ื
รายชอโรงแรมอํ
าเภอหัวหิน
ที
รายชื อโรงแรม
1 โรงแรมอัสสราวิลล่าแอนด์สวีท
2

โรงแรมฮิลตันหัวหินรี สอร์ทแอนด์ 33 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน อ. 032-538999/032สปา
หัวหิน
511135

3 โรงแรมไฮแอทรี เจนซีหวั หิน
4

สถานทีตัง
เบอร์ โทร
53 หัวหินซอย 5 ต.หัวหิน อ.
032-547555
หัวหิน

91 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.
หนองแก อ.หัวหิน

032-52123-4

โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรัลแกรนด์รี 1 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ.
032-512021-38
สอร์ทแอนด์วลิ ล่า
หัวหิน

5 โรงแรมอนันตรารี สอร์ทแอนด์สปา

43/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

6 บริ ษทั พราว รี สอร์ท หัวหิน จํากัด

33/33 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก
032-616999
อ.หัวหิน

7 โรงแรมชมวิว

93 ซ.ทะเล 12 ถ.หนองแก ต. 032-511662/032หนองแก อ.หัวหิน
511383

8 โรงแรมซิต6 ีบีชรี สอร์ทหัวหิน

16 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

9 โรงแรมอิมพีเรี ยลหัวหินบีชรี สอร์ท

11/66 ถ.เลียบวัง ต.หัวหิน อ. 032-520162-6/032หัวหิน
520477

10 โรงแรมสายลม
11

เดอะร็อกหัวหินบีชรี สอร์ทแอนด์
สปา

032-520250-6

032-512870-5/032512448

29 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ. 032-511890-1/032หัวหิน
512047
4/44 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
อ.หัวหิน

032-537100

12 โรงแรมหินนํ6าทรายสวย

41/48 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 032-520631/032อ.หัวหิน
520972

13 เรสท์ดีเทล

19/119 ซ.หมู่บา้ นบ่อฝ่ าย (ซ.
หัวหิน 19) ต.หัวหิน

032 - 547733

บริ ษทั เกษมกิจ จํากัด (เคปนิทรา
14
หัวหิน)

ต.หัวหิน อ.หัวหิน

032 - 516600

15 โรงแรมศุภมิตรโฮเต็ล

19 ถ.อํานวยศิลป์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511208/032511508

16 โรงแรมเฟรซอินน์ โฮเต็ล

132 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511389/032532166

17 โรงแรมลูน่าฮัท

80/1 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
อ.หัวหิน

032-536802

บ้านชายหาดเนินชเล (บริ ษทั เนิน 144/7 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
ชเล จํากัด)
อ.หัวหิน

032-655211

18

19 โรงแรมวรบูระรี สอร์ทแอนด์สปา
20

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน? แนล จํากัด
(บ้านสบายใจ)

83/199 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
032-536999
อ.หัวหิน
9 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.
หัวหิน

032-5368235/032536826

21 บ้านทะเลดาว

2/10 ม.2 ถ.ตะเกียบ ต.หนอง 032-536024-30/032แก อ.หัวหิน
536031

22 บ้านดวงแก้ว

83/158 หมู่บา้ นหนองแก ต.
หนองแก อ.หัวหิน

032-515307/032515532

23

บริ ษทั ทิพย์อุไรแอนด์สแกนดิเนเวีย 4/1, 8/5-7 ซ.กาญจโนมัย ถ.
จํากัด
พูลสุ ข ต.หัวหิน

032-532731-2/032512210

24

โรงแรมพุทธรักษาหัวหิน (บ.บีเอส 22/65 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัว
บีแลนด์ โครงการ 5 )
หิน อ.หัวหิน

032-531468-70

25 โรงแรมมินิเทล

55/6 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก 032-511151/032อ.หัวหิน
512117

26 บ้านพักจันทร์ฉาย

117/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

27

032-511050

บ้านอนันตศิลา (บริ ษทั อนันตศิลา 33/15 หมู่บา้ นหัวดอน ถ.เพชร 032-511879/086วิลล่า จํากัด)
เกษม ต.หนองแก
9806586

28 โรงแรมสิ ริน

6/3 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511150/032512045

29 โรงแรมอาคารี สอร์ทแอนด์สปา

152 ม.7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัว
032-618900
หิน

30 บ้านพักคุณหลวงรี สอร์ท

89 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.
032-515049
หัวหิน

31 โรงแรมเจ็ดพี?นอ้ งโฮเต็ล

17 ถ.ดําเนินเกษม อ.หัวหิน

032-512381/032532063

32 บ้านบาหยัน

119 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-533544/032533545

33 เทวัญดารา รี สอร์ท แอนด์ สปา

451 หัวหิน-ห้วยมงคล ต.หิน
เหล็กไฟ อ.หัวหิน

032 - 576300

34 บริ ษทั พีโอนีรีสอร์ทแอนด์สปา

172 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน อ.
032-533491-3
หัวหิน

35 หัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า

322/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

36

บริ ษทั ฟองคลื?นหัวหิน จํากัด
(หัวหินบลูเวฟ)

032-513230-4

37-38 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
032-536247-8
อ.หัวหิน

โรงแรมเล็ทซีหวั หิน (Let''s Sea Hua 83/188 ซ.ทะเล12 หมู่บา้ นเขา
032-536888
37
Hin)
ตะเกียบ อ.หัวหิน
38 หัวหินไวท์แซนด์
39 หจก.อนันตศิลา เรสซิเด้นท์ จํากัด
40 หจก.มาตุรงค์ จํากัด (ศาลาหัวหิน)
41 กอซอ รี สอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
หัวหิน คอนโดเทลแอนด์รีสอร์ท
42
ทวีพร
43 จี เฮ้าส์ หัวหิน
44 เดอะไฮอะเวย์ รี สอร์ท
45

บันยัน รี สอร์ท (บริ ษทั เรดทิวลิป
โฮลดิ6งส์ จํากัด)

174/1 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน
33/17 หมู่บา้ นหัวดอน ต.
หนองแก อ.หัวหิน
57/66 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
132/14 บ.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน
16/41 ซอยชลประทาน 12 ต.
หัวหิน อ.หัวหิน
250/201 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
39/19 ซอยหมู่บา้ นบ่อฝ้าย ถ.
เพชรเกษม

032-533433-4
032-536364
032-616100
032-655710-3
084-5552892
032-547333

68/223 หมู่บา้ นหัวนา ต.หนอง
032-538811-4
แก

46 โรงแรมหัวหินมาร์ควิน ลอดจ์
47

ไอบิส โฮเทล หัวหิน(บริ ษทั ดิ
เอราวัณกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

21/109 ซอย 88 ถนนหมู่บา้ น
รถไฟ

032-515817

73/15 ต.หนองแก อ.หัวหิน

032-610388

1/9 ซอยหมู่บา้ นหนองแก ต.
หนองแก อ.หัวหิน
4/115 ต.หนองแก อ.หัวหิน
16/14 ซ.หัวหิน94 ถ.เพชร
เกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

032-512222
032-532173/032532174

51 บ้านปิ ยณัฐ

250/86 ซ.หัวหิน94 ถ.เพชร
เกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

032533657/0860258238

52 โรงแรมหัวหินยูโรซิต6 ี

5/15 ถ.ดําเนินวิถี ต.หัวหิน อ. 032-513130/032หัวหิน
513388

53 บ้านพักฟองคลื?น

29 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.
หัวหิน

54 โรงแรมชบาชาเล่ต์

1/18 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.
032-521180-3
หัวหิน

55 บ้านสวนรจนา

3/9 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.
หัวหิน

56 โรงแรมสิ ริเพชรเกษม

7/5-8 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ. 032-511394/032หัวหิน
511464

57 หัวหินเฮ้าส์

42-48 ถ.อํานวยสิ นธุ์ ต.หัวหิน 032-514265/032อ.หัวหิน
511157

58 บ้านพักเมมโมรี?

108 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

59 บ้านพักฟูเล

110/1 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน 032-513670/032อ.หัวหิน
530320

60 มดเกสเฮ้าส์

166 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

48 เดอะซีเคร็ต
49 โรงแรม เดอะลาภา
50 บ้านพักหัวหินรี สอร์ท

032-532288

032-512402/032512316

032-511729

032-511060

032-512296

61 เค เพลส เกสเฮ้าส์

116 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511396

62 บ้านพักเบิร์ด เก้สเฮ้าส์

31/2 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511630

63 รอยัลบีชเกสเฮ้าส์

113/13 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 032อ.หัวหิน
532210/0871676555

64 เล็งโฮเทล

113/14 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 032-513546/032อ.หัวหิน
532095

65 สมายเกสเฮ้าส์

113/20 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
032-533630
อ.หัวหิน

66 นิลวรรณเกสเฮ้าส์

113/18 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 032-512751/032อ.หัวหิน
533630

67 ซันไชส์เกสเฮ้าส์

113/30 ซ.เกสเฮ้าส์ ถ.เพชร
เกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

032-515309

68 อมราอินน์แอนด์รีสอร์ท

16/55 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชร
เกษม อ.หัวหิน

032-516315

69 เดอะไบฮายหัวหิน

89 ม.5 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
081-9959053
อ.หัวหิน

70

บริ ษทั สยามโฮมสเตย์ จํากัด
(นภาลัย)

22/1 หมู่บา้ นหัวดอน ต.
หนองแก อ.หัวหิน

032-527555

71 ดู๋ดีUเกสเฮ้าส์

256/10-11 ถ.เพชรเกษม ต.หัว
032-536305
หิน อ.หัวหิน

72 ตะเกียบบีชรี สอร์ท

33/5-6 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก 032-542639/032อ.หัวหิน
515899

73

ซีฮอสรี สอร์ท (บริ ษทั เดอะซีฮอส 123/45 ซ.หมู่บา้ นตะเกียบ ต.
จํากัด)
หนองแก อ.หัวหิน

74 บริ ษทั สุ ภทั รา หัวหิน
75 สมอสปาวิลเลจ
76 เกสเฮ้าส์หวั หิน

863326172

143/18 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก
032-536893
อ.หัวหิน
ต.หนองแก อ.หัวหิน
032-536880
1/30-31 ต.หนองแก อ.หัวหิน 032-515968

77 เกสเฮ้าส์เคียงทะเล
บริ ษทั ทิพย์อุไรเทรดดิ6งหัวหิน
78
จํากัด (สาขา)

1/30-31 ต.หนองแก อ.หัวหิน 032-515968
113/33-35 ถ.เพชรเกษม อ. 032-532096/032หัวหิน
512210

79 ทิพย์อุไร เกสเฮ้าส์ (ทิพย์อุไร บีช)

113/27-29 ถ.เพชรเกษม อ.
หัวหิน

032-533555

80 โรงแรมสุ ขวิไล

21/1 ซ.บิณฑบาตร ถ.พูลสุ ข
ต.หัวหิน อ.หัวหิน

032-512523

81 บ้านพักสกุลวิไล

4 ซ.บิณฑบาตร ถ.พูลสุ ข ต.
หัวหิน อ.หัวหิน

032-533156

82 บ้านพักสุ ขเกษม

21/1 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-520300

5/1 ซ.บิณฑบาตร ถ.พูลสุ ข
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
24/10 ถนนสระสรง อ.หัวหิน
29 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-511653/032533649
032-514223
032-512473/032512474

86 โรงแรมธนัญชัย

11 ถ.ดํารงราช ต.หัวหิน อ.
หัวหิน

032-511755/032513430

87 โรงแรมดํารงโฮเต็ล

46 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.
032-511574
หัวหิน

88 บ้านเคียงหาด

131/1-2 ถ.เพชรเกษม ต.หัว
หิน อ.หัวหิน

032-515990

89 บ้านสุ ขสบาย

83/3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-521323-4

90 บ้านราชดําเนิน

127/19 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน 032-533605-7/032อ.หัวหิน
511688

91 หัวหินไวท์วลิ ล่า

125/11 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
081-7360344
อ.หัวหิน

92 โรงแรมแคขาว

83 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.
032-512087
หัวหิน

83 โรงแรมบ้านพักหัวหิน
84 บ้านมัณฑนา
85 โรงแรมกอล์ฟอินน์หวั หิน

93 พัชรเฮ้าส์

13/5 ซ.เกษมสัมพันธ์ ถ.
032-511757
ดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

94 บ้านบุษริ นทร์

8/8 ถ.พูลสุ ข ต.หัวหิน อ.หัวหิน 032-512076

95 ลาเมซองหัวหิน

172/6 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
032-533007-9
อ.หัวหิน

96 บ้านพักทองมี

1 ซ.รวมเผ่า ถ.แนบเคหาสน์
ต.หัวหิน อ.หัวหิน

97 นิน่าเฮ้าส์

41/6 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน
032-531291-2
อ.หัวหิน

98 หัวหินกอล์ฟวิลล่า

2/136 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัว
หิน อ.หัวหิน

99

ไวท์แซนด์ (บ.สลีฟปิ6 งฮอลแลนด์ รี 41/8 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
สอร์ท)
อ.หัวหิน

32530725

032-530119
032-520410-3/032520414

100 พวงเพ็ญวิลล่าโฮเต็ล

11 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ. 032-533667-8/032หัวหิน
511216

101 พีพีวลิ ล่า

7 ถ.ดําเนินเกษม ต.หัวหิน อ.
หัวหิน

032-511216/032533785

102 บ้านพักคชาทอง

21 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.
หัวหิน

032-533644

103 คริ สตัลวิลล่า

178/6 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
032-511176
อ.หัวหิน

104 บ้านอรสาเกสเฮ้าส์

230 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.
032-533608-9
หัวหิน

105 แวร์ซายเกสเฮ้าส์ 104

ปากซอย 104 หัวหิน ถ.เพชร 032เกษม ต.หัวหิน
515622/0896124653

106 เอสเคป แสนสิ ริโฮเทล

25/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-519061

107 โชคสถาพรเฮ้าส์ 19

2/3 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-547392

113/16-17 ถ.เพชรเกษม อ.
108 เอแอนด์บีเกสเฮ้าส์ (เบอร์กานเดอ์)
หัวหิน

032-530317

109 ออเนชัน? (บริ ษทั วอนเนอร์ จํากัด)

10/1 ถ.เดชานุชิต ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-512747

110 เบสท์ แอล ดี

236 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-512429

111 ยูโรเกสเฮ้าส์

40-41 ซ.คอนโดธนวิท ถ.
อํานวยสิ นธ์ ต.หัวหิน

081-0074105

112 21 เกสเฮ้าส์

10 ก ถ.เสละคาม ต.หนองแก
032-531243
อ.หัวหิน

113 บ้านพักการุ ณฮัท

80 ถ.นเรศดําริ ห์ อ.หัวหิน

114 ธนวิทคอนโดเทล

64/1 ถ.อํานวยศิลป์ ต.หัวหิน 032-530422/032อ.หัวหิน
530419

115 บ้านพักสิ ริมา

31/3 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

116 ผึ6งเกสเฮ้าส์

77/24 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
032-511424
อ.หัวหิน

117 คลื?นซัดชายเขา

138/2 หมู่บา้ นเขาตะเกียบ ต. 032-511398/081หนองแก
5723791

118 พัฒนาเกสโฮม

52 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน อ.
032-531171
หัวหิน

119 ชมตะวันรี สอร์ท

88 หมู่บา้ นหัวดอน ต.หนอง
แก อ.หัวหิน

032-511873

120 บ้านลักษสุ ภา (หจก.นเรศ นครา)

53/7 ถ.นเรศดําริ ห์ ต.หัวหิน
อ.หัวหิน

032-514525-31

121 โรงแรมนราวรรณ หัวหิน

250/131 ถ.หัวหิน ซอย 94 ถ.
เพชรเกษม อ.หัวหิน

032-526390

122 บ้านพักไออุ่น

9/206 ซอยหัวหิน 32 ถ.เพชร
เกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

083-3117216

032511429/032530737

032-511060

123 บ้านพักจี6อนั ตึ6ง
124 บ้านสุ ขศิริโฮเต็ล
บ.วงศ์ชมสิ นกรุ๊ ป จํากัด (โรง
125
แรมวรรณารา)
126 บริ ษทั คอร์เดียล เซอร์วสิ
127 โรงแรม 89
128 เอ็น เค อพาตเม้นท์
129 บ้านแสนสบาย
130 อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขเพลส
131 เขาเต่ารี สอร์ท
132 ไอยรา หัวหิน ลอจ์ด
133 ไฮย์เวย์ อินน์
134 ณิ ชา เดอ สวีทหัวหิน

2/225 ถ.หัวหิน ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน
7/199 ต.หัวหิน อ.หัวหิน
714/9 ถ.นเรศดําริ ห์ อ.หัวหิน

10/99 ซอยหัวหิน 16 หมู่บา้ น
บ่อฝ่ าย ต.หัวหิน
17/109 ซอยหัวหิน 23/1 ต.หัว
หิน
22/119 ซอยหัวหิน 12 ต.หัวหิน
92/139 ซอยหมู่บา้ นเขาเต่า ต.
หนองแก
58/159 ซอย 4 ต.หัวหิน
147/7 ปากซอย หัวหิน 91 ต.
หนองแก

140 โฟล์ ฮัท

59/27 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน

138 สุ ชญา เฮ้าส์

032-532244

081-7050886
032-522066
032-523018-9
091-6044839
032-547099,522970
032-536956

4/125 ซอยหัวหิน 98 ต.หนอง 032-532880,089แก
8375278

139 แฟนต์ หัวหิน รี สอร์ท

136 หัวหินไอรู ม
137 คันทรี เพลส หัวหิน

-

4/113 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก 032-514379
6/31 ซอยหัวหิน30 ถนนเพชร
032-520425
เกษม ต.หัวหิน

6/61 ซอย 29 ถ.เพชรเกษม ต.
หัวหิน
16/18 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
40/1/ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
22/128 ซอยหมู่บา้ นบ่อฝ้าย อ.
หัวหิน
32/93 อ.หัวหิน

135 โต โต้ เฮ้าส์

032-511100

086-3264991
032-530144
032-520418
032-5203901
032-547475-6
081-9875095,0888656900

โรงแรมมายเวย์ หัวหิน (บ.ที แอนด์
141
ที วี ไลฟ์ สไตล์ กรุ๊ ป จํากัด
142 สมาย หัวหิน รี สอร์ท
143 ซันไชส์โฮเต็ล
144 โรงแรมบ้านกานตา
145 บ้านระเบียงทะเล
146 ห้องพักนฤมล
147 บ้านฤปกร
148 บ้านชวนสบาย
149 วีรันดาลอร์ด

20/35 ซอย 108 ต.หนองแก อ.
032-516556
หัวหิน
250/139 ซอย 94 ต.หัวหิน
032-515933-5
250/132 ซอย 92 อ.หัวหิน
081-8662352
032-532427,086250/132 ซอย 90 ต.หัวหิน
7949459
37/1 ซอยหมู่บา้ นหัวดอน ต.
หนองแก
105/11 ต.หนองแก
31/22 ต.หนองแก อ.หัวหิน
105/19 ต.หนองแก อ.หัวหิน
113 ซอย หัวหิน 67 ถ.เพชร
เกษม อ.หัวหิน

032-527631-2
086-3085938
032-515879
089-8999659
032-532153

ื
รายชอโรงแรมอํ
าเภอปราณบุร ี
ที
รายชื อโรงแรม
สถานทีตัง
ดิเอวาซอนหัวหินรี สอร์ท 9 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
1
แอนด์สปา
อ.ปราณบุรี

เบอร์ โทร
032-632111-2

เชอราตันหัวหินปราณบุรี
วิลล่า

9 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
อ.ปราณบุรี

3 ภูริมนั ตรารี สอร์ทแอนด์สปา

97 ม.4 ปากนํ6าปราณ
อ.ปราณบุรี

4 มิลฟอร์ดพาราไดซ์หวั หิน

200 ม.1 ต.ปากนํ6าปราณ
032-572500-2/032-572473
อ.ปราณบุรี

5 บ้านพักประเสบันรี สอร์ท

173 ม.4 ปากนํ6าปราณ
อ.ปราณบุรี

032-630590-1/032-630589

บริ ษทั อลินตา จํากัด
(โรงแรมอลินตา)

183 ม.4 ปากนํ6าปราณ
อ.ปราณบุรี

032-570194/032-570220

2

6

7 ตะนาวศรี รีสอร์ท

8

บริ ษทั ชุมวร จํากัด
(แบ็คคัสโฮมรี สอร์ท)

9 นางพญารี สอร์ท
10 ปุราณยารี สอร์ท

032-630550-3

146/7 ม.3 ถ.เลียบ
032-570295-8/032-570299
ชายทะเล ต.ปากนํ6าปราณ
478/7 ม.2 ต.ปากนํ6า
ปราณ อ.ปราณบุรี

032-632287-8

294 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ
032-632388/081-9414146
อ.ปราณบุรี
315 ม.4 ถ.เลียบชายหาด
032-630719
นเรศวร

11

บริ ษทั ปัตเวียรี สอร์ทแอนด์ 9/21 ม.5 ต.ปากนํ6าปราณ
032-570304-8/032-570300
สปา จํากัด
อ.ปราณบุรี

12

บริ ษทั โกลเด้นไพน์ บีช รี
สอร์ท จํากัด

454/25-26 ม.2 ต.ปากนํ6า
032-632732
ปราณ อ.ปราณบุรี

13 ปาป้า มังคี6 รี สอร์ท
14 อิมาเร่ รี สอร์ท
15 บ้านตู่
เลอเบย์ บุรี (บ.รี แลคไลน์
16
ประเทศไทย)

351 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
086-341191,081-9386311
อ.ปราณบุรี
99/9 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-63066
อ.ปราณบุรี
99/1 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ 032-630666
39 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-630636
อ.ปราณบุรี

17 พร้อนบีช

177 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-631728
อ.ปราณบุรี

18 ปราณบุรีซีฮิลล์รีสอร์ท

20 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-631765/081-2138716
อ.ปราณบุรี

19 บิวตี6บีชรี สอร์ท
20 บ้านปราณรี สอร์ท
21 ปราณฮาวาน่า

119 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-631732/032-631733
อ.ปราณบุรี0
155 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ 032-631838/032-631848
178 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
032-570077
อ.ปราณบุรี

22 ต้นโตรี สอร์ท

166 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
032-570108
อ.เมือง

23 บ้านพักลอนทราย

162/3 ม.3 ต.ปากนํ6า
ปราณ อ.ปราณบุรี

24 บ้านไทยแหลมเกด รี สอร์ท

9/19 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
032-631656/032-632228-9
อ.ปราณบุรี

25 บ้านพักแจ่มสว่างรี สอร์ท

168 ม.3 ถ.เลียบหาด
นเรศวร อ.ปราณบุรี

26 ปราณบุรีโฮเต็ล

30/9-10 ม.2 ต.เขาน้อย
032-544111/032-621613
อ.ปราณบุรี

032-630582-081-8322663

032-570050/0896117140

27 กินนรี

59/1-2 ม.1 ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี

032-623498/081-8808870

28 ปราณสิ ริ

283 ม.1 ถ.เพชรเกษม
อ.ปราณบุรี

032-621061

29 โรงแรม เอ็ม โฮเต็ล

ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.
032-622710-4
ปราณบุรี

30 โรงแรมผาสุ ข

ม.4 ต.เขาน้อย อ.ปราณ
032-622287
บุรี

31 ชินมินิเทล 1

38/89 ม.4 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

032-544065

32 วีไอพีเฮ้าส์ 1

38/89 ม.4 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

032-623668

33 วีไอพีเฮ้าส์ 2

38/89 ม.4 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

087-7637498

34 โรงแรมปากนํ6าปราณ

444/4 ม.2 ต.ปากนํ6า
ปราณ อ.ปราณบุรี

032-631351

35 อิ?มสุ ข รี สอร์ท

33 ม.5 ต.ปากนํ6าปราณ
032-570152/089-8375122
อ.ปราณบุรี

36 บ้านหาดปราณรี สอร์ท

8/8 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
032-631435/032-511602
อ.ปราณบุรี

37 ภัทรพร

102/1 ม.1 ต.เขาน้อย อ.
032-622950
ปราณบุรี

38 ไชน่าอินน์

163 ม.6 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

087-1700213

39 กิ?งกาญจนา

70/17 ม.1 ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี

032-622686

40 ปราณสุ ข

38/20 ม.4 ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี

032-623942

41 บ้านพักสวิสบีช

167 ม.3 ถ.เลียบหาด
นเรศวร

032-630567

42 ชินมินิเทล 2

38/89 ม.4 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

032-544179

44 บ้านพักแช่มชื?นปราณ
45 บ้านพักริ มนํ6า
46 ปราณเทวี รี สอร์ท
47 ปาล์ม บีช โฮเต็ล

44/3 ม.1 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี
2/10 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ
2/14 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ
494 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ
494 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ

48 บ้านปราณ ลานเล

437/3 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ 087-5281555

49 ปราณฟ้า รี สอร์ท

2/52 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ 089-7440776

50 กาสะลอง บีช รี สอร์ท

169/3 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ 081-3988886

51 เอสดี บีช รี สอร์ท

168/20 ม.3 ต.ปากนํ6า
ปราณ

083-0769556

52 ริ มปราณ รี สอร์ท

163/2 ม.6 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

080-9240014, 032-623011

53 ดูโอ รี สอร์ท

49/19 ม.1 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

032-621689

54 ปานดิน รี สอร์ท

218/6 ม.1 ต.เขาน้อย อ.
ปราณบุรี

032-651822

55 เขาเขียว วิลล่า รี สอร์ท

72 ม.11 ต.หนองตาแต้ม
032-623084
อ.ปราณบุรี

43 ตํารุ อินน์

032-622845
083-3157346
081-7635485
081-9858811
032-631966

56 บ้านบาหลี

168/2 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
081-7363230
อ.ปราณบุรี

57 แจ่มสว่าง รี สอร์ท 2

168/2 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
081-7363230
อ.ปราณบุรี

58 ปราณบุรีนอ้ ย รี สอร์ท

168/25-26 ม.3 ต.ปากนํ6า
089-9254869
ปราณ อ.ปราณ

59 จันสวัสดิ[ รี สอร์ท

160/14 ม.3 ต.ปากนํ6า
ปราณ

60 บ้านพักทบประเสริ ฐ
61 ปราณธารารี สอร์ท
62 เฟอเรสต้า รี สอร์ท

085-9306509

169/11 ม.3 ต.ปากนํ6า
081-2954735
ปราณ อ.ปราณ
9/12 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ 092-3256404
169/5 ม.3 ต9/12 ม.3 ต.
032-630678
ปากนํ6าปราณ

63 บ้านเรื อปราณ รี สอร์ท

165/5 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ 083-1080260

บริ ษทั ภาสกรนที จํากัด (วิล
ล่า มาร็อค)
65 รมณี ย ์ ปราณ รี สอร์ท
66 โบรา โบร่ า แอนด์ดรี ม
67 พูลสวัสดิปาล์ม รี สอร์ท
68 หัวปลี เลซีบีช

165/3 ม.3 ต.ปากนํ6า
ปราณ
395 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
371 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
99/1 ม.1 ต.ปากนํ6าปราณ
163 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
321 ม.7 ต321 ม.7 ต.วังก์
พง อ.ปราณบุรี
466 ม.2 ต.ปากนํ6าปราณ
168/8 ม.3 ต.ปากนํ6าปราณ
อ.ปราณบุรี

64

69 โอโซน รี สอร์ท
70 ไคท์โซน บีช เฮ้าส์
71 สบายดี ปราณบุรี รี สอร์ท

032-630771
086-1644520
082-3169599
089-9162851
081-7344343
082-3651114
032-631339
088-8533416

72 บ้านพักชัยพัชรา

169/10 ม.3 ต.ปากนํ6า
ปราณ อ.ปราณบุรี

73 รมณี ย ์ รี สอร์ท

395 ม.4 ต.ปากนํ6าปราณ
086-1644520
อ.ปราณบุรี

74 บ้านนครา รี สอร์ท

428 ม.4 ต.วังก์พง อ.
ปราณบุรี

085-9941509

032-572343

รายชื อโรงแรมอําเภอสามร้ อยยอด
ที

รายชื อโรงแรม
เดอะไพรเวซี?บีชรี สอร์ท
1
แอนด์สปา

สถานทีตัง
252 ม.3 หาดสามร้อย
ยอด อ.สามร้อยยอด

2 อัญชนารี สอร์ทแอนด์สปา

228 ม.4 บ้านพุนอ้ ย อ.
032-559336-7/032-559368
สามร้อยยอด

3 บ้านปูละคอน

99/9 ม.8 บ้านบางปู
อ.สามร้อยยอด

4 ดอลฟิ นเบย์ รี สอร์ท

227 ม.4 บ้านพุนอ้ ย อ.
032-559333/032-559361
สามร้อยยอด

5

เบอร์ โทร
032-559444/032-559445

085-1772645/0818783950

โรงแรมโอเรี ยลทอล บีช เพียล 265 ม.2 ต.สามร้อยยอด
088-4538710
รี สอร์ท
อ.สามร้อยยอด

6 ชัยอารี ยร์ ี สอร์ท

48 ม.1 ต.สามร้อยยอด
0819299816/0814936039
อ.สามร้อยยอด

7 กาลาโมน่ารี สอร์ท

85 ม.1 ต.สามร้อยยอด
0813714562/0819812180
อ.สามร้อยยอด

8 บ้านไม้สบายจิตต์

39 ม.1 ต.สามร้อยยอด
081-8137716
อ.สามร้อยยอด

9 บ้านพักกรรณิ กา

139 ม.5 ต.สามร้อยยอด
032-530116/032-559294
อ.สามร้อยยอด

10 สามร้อยยอด บีช รี สอร์ท

43 ม.5 ถ.รพช. ต.สาม
082-5446456
ร้อยยอด อ.สามร้อยยอด

11 สามร้อยยอดฮอลิเดย์ รี สอร์ท

181 ม.4 ต.บางปู อ.
สามร้อยยอด

12 บ้านพักป้าตุ๊

150 ม.4 ต.สามร้อยยอด
032-559302
อ.สามร้อยยอด

13 บ้านพักโกลเด้นท์

150/12 ม.4 ต.สามร้อย
032-559103/02-8850202
ยอด อ.สามร้อยยอด

032-559364-5,08119889288

14 เทอราเซลิซารี สอร์ท

223 ม.4 ถ.รพช. ต.สาม
032-559359
ร้อยยอด อ.สามร้อยยอด

15 บ้านพักทะเลสุ ดขอบฟ้า

1/1 ม.2 ต.สามร้อยยอด
032-559051-2
อ.สามร้อยยอด

16 การ์ฟิลด์รีสอร์ท

63 ม.1 ต.สามร้อยยอด
081-9430241
อ.สามร้อยยอด

17 เดอะ บีช รี สอร์ท

255 ม.3 ต.สามร้อยยอด
087-9980321
จ.ประจวบฯ

18 เลิฟซี รี สอร์ท (บ้านรักทะเล)

60 ม. 4 ต.สามร้อยยอด
032-559166
จ.ประจวบฯ

19 เดอะกรี น บีช รี สอร์ท (ผจก)

232 ม.5 ต.สามร้อยยอด
032-559138
อ.สามร้อยยอด

20 บ้านพักเจ๊มูล

70 ม.5 ต.สามร้อยยอด
อ.สามร้อยยอด

21 ปราณบุรี ดีไลท์

177 ม.1 ต.สามร้อยยอด
081-8137716
อ.สามร้อยยอด

032-559301

161 ม.1 ต.สามร้อยยอด
081-7261679
22 ปราณมณี บีช รี สอร์ท
อ.สามร้อยยอด
23 โรงแรมทรัพย์สาํ รวย รี สอร์ท 305/3 ม.7 ต.สามร้อยยอด 089-8978802
212/2 ถ.เลียบชายทะเล
085-9066036
24 ซีววิ เพลส รี สอร์ท
พุนอ้ ย ต.สามร้อยยอด
25 บลูบีช รี สอร์ท

185 ม.5 ถ.พุนอ้ ย ต.สาม
083-1558948,032-559314
ร้อยยอด
088-0004559,0878000175

26 อําไพฟาร์ม รี สอร์ท

97 ม.7 ต.สามร้อยยอด

27 สามร้อยยอด รี สอร์ท

73 ม.2 ต.ไร่ ใหม่ อ.สาม 085-9452863, 080ร้อยยอด
2606266

รายชื อโรงแรมอําเภอกุย บุรี
ที?
รายชื?อโรงแรม
1 กุยบุรีหอ้ งพัก

สถานที?ต6 งั
91 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

เบอร์โทร
032-681617

2 มาลีหอ้ งพัก

91/1 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

080-4314934

3 ลิตเติ6ลโฮม บีช รี สอร์ท

18/1 ม.3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

032-682777

4 พรรักษา รี สอร์ท กุยบุรี

201/14 ถ.กุยบุรี-โพธิ[เรี ยง อ.
กุยบุรี จ.ประจวบฯ

032-682656, 081 858
2717

5 อัครมณี รี สอร์ท

199 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

032-681237

6 บ้านจันทร์ฉาย

333 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

032-681131

7 ทรัพย์สมบูรณ์รีสอร์ท

179 หมู่ 7 ถนน กุยบุรี - ยางชุม
อ.กุยบุรี
จ.
081-4814957
ประจวบคีรีขนั ธ์

8 พัฒน์นรี รีสอร์ท

167 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

089-7407307

9 หนองหมูเฮ้าส์

45/1 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

084-7611277

10 ณรงค์รีสอร์ท

136 ม.7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

087-1609612

รายชื อโรงแรมอําเภอเมือง
ที

รายชื อโรงแรม

สถานทีตัง

เบอร์ โทร

1 โรงแรมอินทิรา

120 ถ.พิทกั ษ์ชาติ อ.
เมือง จ.ประจวบฯ
77000

089-4074414

2 โรงแรมหาดทอง

21 ถ.สู ้ศึก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ 77000

032-501050, 032-601105

3 โรงแรมยุติชยั

115 ถ.ก้องเกียรติ ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบ 77000

032-611055

4 บ้านพักธรรมชาติ

145 ถ.สวนสน ต.เกาะ
หลัก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ 77000

032-602082

5 โรงแรมสุ ขใจ

77 ถ.สุ ขใจ ต.เกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบฯ
032-601842
77000

6 โรงแรมสุ ขสันต์

11 ถ.สู ้ศึก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ 77000

032-611145

7 โรงแรมคุม้ จ้าวลาย

683 ถ.ประจวบสุ ข ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ 77000

032-611255

8 โรงแรมแสนสุ ขเฮ้าส์

1/19 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661377
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

9 โรงแรมธนาคาบาน่า

556 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-611789, 081-8362768
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

10 บ้านพักฟอร์ต6 ี รี สอร์ท

55/3 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661437
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

11 บ้านริ มฝาย

126 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.
032-603957
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

12 บ้านริ มทะเล

418/1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661734
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

13 อ่าวน้อย บีช รี สอร์ท

206 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.
032-601350
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

14 แค้มป์ Smart - หว้ากอ

456 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661947
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

15 รั6วไม้รีสอร์ท

557 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-662063, 081-8113473
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

16 อารยา รี สอร์ท

334/1 ม.1 ต.คลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบฯ
77000

17 บ้านติดหาด

68 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661200
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

18 บ้านประสารสุ ข

63/2-4 ถ.เกาะหลัก อ.
032-550513
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

19 บ้านพักครัวฟ้าทะลายโจร

358 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661162, 089-1050955
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

20 เปี? ยมสุ ขรี สอร์ท

7/4 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-662078
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

21 สุ ขทวี รี สอร์ท

280/4 ม.1 ต.คลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบฯ
77000

22 โรงแรมประจวบเพลส

45/1 ซ.6 ถ.สละชีพ อ.
032-604811
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

032-661252, 081-8587477

087-1548272

23 ซันบีชเกสท์ เฮ้าส์

160 ถ.ชายทะเล อ.เมือง
032-604770
จ.ประจวบฯ 77000

24 ดอนทรายเพลส

28 ม.4 ต.เกาะหลัก อ.
089-9149929
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

25 สุ ภาภรณ์ รี สอร์ท

131 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.
081-166441, 087-0387025
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

26 โรงแรมวาฎิกา

69 ม.5 ต.บ่อนอก อ.เมือง
032-820164
จ.ประจวบฯ 77210

27 เฮ้าส์ 999

29/1 ถ.เลียบทางรถไฟ อ.
085-1722770
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

28 แตงเบร์ด

133/7 ถ.มหาราช อ.เมือง
032-611377
จ.ประจวบฯ 77000

29 Pink Power Beach

43 ม.5 ต.บ่อนอก อ.
081-8580336
เมือง จ.ประจวบฯ 77210

30 คลองวาฬ บีช รี สอร์ท

ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ 77000

31 ประจวบเฮ้าส์

3/1 ต.เกาะหลัก อ.เมือง 089-5373722, 081จ.ประจวบฯ 77000
8587105

32 ค.วาฬบุรี

68 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661200, 081-5274923
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

33 โรงแรมศรี สุภาวดี รี สอร์ท

265/45 ต.คลองวาฬ อ. 089-4719437, 089เมือง จ.ประจวบฯ 77000 4748327

34 โรงแรมประจวบบีช

123 ถ.สู ้ศึก ต.ประจวบ
อ.เมือง จ.ประจวบฯ
77000

032-661880

032-601288

35 โรงแรมปาล์มสวีท

133/27 ถ.มหาราช อ.
085-9787882
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

36 โรงแรมธนาภรณ์

127/23 ถ.สุ ขใจ อ.เมือง
032-611552, 086-5609662
จ.ประจวบฯ 77000

37 ซันชายน์เกสเฮ้าส์

97/7 ถ.สุ ขจิต อ.เมือง จ. 089-0172378, 083ประจวบฯ 77000
7031755

38 ดาว แอนด์ รี สอร์ท

84 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-661396
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

39 ไร่ ดาํ รงสกุล รี สอร์ท

168 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
081-5711180
จ.ประจวบฯ 77000

40 โรงแรมพุพยอม

21/6 ม.8 ต.เกาะหลัก อ.
087-4105389
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

41 โรงแรมบ้านบึง

147/1 ม.16 ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ
77000

42 กรทอง เกสเฮ้าส์

128/4 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.
032-551125
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

43 ตาม่องล่าย รี สอร์ท

88/1 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.
032-602332
เมือง จ.ประจวบฯ 77000

44 บ้านบางนางรม

137/1 ถ.สวนสน ต.
เกาะหลัก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

45 แบมบูเฮ้าส์

45/5 ถ.หนองบัว ต.เกาะ
084-1319277
หลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

032-602423, 086-3002362

032-604841

46 บ้านไทยฮัท

30 ถ.ปื? นอนุสรณ์ ต.
เกาะหลัก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

47 โรงแรมนพพร

210/5 ถ.สละชีพ อ.เมือง
032-603454
จ.ประจวบฯ

48 โรงแรมรี สอร์ท-เกาะหลัก

1-71/1 ถ.สวนสน อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

49 บ้านดวงจัน

225/1 ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.
032-602391, 086-7579534
เมือง จ.ประจวบฯ

50 บ้านรี สอร์ท

74 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.
บ่อนอก อ.เมือง จ.
084-0957799
ประจวบฯ

51 ครอสทู รี สอร์ท กุยบุรี

52 ม.13 ต.อ่าวน้อย อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

032-601412

52 กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ท

18/3 ม.5 ต.บ่อนอก อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

032-820111-3

53 วราวรรณ รี สอร์ท

23/45 ถ.หนองขาม ต.
เกาะหลัก อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

032-604885

54 ประจวบการ์เด้นวิว รี สอร์ท

99/6 ม.11 ต.อ่าวน้อย อ.
032-603561
เมือง จ.ประจวบฯ

55 โรงแรมโฟร์

197/4 ม.2 ต.เกาะหลัก อ.
085-6631991
เมือง จ.ประจวบฯ

56 โรงแรมซันโรด

512/2 ถ.เพชรเกษม ต.
เกาะหลัก อ.เมือง จ.
ประจวบ

032-601407, 086-3247729

032-604854

089-0172378

57 เรื อนชบา รี สอร์ท

150/1 ต.ประจวบ อ.เมือง
032-604648-50
จ.ประจวบฯ

58 โรงแรมอุ่นตะวัน

218/1 ถ.สละชีพ ต.เกาะ
032-604931
หลัก อ.เมือง จ.ประจวบฯ

59 โรงแรมศรุ ดา รี สอร์ท

61/22 ถ.สุ ขใจ อ.เมือง
จ.ประจวบฯ

60 โรงแรมบ้านชมภู

119/2 ซ.โบสถ์คริ สต์ ถ.
พิทกั ษ์ชาติ อ.เมือง จ. 032-603871, 089-9959773
ประจวบฯ

61 ดอนเหียง รี สอร์ท

29/1 ม.10 ต.เกาะหลัก อ.
081-8287780
เมือง จ.ประจวบฯ

62 สบายใจ รี สอร์ท

4/2 ม.10 ถ.ดอนเหียง ต.
เกาะหลัก อ.เมือง จ.
086-1723327
ประจวบฯ

63 หนองขามเฮ้าส์

211 ม.8 ต.เกาะหลัก อ.
083-3171463
เมือง จ.ประจวบฯ

64 บึงทองห้องพัก

131/2 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.
086-6228618
เมือง จ.ประจวบฯ

65 ฟ้าประทานบูติค รี สอร์ท

17/22 ม.1 ต.คลองวาฬ
อ.เมือง

032-661866, 0865680911

66 ศินารี บา้ นสวนรี สอร์ท

17/17 ม.1 ต.คลองวาฬ
อ.เมือง จ.ประจวบฯ

032-662070, 084-1622037

67 ปาหนัน รี สอร์ท

296/2 ถ.สละชีพ อ.เมือง
032-611220
จ.ประจวบฯ

68 ไพรเว็ท รี สอร์ท

59/1 ถ.สุ ขสมบูรณ์ อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

032-611195, 081-9191119

032-603777-8, 0811936856

69 กรี นเฮ้าส์

51/1 ถ.เพชรเกษม อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

70 โรงแรมตรี ชวา

332 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.
032-662037
เมือง จ.ประจวบฯ

71 โรงแรมวันวาฬ

181/17 ต.คลองวาฬ อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

032-661367

72 O-Bay Design โอ-เบย์

159/1 ถ.สละชีพ ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

081-6173499, 0818163343

73 บ้านชลิกา

6/3 ซ.สุ ขจิต 5 อ.เมือง
จ.ประจวบฯ

032-603611, 089-9159245

74 เดอะมายโฮม

190/1 ถ.สุ ขจิต ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

032-603989, 087-4025109

75 ชัชวาล แมนชัน?

280/22 ถ.เกาะหลัก อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

032-652311, 090-1401144

76 เมาน์เทนบีช

1/1-2 ถ.ประจวบ ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

032-611396, 087-4001777

77 แรบบิทโฮม

47/56 ถ.ประจวบพัฒนา
ต.ประจวบ อ.เมือง จ. 089-9555788
ประจวบ

51 ถ.เพชรเกษม ต.
ผึ6งหวานรี สอร์ทแอนด์โฮมส
78
ประจวบฯ อ.เมือง จ.
เตย์
ประจวบฯ
79 เรื อนเทวี

081-3828984, 0890082248

081-4543036

47/59 ต.ประจวบ อ.เมือง
090-7922899
จ.ประจวบฯ

80 ห้องพักฟ้าใส

47/29 ถ.เพชรเกษม ต.
ประจวบ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

085-4271447

81 คีรีเฮ้าส์

38/1 ถ.สุ ขสมบูรณ์ ต.
เกาะหลัก

081-9423448

82 สบ๊าย สบาย

51/13 ถ.เพชรเกษม ต.
เกาะหลัก

085-4295950

83 เรื องธารา รี สอร์ท

40 ถ.ดอนเหียง ต.
ประจวบ

086-1700199

84 วิมานเพลส

2/65 ต.เกาะหลัก อ.เมือง
032-652300
จ.ประจวบฯ

85 บ้านพักต้นอ้อ

214//2 ม.3 ต.เกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบฯ

089-1193159

86 น้องกฤตเพลส

57 ม.8 ต.เกาะหลัก อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

081-9402097

87 สวนสน รี สอร์ท

26/4 ม.4 ต.บ่อนอก อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

086-9919393

88 บ้านพิมพ์ศร

239/1 ม.16 ต.อ่าวน้อย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ

89 บ้านสวนจันทร์ฉาย

32 ม.2 ซอยหนองหิน
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.
ประจวบฯ

081-2906537, 0867626650

90 ต้นเกตุเฮ้าส์

9/2 ม.11 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ

086-0889056

91 กูด้ อินน์

370 ม.11 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ประจวบฯ

032-578145

92 วันวิสิทฎ์ อินเลิฟ

21 ม.8 ต.ห้วยทราย อ.
เมือง จ.ประจวบฯ

089-1817233

ื
รายชอโรงแรมอํ
าเภอทับสะแก
ที
รายชื อโรงแรม
สถานทีตัง
เบอร์ โทร
53/2 ม.2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
1 โรงแรมมาลัยเอเชีย รี สอร์ท
081-9161217
จ.ประจวบฯ
2 โรงแรมชานเรื อน

37 ม.3 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ

3 โรงแรมทับสะแก โฮเต็ล

180/6 ม.7 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก
032-546242
จ.ประจวบฯ

4 โรงแรมสุ ขตารี สอร์ท

157/3 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
032-574265
จ.ประจวบฯ

โรงแรมแหลมกุ่ม บีช รี
5
สอร์ท

70/1 ม.2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
081-4302349
จ.ประจวบฯ

6 อรุ ณรี สอร์ท

133/1 ม.2 ต.นาหูกวาง อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบฯ

7 โรงแรมสองเรา

45/9 ม.1 ต.แสงอรุ ณ อ.ทับสะแก
085-3807945
จ.ประจวบฯ

8 ห้องพักสุ ขศรี

1/2-8 ม.1 ต.แสงอรุ ณ อ.ทับสะแก
032-815091
จ.ประจวบฯ

9 ชมเดือน รี สอร์ท

40 ม.3 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ. 089-8008487, 081ประจวบฯ
8808743

032-672960

081-9167879

10 เดอะบีช รี สอร์ท

50/9 ม.2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
087-9334240
จ.ประจวบฯ

11 ร็อกกี6พอ้ ยท์ รี สอร์ท

90/1 ม.7 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก
085-4269577
จ.ประจวบฯ

12 วิภาวิลล์ รี สอร์ท

222 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ

13 พริ นตั6น รี สอร์ท

135/2 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
087-0279092
จ.ประจวบฯ

032-574446, 0890274554

14 สิ รารัญ รี สอร์ท

85 ม.9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ. 032-602541, 084ประจวบฯ
8015445

15 พีแอนด์ดีมอเตอร์อินน์

115 ม.1 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ

032-815477, 0895100959

16 บ้านทะเลหวานรี สอร์ท

99/9 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก
จ.ประจวบฯ

032-651161, 0898929064

17 ห้องพักแอ่นแอ้น

89/3 ม.6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
032-672436
จ.ประจวบฯ

18 สบายดี รี สอร์ท

144 ม.7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
091-5549037
จ.ประจวบฯ

รายชื อโรงแรมอําเภอบางสะพาน
ที
รายชื อโรงแรม
สถานทีตัง
เบอร์ โทร
โรงแรมบางสะพาน 171 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์
1
032-691667
คอรัล
อ.บางสะพาน
2 โรงแรมเวิสเทิร์น

111/1 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
032-691015-17
บางสะพาน

3 บ้านริ มหาด

65 ม.5 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-691251

4 ลดาวัลย์ บูติค โฮเทล

163 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

032-691251

5 บ้านกรู ดกรี นวิว

217 ม.2 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

081-9184560

6 นิภาบีช รี สอร์ท

168/1 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
032-691583
บางสะพาน

7 เบย์ววิ บีช รี สอร์ท

13 ม.9 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695566-7

สวนบ้านกรู ด บีช รี
สอร์ท

278 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695217

9 บางสะพานรี สอร์ท

36 ม.5 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-691152-3

8

10 สวนเกษตร

68/1 ม.3 ต.ทองมงคล อ.
082-3772292
บางสะพาน

11 สบายดีบงั กะโล

100/1 ม.5 ต.รําพึง อ.
บางสะพาน

176/9 ม.3 ต.ธงชัย อ.
12 ศาลาไทย บีช รี สอร์ท
บางสะพาน

032-691158/032691919
087-4037611032695181

13

บ้านกลางอ่าว บีช รี
สอร์ท

300 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695086/032695123

14

บ้านพักนานาชาติ
บ้านกรู ด

123 ม.9 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-619103/0891216857

15 บ้านพักรุ่ งสมุทร

93 ม.2 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695045

16 ศิริพงศ์ เกสเฮ้าส์

274 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695070

17 พร้าวไทย บีช รี สอร์ท

176/7 ม.3 ต.ธงชัย อ.
บางสะพาน

032-695354/0896824484

โคโคนัท การ์เด้นเกส 176/5 ม.3 ต.ธงชัย อ.
18
เฮ้าส์
บางสะพาน
19

ราชาวดี บ้านกรู ด รี
สอร์ท

032695397/081916722

98/1 ม.7 ต.ธงชัย อ.บาง 032-695155, 089สะพาน
8364498

20 บ้านกรู ด รี สอร์ท

212 ม.2 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

21 สวนหลวง รี สอร์ท

13 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์
081-1090316
อ.บางสะพาน
42/12 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน

085-1390344

23 ร้อยตะวันเฮ้าส์

99/1 ม.1 ซ.สวนหลวง
ต.พงศ์ประศาสน์

087-6708943

24 สายรุ ้งรี สอร์ท

192/3 ม.5 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

084-5713044

25 สายลมรี สอร์ท

299 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

032-691110

22

บ้านสวนสุ ขเจริ ญ รี
สอร์ท

032-695076

26 โรงแรม บี เอส

218 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์
032-817031
อ.บางสะพาน

27 หาดทรายขาว รี สอร์ท

189 ม.1 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

081-3088229

28 เลียบนที รี สอร์ท

123/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.
บางสะพาน

081-4211293/0868832477

29 เรื อนทะเล รี สอร์ท

33 ม.2 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695192

30 ไทรคู่ รี สอร์ท

21/3 ม.2 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

081-0107007

31 โรงแรมราม่าอินน์

199 ม.9 ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน

081-9084829

32 บ้านมนตรา บีช รี สอร์ท

333/1 ม.3 ต.ธงชัย อ.
บางสะพาน

032-695294

33

ศิศินา รี สอร์ท แอนด์
สปา

176/2 ม.3 ต.ธงชัย อ.
บางสะพาน

086-1743720

34

คีรีวารี ซีไซด์ วิลล่า
แอนด์ สปา

400 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695511

35

บ้านกรู ดอาเคเดีย รี
สอร์ท แอนด์ สปา

333/2 ม.3 ต.ธงชัย อ.
บางสะพาน

032-695095/0806606011

36 โรงแรมเกษมสุ ข

151 ม.9 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695179/0819084829

37 ตักl แตนการ์เด้น

4/19 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

085-1777822

38 บ้านพักหาดสมบูรณ์

234 ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

032-691899

ม.5 ต.แม่ราํ พึง อ.บาง
สะพาน

081-0077822

โรงแรมริ มทะเลบ้าน
กรู ด

123 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695393/0815455627

41 บ้านไกลหนาวรี สอร์ท

123 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

032-695393/0815455627

42 บ้านเคียงเล

129 ม.3 ต.ธงชัย อ.บาง
สะพาน

081-1908229

43 โรงแรมลงเอย

58/27 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน

032-691909

โรงแรมลานปาล์ม
44
วิเชียร

160 ม.1 ต.ชัยเกษม อ.บาง
081-8804065
สะพาน

45 มายเฮ้าส์ บังกะโล

31/11 ม.4 ต.ร่ อนทอง อ. 032-557308/085บางสะพาน
1511835

46 โรงแรมโรสอินน์

259/11 ม.6 ต.แม่ราํ พึง
อ.บางสะพาน

032-692100

47 โรงแรมแฮปปี6 อินน์

259 ม.6 ต.แม่ราํ พึง อ.
บางสะพาน

032-691399

48 โรงแรมอิ?มสุ ข

199 ม.8 ต.แม่ราํ พึง อ.บาง 032-691242-085สะพาน
1831888

49 สวนปาล์ม รี สอร์ท

33/3 ม.2 ต.ทองมงคล อ.
บางสะพาน

081-8804065, 0852222911

50 ห้องพักบ้านกรู ด

159/2 ม.1 ต.ชัยเกษม อ.
บางสะพาน

081-1928693

51 โรงแรมปางทิพย์

96 ม.5 ต.ชัยเกษม อ.บาง
สะพาน

087-9365431

39 น้องเฟิ ร์นเกสเฮ้าส์
40

52 โรงแรมโอเคมินิเทล

292/1 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์
081-8801670
อ.บางสะพาน

53 บ้านพักริ มนํ6า

6/4 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน

54 ลอล่า บังกะโล

89/1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.
089-8284021
บางสะพาน

55 บางสะพาน บีช รี สอร์ท

39 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์
อ.บางสะพาน

56 ซันไรส์ รี สอร์ท

200/9 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์
087-7047809
อ.บางสะพาน

032-692323

080-6529676

66/1 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์
57 ต้นทองหลาง ออนบีช
032-619062
อ.บางสะพาน
58 บ้านพักระดมพล

34/2 ม.3 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

59 ร่ อนทองห้องพัก

202 ม12 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

032-697188

60 โรงแรมฝันดี

256/1 ม.4 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

081-0192336

61 โรงแรมดีวนิ ่า

10/15 ม.4 ต.ร่ อนทอง อ.
บางสะพาน

082-2930266

98/7 ม.3 ต.ทองมงคล อ.
บางสะพาน
53/3 ม.3 ต.ทองมงคล
62/11 ม.2 ต.ทองมงคล
3/1 ม.2 ต.ทองมงคล อ.
บางสะพาน

089-0737527
081-7052823

62 ดอกคูณ รี สอร็ท
63 บ้านพักริ มทาง
64 วงเดือนเฮ้าส์
65 บ้านคุณ รี สอร์ท

66 โรงแรมสวรรค์

315 ม.5 ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน

67 แดงบังกะโลว์

144 ม.1 ต.พงศ์ประศาสน์
089-2078917
อ.บางสะพาน

084-4338548

รายชื อโรงแรมอําเภอบางสะพานน้ อย
ที
รายชื อโรงแรม
สถานทีตัง
บ้านทรายทองบีชรี
15/4 ม.5 ต.ทรายทอง อ.
1
สอร์ท
บางสะพานน้อย
2 บางเบิดรี สอร์ท

เบอร์ โทร
081-8946410

103 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บาง
081-1086962
สะพานน้อย
36/3 ม.5 ต.ทรายทอง อ.
บางสะพานน้อย
170 ม.5 ต.ไชยราช
6/9 ม.3 ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย

032-694533,694574

6 หาดสนรี สอร์ท

69 ม.3 ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย

032-699196

7 สวนอนันต์รีสอร์ท

59 ม.3 ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย

032-699118

8 สรี ยาปาล์มรี สอร์ท

56 ม.3 ต.บางสะพาน อ.
บางสะพานน้อย

032-699085

9 โรงแรมวังเกษม

149 ม.5 ต.ไชยราช อ.บาง
สะพานน้อย

032-694374

202 ม.8 ต.ทรายทอง อ.บาง
สะพานน้อย

-

3 เนินทรายงามรี สอร์ท
4 ห้องพักสุ ดสบาย
5 สตาร์รีสอร์ท

10 บ้านจันผา

086-0714380

032-699035

