านไร่ริมธารรีสอร์ท (Baan Rai Rim Tran Resort) โทร.08-1383-0864,08-6688-6470,08-1197-5521
14. บ้านริมเขา (Baan Rin Khao) ต.ท่ากุลา ราคา 2,000-8,000 บาท โทร.08-2880-8520-9, 0-3271-1089,08-1924-2831
15. บ้านไร่ในฝัน (Baan Rai Nai Fahn) โทร.08-1981-5870
16. บ้านสวนหงส์เหินรีสอร์ท (Baan Suan Hong Hern Resort) บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง ราคา 1,000-2,500 บาท โทร.08-9836-0278,08-6071-3066
17. บ้านสวนทรัพย์คณารีสอร์ท (Baan Suan Subkana Resort) บ้านนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง ราคา 2,000-6,500 บาท พายเรือแคนู โทร.0-3239-5360,
08-9826-4680,0-3239-5045
18. ไร่อุษาวดี (Rai Ausawadee) ต.สวนผึ้ง ราคา 1,200-3,500 บาท โทร.0-3271-1062
19. บัววัฒนารีสอร์ท ฮิลไซด์ รีสอร์ท (Bua Wattana Hillside Resort) ต.สวนผึ้ง ราคา 600-2,500 บาท
โทร.0-3239-5083,0-3271-1080,08-5700-0575,08-5446-6322
20. บ่อคลึงฮอทสปริง (Bor Klueng Hot Spring) เลย อ.สวนผึ้งไป 15 กม. ราคา 1,500-4,000 บาท โทร.0-3271-1062,0-3271-1086
21. บ่อหวี รีสอร์ท โทร.08-9549-7464
22. ภโวทัยรีสอร์ท (Pavothai Resort) ต.ตะนาวศรี ราคา 1,500-4,800 บาท โทร.08-6171-8400, 0-3239-5192-4
23. นำสุขรีสอร์ท (Numsuk Resort) โทร.08-1754-6015
24. ไร่แสงตะวัน (Rai Sang Tawan) โทร.08-6031-1368
25. ไร่ปลายฟ้า (Rai Plai Fah) ถ.จอมบึง-สวนผึ้ง ต.ท่าเคย ราคา 2,000-5,000 บาท โทร.08-2681-3696
,08-2681-3537,08-2681-3537,08-1874-6283,08-6884-2285
26. ไร่จักรพรรดิ (Rai Chakkapat) ต.สวนผึ้ง ราคา 500-1,500 บาท โทร.0-3232-3295,08-1996-5525
27. สวนนางพญาฮิลล์รีสอร์ท (Nang Phaya Hill Resort) โทร.08-1384-8150 ,0-3239-4104-5
28. ยาดารีสอร์ท (Yada Resort) ต.สวนผึ้ง ราคา 2,000-5,000 บาท โทร.08-1911-5059,08-9836-3910
29. เอ็น เค รีสอร์ท (N K Resort) โทร.08-4642-3797
30. ภูผาผึ้งรีสอร์ท (Phu Pha Phueng Resort) บริการห้องพักสไตล์ล้านนา ท่ามกลางธรรมชาติในบรรยากาศขุนเขา ในรีสอร์ทแห่งนี้
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของรีสอร์ทได้ เช่น พายเรือแคนู เรือถีบ หอคอยชมวิวในรีสอร์ท ติดต่อสอบถามหือจองห้องพักได้ที่
โทร.08-1409-9600,08-5845-7379, 0-2332-6370

3/6

ที่พักในจังหวัดราชบุรี
เขียนโดย Amp.

31. เดอะ ซีนเนอรี่รีสอร์ท แอนด์ฟาร์ม (The Scenery Resort and Farm) ม.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง ถือว่าเป็นสถานที่ที่พักที่ดีที่สุดของสวนผึ้ง แห่งหนึ่ง
ที่มีบรรยากาศชวนประทับใจได้รับสมญานามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย อากาศหนาวเย็น ทุ่งหญ้าเขียวรายล้อมไปด้วยภูเขา อีกทั้งยังมีฝูงแกะน่ารักๆ อีกด้วย
ราคา 1,500-4,500 บาท โทร.08-1000-7070,08-1000-6677,0-2886-4013
32. เดอะนากายา รีสอร์ท (The Nagaya Resort) โทร.0-3272-6222,08-7006-0006
33. ดารัตน์รีสอร์ท (Darat Resort) ต.บ้าน ทุ่งแฝก ที่พักรีสอร์ทเป็นสไตล์บ้านไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่บนเนินเขา ทักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น
หลังจากผจญกับความวุ่นวายในเมือง ราคา 1,000-13,000 บาท โทร.08-1017-5722,0-3271-1007
34. อูหลง รีสอร์ท (Au-long Resort) โทร.0-3236-4224, 08-1856-7827
35. พนารี รีสอร์ท & แคมปิ้ง (Panaree Resort & Camping ) โทร.08-9110-0226
36. บ้านอ้อมกอดขุนเขา (Baan Aomkodkoonkao) โทร.0-2881-9640, 0-2881-8267,0-3271-1266
37. บ้านชมดอย (Baan Chom Doi) ใกล้ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ราคา 300-700 บาท โทร.08-1984-3475,0-3271-1077
38. บ้านห้วยน้ำใส (Baan Huay Nam Sai) ต.สวนผึ้ง ราคา 900-2,000 บาท โทร.08-1210-3491
39. บ้านห้วยน้ำริน โทร.08-7563-8881-3
40. บ้านสวนปาล์ม (Baan Suan Plam) ต.สวนผึ้ง ทางขึ้นเขากระโจม ราคา 800-2,500 บาท โทร.08-1866-4615,08-9813-5949
41. บ้านเคียงภู โทร.0-2278-4096,08-7900-5452
42. บ้านต้นน้ำ โทร.08-1199-9990
43. บ้านหอมเทียน โทร.08-5845-7379,08-1841-1895
44. บ้านธารพฤกษา โทร.08-1818-4986,0-3271-1076
45. บ้านพักศศิตา โทร.08-5176-4918
46. บ้านรัตนาภรณ์ รีสอร์ท โทร.08-1776-9377,08-6122-7926
47. มาร์คแลนด์ (Mark Land) ต.สวนผึ้ง ราคา 500-1,000 บาท โทร.0-3236-4312-4
48. สวนผึ้งแลนด์ โทร.08-3916-3030,08-1211-2689,0-3222-8510,0-3239-5218
49. สวนผึ้งคันทรี ฮิลล์ รีสอร์ท โทร.08-1981-5870,08-1732-6691
50. สวนผึ้งคันทรี โฮมส์ รีสอร์ท โทร.08-7974-9177
51. "ฮซีนรีสอร์ท (Hi-scene Resort) เลขที่ 205 หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักบุ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง โทร.08-4343-7434
52. แพรดาวรีสอร์ท (peardaoresort) 111/1 หมู่ 10 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-4146-9311,08-4635-1945,08-7811-8371
53. ลันดาออร์คิด แอนด์รีสอร์ท (Lunda Orchid & Resort) เลขที่ 184 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 ราคา 2,000-2,500 บาท
โทร. 02-9446745 , 08-1192-9784 ผู้จัดการ คุณชาลี 08-1612-5349 , 0-2944-6720-21
54. ลำภาชีเลคฮิลล์ เลขที่ 216 ม.2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-4535-8777,08-9235-6555,08-1830-4060,
08-6057-8435,08-1777-3260
55. เดอะแคมป์ บูติก รีสอร์ท เลขที่ 212 หมู่ 2 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 โทร.0-2617-6188,08-3059-9009
56. เดอะซาฟารี แค้มป์ แอนด์รีสอร์ท สวนผึ้ง ราคา 1,200 - 20,000 Baht เป็นรีสอร์ทสไตล์แค้มปึ้งแห่งใหม่ผสานกลิ่นอายการพักผ่อน
ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและภูเขาที่เงียบสงบในอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 51/5-6 หมู่ที่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-3308-8977 ,
08-0043-3524, 0-3271-1121
57. โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม เลขที่ 888 หมู่ที่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
58. ลาคอสทานา สวนผึ้ง รีสอร์ท 5 หมู่ 3 อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี
59. The Banyan Leaf Resort ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
60. Jasmine โทร.08-5265-6897,0-3239-5223
61. ไพรเวท โฮม รีสอร์ท โทร.08-6982-3372,0-2370-2033
62. อีเดน แอนด์ การ์เด้น รีสอร์ท โทร.0-3239-5360,08-3974-5552-53
63. ศศิ รีสอร์ท โทร.0-3271-1007,08-1017-5722,08-7158-3708
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ที่พักในจังหวัดราชบุรี
เขียนโดย Amp.

โรงแรมที่พักในเขต อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

(Jombueng District)

1. จอมพลพาเลซ (Chompon Palace) ในมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง ราคา 500-700 บาท โทร.0-3226-1818 ต่อ 4100, 0-3236-1135
2. จอมบึงอินน์ แอนด์ รีสอร์ท (Chombueng Inn & Resort) ต.จอมบึง ราคา 250-500 บาท โทร.0-3226-1158
3. ราชบุรีกอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท (Ratchaburi Golf Clup & Resort) โทร.0-3222-8069-70
4. สวนราชพฤกษ์ (Rajapruek Garden) โทร.0-3221-1923
5. อัศวโฮเต็ล (Asawa Hotel) โทร.0-3227-0667
6. ราชบุรี เลคค ฮิลล์ รีสอร์ท (Ratchaburi Lake Hill Resort) โทร.0-3271-1145, 08-9015-1551, 08-1933-2882
7. วูซุง คาสเทิ่ล ฮิลล์ คันทรี คลับ (Woosung Castle Hill Country Club) ถ.ปากบึง-หนองกวาง ต.จอมบึง ราคา 800-2,400 บาท
โทร.0-3222-8069-70,08-1917-8794
8. บ้านขุมทรัพย์ (Baan Khum Sab) ต.จอมบึง ทางไปขนส่งจอมบึง ราคา 300-1,000 บาท โทร.0-3226-1979, 08-1986-9617
9. ศานิตา คอทเลจ (Sanita Cottage) ต.จอมบึง ราคา 600 บาท โทร.0-3226-1966
10. แคสเซิล ฮิลล์ โทร.0-3226-1233-6
11. กลางบึงรีสอร์ท โทร.08-4635-1945, 08-7811-8371
12. นกสวนฟิชชิ่งปาร์ก (Nogsuan Fishing Park and Resort) ต.จอมบึง ราคา 500-700 บาท โทร 08-9746-0997 ,08-4569-9047

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.บางแพ จ.ราชบุรี

(ฺBang Pae District)

1. บ้านเรือนแก้ว (Baan Ruean Kaew) โทร.08-1211-4713
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โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.โพธาราม

(Photharam District)

1. สวนศิลป์ บ้านดิน เจ็ดเสมียน (Baandin Jedsamean) 90 หมู่ 5 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราคา 650-2,350 บาท โทร.0-3239-7668,08-1831-7041
2. แสนสุขโฮเต็ล (San Suk Hotel) ซ.รัฐประชา ถ.โชคชัย ต.โพธาราม ราคา 220-450 บาท โทร.0-3223-1033
3. ซี แอนด์ ซี โทร.0-3223-4364-66

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

(Baan pong District)

1. เกษมสุข (Kasemsuk) ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง ราคา 200-450 บาท โทร.0-3221-1384,0-3222-1027
2. ซีซาร์พาเลซ (ZeaZar Palace) ต.ปากแรต ราคา 130-450 บาท โทร.0-3220-0052-3
3. ไทยนำโฮเต็ล (Thai Nam Hotel) ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต ราคา 230-520 บาท โทร.0-3221-1947-8,0-3220-0155
4. ไทยนำริเวอร์ไซด์ (Thai Nam Riverside) ถ.แสงชูโต ต.ปากแรต ราคา 500-900 บาท โทร.0-3220-0155-6,0-3221-1947-8
5. นิวศิริสัมพันธ์ (New Siri Samphan) ถ.เขางู-เบิกไพร ราคา 140-300 บาท โทร.0-3221-1595
6. บังกะโลสวีท-ดรีม (Bangalow Sweet Dream) โทร.0-3221-1502
7. บ้านโป่งอินน์ (Baan Pong Inn) ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง ราคา 200-350 บาท โทร.0-3221-1923, 0-3234-4041-4
8. วิลล่าโฮเต็ล (Villa Hotel) ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา ราคา 160-400 บาท โทร.0-3222-1312, 0-3221-1964
9. ศรีสวัสดิ์ (Srisawas) โทร.0-3221-1027
10. ทิพย์ โฮเต็ล (Thip Hotel) ซ.กระจ่างวัฒนา ราคา 120-180 บาท โทร.0-3221-1346

สถานที่ใดต้องการให้เราประชาสัมพันธ์ให้ฟรี โปรดส่งข้อมูลที่ viewsuay@hotmail.com
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