
 

 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 

ด้านการโรงแรม 

ส ำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ 

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จังหวัดเชียงราย 
(สถานประกอบการด้านโรงแรม) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงราย 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรม เดอะเลเจนด์ เชียงราย บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา 

124/15 หมู่ 21 ถ.เกาะลอย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย57000 โทร 053-910400 

 

2 อนันตรา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเลแฟนท์แคมป์  
แอนด์ รีสอร์ท 
229 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทร 053-784084 โทรสาร 053-784090 

 

3 โรงแรม โฟร์ ซีซันส์ เต็นท์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองค า 
499 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทร 053-910200 โทรสาร 053-652190 

 

4 โรงแรม คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
388/1 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 57110 โทร 053-603000  
โทรสาร 053-603001 

 

5 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท 
221/2 หมู่ 20 ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-603333 

 

6 โรงแรม รสา บูทีค เชียงราย 
789 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 053-717454 

 

7 โรงแรม The Imperial River House Resort 
482 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-750830 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 

1129 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 053-607999 โทรสาร 053-715801 

 

9 Grand Vista Hotel Chiang Rai 
185 หมู่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 053-746053 

 

10 โรงแรม ริมกก รีสอร์ท เชียงราย 
6 หมู่ 4 ถนนแม่กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-716445 

 

11 โรงแรม เอ สตาร์ ภูแล วัลเล่ย์ เชียงราย 
60/14 หมู่ 2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 052-029921 

 

12 โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา 
183 หมู่ 3 ต.ริมกก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57100 
โทร. 053-718600 

 

13 โรงแรมเวียงอินทร์ 
893 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร.053-711533 โทรสาร.053-711877 

 

14 โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น 
666 หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร 053-792008-9 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
15 เดอะมันตรินี่ บูติค เชียงราย 

292/13 หมู่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-601555 

 

16 เรจิน่า โฮเท็ล แอนด์ กอล์ฟคลับ 
230/267 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 57130 โทร 088-2941180 

 

17 AKHA RIVER HOUSE 
423/25 หมู่ 21 ต.เกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
089-9975505 โทรสาร 053-715084 

 

18 โรงแรมสยามไทรแองเกิล 
267 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทรสาร 053-651115 

 

19 โกลเด้น นาครา รีสอร์ท  
224/1หมู่ที่7 ถ.พหลโยธิน ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.
เชียงราย 57130 โทร 053-709112-3 

 

20 เชียร์เฮ้าส์ 
172 ถ.เกาะลอย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 081-8841931,082-3911596  
โทร 053-713388 

 

21 ดอยตุง ลอดจ์ (บ้านต้นน้ า 31) 
92 หมู่ 7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
57240 โทร 098-2807099 , 098-2807100  

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
22 โรงแรมเบน เกสท์เฮาท์ แอนด์ ทราเวล 

351/10 ซอย4 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 085-7069898 

 

23 โรงแรมโกลเด้น ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
291 หมู่ 4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-706276 

 

24 โรงแรมลาวี ออง โรส 
92/9 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  57000  
โทร 053-601331 

 

25 โรงแรมบีทู เชียงราย 
393/38-40 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-717515 

 

26 โรงแรมภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
388 หมู่ 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 
โทร 053-910500-425 

 

27 โรงแรมซีรีน แอท เชียงราย 
569 หมู่1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทร 053-784500 

 

28 โรงแรมอิมพิเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท  
222 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย 57150 
โทร 053-784001 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
29 โรงแรม แม่โขงเดลต้า บูติค โฮเทล 

230/5-9 ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
57130 โทร 053-642517-9 

 

30 โรงแรมวังค า 
869/90 ถนนเปมะวิภาต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร.053-711800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จังหวัดเชียงใหม ่
(สถานประกอบการด้านโรงแรม) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรม Amora Hotel Chiangmai 

22 ถ.ชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร 053-251531 

 

2 Maekok River Villlage Resort 
333 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
โทร 085-7090050 

 

3 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 
108 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50100 โทร 053-253666 

 

4 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 
23 ถ.ห้วยแก้ว ต.ดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร 053-222091 

 

5 ศิระบูติค โฮเต็ล 
85/5 ถ.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร 053-287555 

 

6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 
318/1 ถ.เชียงใหม่-ล าพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50000  
โทร 053-275300 โทรสาร 053-266556 

 

7 Dusit D2 Chiang Mai Hotel 
100 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-999999 โทรสาร 053-999900 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ 

44 ซอย 12 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200  
โทร 053-222111 โทรสาร 053-400868 

 

9 อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
123/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100  
โทร 053-253333 โทรสาร 053-253352 

 

10 โรงแรม โฟร์ซีซ่ันส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 
502 หมู่ 1 ถ.แม่ริม-สะเมิง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 053-298181 

 

11 เดอะ สปา เชียงใหม่ รีสอร์ท 
165 หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 053-920-888 

 

12 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ 
132 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-905000 โทรสาร 053-275429 

 

13 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ 
89 หมู่ 8 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร 053-253888 

 

14 โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ 
33 ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร 053-999333 โทรสาร 053-999332 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
15 รอยัล ปริ้นเซส เชียงใหม่ 

112 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-253900 

 

16 โรงแรม คุ้มภูค า เชียงใหม่ 
14/23ถ.คันคลองชลประทานต.ช้างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-400450 

 

17 โรงแรม รวี วารีลักชัวรี โฮเต็ล 
211 หมู่ 6 ถ.วงแหวนรอบ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50300  
โทร 053-110555 โทรสาร 053-110898 

 

18 โรงแรม เดอะริม เชียงใหม่ 
51/2 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000 
โทร. 053-903999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จังหวัดกรุงเทพฯ 

จังหวัดชลบุร ี

จังหวัดระยอง 
(สถานประกอบการด้านโรงแรม) 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดกรุงเทพฯ/ชลบุรี/ระยอง 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรม อลอฟท์ กรุงเทพฯ 

35 ซอยสุขุมวิท 11 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรงุเทพ 10110  
โทร 02-2077000 โทรสาร 02-2077110 

 

2 โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง 
333 หมู่ 10 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง 
 จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-5661020 

 

3 JW Marriott Bangkok Hotel 
4 ซอย 2 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทร 026567700 โทรสาร 026569792 

 

4 Marriott เอ็กเซ้กคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาธร  ริสต้า 
1  ซอย 3 สาธรใต้ ถ.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาธร กรุงเทพ 
10120 โทร 02 343 6739 

 

5 Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 
227 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร 038-301234 โทรสาร 038-714999 

 

6 โรงแรม ระยองซิตี้ 
10 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-624333 โทรสาร 038-624200 
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จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดพังงา 

จังหวัดกระบี ่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดตรัง 
(สถานประกอบการด้านโรงแรม) 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดภูเก็ต 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต 

27 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร 076-391123-5 โทรสาร 076-391177 

 

2 เรดิสัน บูล พลาซ่า รีสอร์ท ภูเก็ต พันวา บีช ภูเก็ต 
44/5 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช  ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร 076-602500 โทรสาร 076-602512 

 

3 โรงแรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
29 หมู่ 1 ซอย กะรนนุ้ย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83100 โทร 076-340480 โทรสาร 076-340479 

 

4 โรงแรม กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
โทร 076-370100 

 

5 Double Tree Resort by Hilton Phuket - Surin 
Beach 106/27 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83100 โทร 076-303300 

 

6 โรงแรมอนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
168 หมู่ 6 ซอยลายัน 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110 โทร 076-317200 โทรสาร 076-317299 

 

7 ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท แฟชั่น  กะตะ บีช 
20/10  ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
โทร 076-284404 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 The Naka Island A luxury Collection Resort 

& Spa 32 หมู่ 5 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
โทร 076-371400 

 

9 The Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket 
21/4 หมู่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร 076 335 600 โทรสาร 076 335700 

 

10 โรงแรม Ramada Phuket Southsea 
204 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
โทร 076-396666 

 

11 โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
33 หมู่ 4 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
83110 โทร 076-372400 

 

12 โรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ 
205/16 ถ.ราชอุทิศ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 83190 
โทร 022382653  026945655 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดพังงา 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 Khaolak Southsea 

44 หมู่ 2 ซ.ปะการังบีช ต.เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
82190 โทร 076-428888 โทรสาร 076-428899 

 

2 โรงแรม Aleenta Phuket -Phang Nga Resort 
33 หมู่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  82140 
โทร 076-580333 โทรสาร 076-580300 

 

3 โรงแรม แคนทารี บีช วิลลา แอนด์ สวีท เขาหลัก  
64,65 หมู่ 2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 076-584700 โทรสาร 076-584711 

 

4 โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี 
10/18 หมู่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 076-428800 

 

5 Palm Galleria Resort 
27/102 หมู่2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 076-427000 โทรสาร 076-427007 

 

6 Ramada Khaolak 
59 หมู่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 076-427777 โทรสาร 076-486185 

 

7 Le Coral Hideaway Beyond Phuket 
99 หมู่ 8 ต.นาเตย จ.พังงา 82120 
โทร 076-679888 โทรสาร 076-679899 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดพังงา (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 

94,95 หมู่ 2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 02-2533791 

 

9 Best Western Premier Khaolak Southsea 
44หมู่ 2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 
โทร 076-428888 โทรสาร 086-428899 

 

10 โรงแรม JW Marriott เขาหลัก พังงา 
41/12 หมู่ 3 ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 
โทร 076-584888 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดกระบี่ 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรมรายาวดี  

214 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง  อ.เมือง จ.กระบี่ 80180 
โทร 075-620740 โทรสาร 075-620740 

 

2 โรงแรม รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 
139 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 
81150 โทร 075-607400 โทรสาร 075-607499 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรม อนันตรา รสานันดา เกาะพงัน  

วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา 5/5 หมู่ 5  
หาดท้องนายปาน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
84280 โทร 077-239555 F.077-445039 

 

2 โรงแรม โนราห์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
111 หมู่ 5 หาดเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธาน ี84320 โทร 077-913555 โทรสาร 
077-913500 

 

3 อนันตรา บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย 
99/9 ถ.บ่อผุด-ปลายแหลม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร 077-428300 

 

4 U Koh Madsum Samui 
118 หมู่ 2 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
84140 โทร 077-953009 

 

5 โรงแรม วนา เบล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น รีสอร์ท 
เกาะสมุย 9/99 หมู 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทร 077-915555 

 

6 Kirikayan Luxury Resort Group 
28/26 หมู่ 1 ต.แม่น้ า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 
84330 โทร 077-332299 โทรสาร 077-332246 

 

7 โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส เชียงใหม่ 
112 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร 053-253900 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านโรงแรม : จังหวัดตรัง 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 โรงแรม อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

198-199 หมู่ 5 หาดปากเมง - ฉางหลาง ต.ไม้ฝาด  
อ.สิเกา จังหัวดตรัง 92150  
โทร 075-205888 โทรสาร 075-205897 

 

 


