รายชื่อโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
อาเภอเมือง 44 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 บัวคา รีสอร์ท

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

น.ส.จารุณี เขมานุกูล

71/16 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-5191

49

1

หจก.ทูไนท์อินท์

111 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3947-1878

30

1

หจก.ศักดิค์ า

1 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3930-3064

31

3

น.ส.ชุติมา กิจพงษ์

55 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-7170

30

2

5 ไดซ์อินน์

นายสมจิตร บุญอุย

759/2 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-2750

60

1

6 ปารีสอินท์

นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์

3/15 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-1214

65

1

7 เชวูซ์ 1

นายครองศักดิ์ วงศาโรจน์

1 ถนนจันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1949

20

1

8 เชวูซ์2

นายครองศักดิ์ วงศาโรจน์

1 ถนนจันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1949

7

1

9 ฮอลิเดย์

นายอรัญ ประเสริฐ

9 ถนนจันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-3240

24

1

10 วีคเอนด์

นายสมบัติ หุยากรณ์

4 ถนนจันทคามวิถ๊ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-3774

20

1

11 สายสัมพันธ์ 1

นายกฤษดา สวัสดิชัย

1011 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1389

31

1

12 สายสัมพันธ์ 2

นายกฤษดา สวัสดิชัย

1011 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1390

14

1

13 โรสอินน์

หจก.จันทบุรี โรสอินน์

32/44 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-4777

43

1

14 บุษราคัม

นายบุญนาค ประทุมราช

5/6 ม.3 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-1563

27

1

บ.นิวแทรเวิลลอด์จ จากัด

14/5 ม.3 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3930-1888

78

3

16 อัมรินทร์พาเลส

น.ส.อังคณา รุกขรัตน์

21/1 ม.3 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-3160

78

1

17 สกายโฮเต็ล

นางเพียงเพ็ญ รุกขรัตน์

47/77 ถนนตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

0-3933-9550

78

1

18 เกียรติขจร

หจก.เกียรติขจร

27/21 ถนนท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1212

63

1

60

3

2 ชบา รีสอร์ท
3 วังปลา รีสอร์ท
4 สบายดี รีสอร์ท

15 นิวแทรเวิลลอด์จ

www.chabachan.com
www.wangpla.com
www.sabydeeresort.com

www.newtravellodgehotel.com

19 เกษมศานติ์

www.hotelkasemsarn.com

บ.เกษมศานติ์ จากัด

98/1 ถนนเบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1100

20 ท่ามาจันท์

www.tamajunhotel.com

น.ส.สรรธญา เลิศศลารักษ์

239 ถนนสุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1082

21 อรุณสวัสดิ์

น.ส.สรรธญา เลิศศลารักษ์

239 สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

0-393-11082

11

1

22 เมืองจันท์

นางเยาวภา นันทิยาภูษติ

257-259 ถนนศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-1073

74

1

23 ใช่หลี

นางชูศรี กาญจนนิมมาน

106 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1767

44

2

บ.เคพียูจันทบุรี จากัด

5/200-201 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี

0-3932-3201

139

4

24 เค พี แกรนด์

www.facebook.com/kpgrand.chanthaburi

ที่

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

25 ดิโอวีคันทรี รีสอร์ท

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

0-3932-3155

72

1

0-3934-3777

72

3

27 จันทบุรีริเวอร์ไซด์ โฮเต็ลแอนท์รีสอร์ท

หจก.ดิโอวี คันทรีรีสอร์ท
151/1 ม.7 ถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
บ.มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์สปอร์ต
110 ม.11 ถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
คลับ
บ.วิรัติสกุล จากัด
63 ม.9 ถนนจันทนิมิต ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-1726

72

3

28 เรือนดุสิต รีสอร์ท

หจก.เรือนดุสิต รีสอร์ท

151/3 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-2666

73

2

หจก.วีไอเอส กรุ๊ป (2009)

41/210 ม.5 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี 0-3933-5080

64

3

30 ส.สุขใจ

บ.เกษมศานติ์ จากัด

0-3931-1292

18

1

31 บ้านพลับพลา

นายคาณวล โกศล

0-3941-8344

12

1

32 นครอินน์

นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร

30/2 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี
66/16 ม.11 ถนนจันทบุรี-ตราด ต.พลับพลา อ.เมือง
จันทบุรี
71/2-5 ม.13 ถนนจันทบุรี-ตราด ต.คลองนารายณ์

50

2

33 จันทร์ธานี

www.chanthaneemansion.blogspot.com
นายชยันต์ ปัจจุสานนท์
www.facebook.com/people/เกาะน้ าค้าง-รี สอร์ ท-จันทบุรี/100003480235646
นางอโนพรรณ กุลธนพาณิช

19/89 ถนนรักศักดิช์ มูล ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

08-5949-7359

73

2

29 ม.7 ถนนญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี

0-3945-0702

10

1

นายไพฑูรย์ ชืพสมุทร

16/8 ม.4 ถนนบางกะจะ-เกาะขวาง ต.เกาะขวาง

08-5439-9433

20

1

นางยุวรรณ โชติสุวรรณ

9/12 ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี

08-9244-3485

79

2

นางปรางทิพย์ แผ่นผา

23/22 ม.2 ถนนญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี 0-3932-7144

37

2

นายธนูชัย เวสารัชชานนท์

899 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี

0-3931-2218

139

4

26 มณีจันท์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ

www.maneechan.com

www.newbankaew.com

29 นิวบ้านแก้ว

34 เกาะน้าค้าง รีสอร์ท
35 บ้านวรา รีสอร์ท
36 อัญญมณี รีสอร์ท
37 การ์เด้นท์วิว รีสอร์ท
38 อีสเทอร์นโฮเต็ล
ที่

www.facebook.com/anyamaneeresort
www.gardenviewresortchanthaburi.com
www.easternhotelchan.com

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

39 จันทนิมิต โฮเต็ล

นายศิลป์ กีรติเพชรงาม

166-177 ม.1 ถนนริมน้า ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี

40 โฮมนิว

น.ส.เอฆรินทร์ ตงศิริกุล

99/19-25 ม.1 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี

นายรังสรรค์ เจริญลาภ

44 จันท์ รีสอร์ท

www.themoondiamond.yellowpages.co.th
www.iyaragardenresort.com
www.facebook.com/TnCikRisxrth
www.chanresort56.com

45 ริมน้ากลางจันท์

www.rimnaamklangchan.com

41 เพชรจันท์ รีสอร์ท
42 ไอยรารีสอร์ท
43 ต้นจิกรีสอร์ท

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท
57

1

48

1

95/16-23 ถนนตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

12

1

นายสืบศักดิ์ แผ่นผา

19/17 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

30

2

นางสุกัญญา บัวสวัสดิ์

9/11 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

08-7139-3034

10

1

นายเศรษฐ์สิริ บารุงพนิชถาวร

39/11 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

08-1687-5777

10

1

บริษทั สกุลจันท์ ๕๕๕ จากัด

54/15 ถนนมหาราช ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุรี

0-3932-1123

40

3

08-9240-5664

อาเภอท่าใหม่ 53 แห่ง
ที่

ชือ่ โรงแรม

1 เจ้าหลาวทอแสงบีช
2 มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท
3 99

เว็บไซต์
www.tosangbeach.com
www.maldiveschanthaburi.com

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

หจก.เจ้าหลาวทอแสงบีช

44/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-0917

79

3

น.ส.รัชนี อ่อนจริง

33/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-4100

9

2

นางลลดา จันทร์สมปอง

163/6 ม.3 ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่

0-3939-5520

20

1

ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

www.yajaibeachresort.net
www.sandandsearesort.com
www.chanchaolao.com
www.payoonresort.com

หจก.ยาใจบีชรีสอร์ท

2 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8045

36

3

บ.เมโทรคอนโดเทล จากัด

23 ม.4 ตงคลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3943-3193

42

3

น.ส.ฉัตรทอง ศานติวรพงษ์

168 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9222

23

3

นายบารุง จงใจจิตร

41/8 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9152

12

1

www.saikhaoresort.com
www.namsairesort.net

นายอ่อน เจนจัดทรัพย์

16/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9051

26

2

นายไมตรี จงใจจิตร์

65/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9020

30

2

10 ปลาตอง รีสอร์ท

นางสมร เจนจัดทรัพย์

50/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-3170

10

2

11 ทะเลเดียว รีสอร์ท

น.ส.พรเพ็ญ วงจินเพชร์

17/6-11 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9201

21

2

4 ยาใจ บีช รีสอร์ท
5 เมโทร แซน แอนด์ ซี
6 จันทร์จ้าวหลาวบีช รีสอร์ท
7 พะยูน รีสอร์ท
8 ทรายขาว รีสอร์ท
9 น้าใส รีสอร์ท

ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

12 น้องนิว รีสอร์ท

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

นายปราโมทย์ นาคสวัสดิ์

50/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-9251-9093

9

2

นายอาไพ ทองศรี

57/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9080-1

41

2

บ.เรียลสยาม จากัด

14/6 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-7128-9932

26

2

นายไพเราะ ช่วยเจริญ

17/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9111

29

2

16 สุดทางรัก รีสอร์ท

นายประพัฒน์ มากประยูร

18 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9106

9

2

17 แสนสุข รีสอร์ท

นายโอฬาร สิงห์สุระ

13 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9092

6

1

นายวีรพงษ์ ตัง้ เจริญศิริ

45 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9318

21

3

นางจีรวรรณ์ ตัง้ เจริญศิริ

55/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-3110-7840

25

1

หจก.จังเกิลเบย์

3/2 ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-2999-4664

17

1

นางวชิรา ตัง้ เจริญศิริ

99/9 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8000

24

2

22 ตะวันรอน รีสอร์ท

นางจาปา จงใจจิตร

43/2 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-9831-5163

12

1

23 ลูกน้า รีสอร์ท

น.ส.มนัส นาคสวัสดิ์

50 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9165

10

2

นายประเมิน นาคสวัสดิ์

50/4 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9163

12

1

13 หาดทรายทอง รีสอร์ท

www.hadsaithongresort.com

14 ทะเลสวย รีสอร์ท
15 หาดสวย รีสอร์ท

18 แหลมเสด็จบูรพาบีช
19 เดอะเรสซิเดนซ์ เจ้าหลาว
20 จังเกิลเบย์ รีสอร์ท
21 รัตนปุระ บีช รีสอร์ท

www.hadsuayresort.com

www.burapabeach.com
www.theresidencechaolao.com
www.thejunglebay.com
www.rattanapura.com

24 บ้านพักลุงหมืน่ รีสอร์ท

www.lungmernresort.com

25 ต้นหว้า รีสอร์ท

นายไพโรจน์ สุขสาราญ
www.sites.google.com/site/tonwahotel
นายไพรัตน์ สุขสาราญ
www.facebook.com/people/สุขสาราญรี สอร์ท-หาดเจ้าหลาว/100002610780682
www.hadtuen.com
บ.หาดตืน้ คลืน่ สวย จากัด

55/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9208

9

1

55/2 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9288

11

1

42/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9333

46

3

นางนัสวรรณ เดเลบอร์น

55/4 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-7974-8907

6

1

35/8 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-5083-5694

6

1

1 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-7022-1213

5

1

26 สุขสาราญ รีสอร์ท
27 หาดตืน้ คลืน่ สวย รีสอร์ท
28 บ้านน้า รีสอร์ท
29 ทิพย์วิมาน รีสอร์ท
30 สมาคุณ รีสอร์ท

www.facebook.com/ที่พกั หาดเจ้าหลาว-จันทบุรี-727740147269538 นางประกายทิพย์ เจริญกัลป์
นายสันติ ประชุมวัด

ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

31 อยูส่ บาย รีสอร์ท

นายทศพร สุทโธการ

41/9 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-9240-5664

10

1

32 สาราญดี รีสอร์ท

นายสิทธิ สมาคุณ

42/1 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9263

7

1

www.baantoom.com
www.boomboomresort.com

นายชลิต เฟือ่ งอารมย์

14/5 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8063

18

2

นายสุวิทย์ พาหุสุวัณโณ

19/9 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8055

15

3

www.chaolaoresort.com
www.nuanchanresortandspa.com

นางมยุรี บารุงศาสตร์

35/3 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9190

13

2

น.ส.นิรมล รักษ์พงษ์

12/2 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่

0-3945-5344

66

3

37 บ้านบรรเทิง รีสอร์ท

นายบรรเทิง กิจขาว

34/2 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-1864-5616

14

1

38 บ้านพักเจ้จิตร รีสอร์ท

นายกฤตธี ไชสืบ

4 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-7614-2543

10

1

39 แคมป์ชายหาด รีสอร์ท

นางศิวาภรณ์ นวนกระโทก

1/1 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-9539-1767

5

1

33 บ้านตุม่ วิลเลจแอนท์ รีสอร์ท
34 บูม บูม รีสอร์ท
35 เจ้าหลาวรีสอร์ท
36 นวลจันทร์รีสอร์ท แอนท์สปา

40 ศรีไพรินทร์ รีสอร์ท

www.sriphairinresort.com

นายสมปอง ศรีไพรินทร์

26/1 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่

0-3945-5543

5

2

41 ชีวารีโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

www.chivareehotelandresort.com
www.facebook.com/smilebeach.boutiqueresort
www.newtravelbeach.com
www.villachachachaolao.com

บ.ชีวารี โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

46/4 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8105

19

3

น.ส.โสรดา ประดับ

44/9 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3938-8030

25

2

บ.นิวแทร์เวิลบีช จากัด

99 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9125

50

3

นายธีรธัช พูลเกษม

3/10 ม.6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9308

20

2

45 พี พี รีสอร์ท

นายศิวัจน์ เอกสิริพงศ์ภาส

164/9 ม.3 ต.ทุง่ เบญจา อ.ท่าใหม่

08-9801-8343

20

1

46 ทองสุวรรณ รีสอร์ท

นายนพพร ทองสุวรรณ

35/2 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-1983-3165

8

1

นายเถือ่ น ชุมศิริ

17/3 ม.4 ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9172

8

1

นายสัมฤทธิ์ แก้วไพรศรี

57/3 ม.5 ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9189

8

1

นายฉัตร เจนจัดทรัพย์

21/4 ม.5 ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3936-9223

29

1

www.chaolaocabana.com
www.jantraburee.com

นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์

18/1 ม.5 ถนนบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-1377-3048

62

3

บ.จันทราบุรี รีสอร์ท จากัด

1 ม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-6311-7182

11

3

www.baanimmsook.com
www.pooma-resort.com

หจก.บ้านอิม่ สุข รีสอร์ท

50/3 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

08-9236-9555

18

1

นางสมปอง ริมราง

43/3 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่

0-3943-3127

8

1

42 สมายบีชบูติค รีสอร์ท
43 นิวแทร์เวิลบีช รีสอร์ท
44 วิวล่าร์ซาซ่าร์

47 บ้านพักพิณทิพย์
48 บ้าน9กะรัตรีสอร์ท

www.facebook.com/pintipresort
www.9karat.blogspot.com

49 พาณิชเจริญรีสอร์ท
50 เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท
51 จันทราบุรี บูติก รีสอร์ท
52 บ้านอิม่ สุข รีสอร์ท
53 ปูม้า รีสอร์ท
อาเภอขลุง 4 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

1 มายเลิฟอินน์

นายสุรพงษ์ สุวรรหิตาธร

11 ม.6 ต.บ่อ อ.ขลุง

08-1782-3737

16

1

2 ฉิมพลี

นางขวัญจิรา วรรณศิริพฒ
ั น์

2/1 ถ.เทศบาลสาย9 ต.ฃลุง อ.ฃลุง

0-3944-1676

20

1

3 มงคลโฮเต็ล

นายทรงศรี แจ้งกิจชัย

18/1 ม.6 ถ.เทศบาลสาย3 ต.ฃลุง อ.ฃลุง

0-3944-1510

16

1

น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ

88/8 ม.8 ต.บ่อ อ.ขลุง

08-9889-5656

16

2

4 บ้านสวนจันท์ธารา

www.chantararesort.com

อาเภอมะขาม 3 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 โฮม สวีท โฮม รีสอร์ท
2 เขาไม้แก้ว รีสอร์ท
3 ทู อิน วัน

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ
นางน้าผึง้ น้อยท่าทอง

www.facebook.com/เขาไม้แก้วรี สอร์ ท-จันทบุรี-212894392226882 นางชืน่ จิตร วัฒนา
www.facebook.com/profile.php?id=100008324681812
นางจาปา บรรฑิตชาติ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

13 ม.9 ต.มะขาม อ.มะขาม

08-9936-8969

26

2

90/3 ม.3 ต.มะขาม อ.มะขาม

08-1949-3952

5

3

72 ม.2 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม

08-6111-3451

20

1

อาเภอแหลมสิงห์ 5 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 หาดภูฟา้ ณ แหลมสิงห์ ไพรเวท บีช เมมเบอร์คลับ
2 บ้านพักอ่าวเสม็ดแดง รีสอร์ท
3 แหลมสิงห์เนเชอร์รัลบีชรีสอร์ท
4 แสงทองบีชรีสอร์ท

www.facebook.com/aosameddang
www.laemsingnaturalbeach.com
www.facebook.com/STBresort56

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

บ.เอสที เพาเวอร์ กรุ๊ฟ จากัด

108 ม.1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์

0-3945-6297

21

3

นายจงรัก บารุงกิจ

99/1 ม.1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์

08-1576-6426

8

2

นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์

109/3 ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

08-1377-3047

32

3

นายสาเริง แสงโชติ

20/2 ม.1 ต.ปากน้าแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์

08-9093-0770

24

1

อาเภอโป่งน้าร้อน 4 แห่ง
ที่

1 สอยดาวไฮแลนด์
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

www.soidaohighland.com

บ.จันทบุรี คันทรี-คลับ จากัด

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ
ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

224 ม.2 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.ทับไทร อ.โป่งน้าร้อน

0-3932-0174

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท
42

3

จานวนห้องพัก ประเภท

2 สินทิพย์การ์เด็นท์

www.sintip.thiewthai.com

นายพิชัย งามสินทรัพย์

173/1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.ทับไทร อ.โป่งน้าร้อน

0-3936-0238

21

1

3 สุขสบาย รีสอร์ท

www.facebook.com/สุ ขสบายรี สอร์ ท-778844638847892

นายประพงษ์ นนทิกร

23/7 ม.6 ถนนเฉิมพระเกียร ร.9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้าร้อน 0-3944-7087

8

1

4 เดอะเนเชอร์รัลการ์เด็นท์

www.naturalgardenresort.com

นายวิวัฒน์ ตันพานิช

175/4 ม.8 ถนนเฉิมพระเกียร ร.9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้า
ร้อน

16

2

อาเภอสอยดาว 10 แห่ง
ที่

ชือ่ โรงแรม

1 ทับช้าง รีสอร์ท

เว็บไซต์
www.thubchang2.blogspot.com

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

นางอมรรัตน์ อุดมฤกษ์ชัย

2/25 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว

0-3939-3133

12

1

2 สอยดาวการ์เด้น

นายประพันธ์ จึง่ สกุลวัฒนา

390 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว

08-1723-7112

14

1

3 ชมดาว รีสอร์ท

นายชัยวัฒน์ เอีย่ มสมบูรณ์กร

88 ม.10 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

0-3947-1878

6

3

4 แฮปปีเ้ ดย์ รีสอร์ท

นายวสิทธิ์ อัตตโน

93/1-4 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

08-1940-5779

23

1

5 แก้วฟ้า รีสอร์ท

นายสุพจน์ จันทฑีโร

1 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว

08-9938-7006

13

1

ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

6 สอยดาวรีสอร์ท แอนด์สปา

www.facebook.com/soidaoresortandspa1?fref=ts

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

นายเจริญ กุมพล

119/2 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

0-3942-1459

34

3

7 กูด๊ วิว รีสอร์ท

นางมรกต เสียดกลาง

144/27 ม.1 ถนนปะตง-ทุง่ ขนาน ต.ปะตง อ.สอยดาว

08-2200-5007

5

2

8 ธนวรรณ รีสอร์ท

นางธนวรรณ เนรัญชร

602/19 ม.1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ต.ปะตง อ.สอยดาว 0-3942-1237

20

2

นายวิชาญ แดงจ่าง

59/1 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

0-3938-1039

18

2

นางพเยาว์ เทียนทอง

140/19 ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว

08-1945-1599

14

3

9 ภูวิวสอยดาว รีสอร์ท

www.phuviewsoidao-resort.com

10 เรือนระเบียง
อาเภอแก่งหางแมว 1 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 แก่งธารา รีสอร์ท

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ
น.ส.นลินรัตน์ แจ้งชัด

ที่ตงั้ สานักงาน
172 ม.1 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว

เบอร์โทร
0-3930-8100

จานวนห้องพัก ประเภท
11

3

อาเภอนายายอาม 5 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 วิมานเฮ้าส์
2 ฟ้าใสรีสออร์ท แอนด์สปา
3 อัลเมติน่าบีชเฮ้าส์
4 ปาริมีรีสอร์ท

www.faasai.com
www.almedinabeach.com
www.parameeresort.com

5 บ้านสวนนายายอาม รีสอร์ท

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

เบอร์โทร

จานวนห้องพัก ประเภท

นายพิชัย ทรัพย์มณี

54/4 ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม

0-3941-7719-9

30

2

นายสุริน เหลาผา

26/1 ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม

0-3941-7404

14

2

บ.แอลลีโ่ จว จากัด

99 ม.7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม

08-5155-3333

9

2

นางเตือนใจ ภักลีพนั ธ์

12-12/4 ม.6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม

08-1922-1869

11

1

นายอานนท์ แย้มเจิม

99/99 ม.2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม

09-1738-1349

45

2

อาเภอเขาคิชฌกูฏ 2 แห่ง
ที่

เว็บไซต์

ชือ่ โรงแรม

1 กระทิงคันทรีย์ รีสอร์ท
2 สันทรายรีสอร์ท

www.krtcresort.blogspot.com
www.sunsairesort.blogspot.com

หมายเหตุ
ประเภทที่ ๑ คือ มีเฉพาะห้องพัก
ประเภทที่ 2 คือ มีห้องพัก และห้องอาหาร
ประเภทที่ 3 คือ มีห้องพัก ห้องอาหาร และห้องประชุม
ประเภทที่ 4 คือ มีห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม และสถานบริการ

ชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ

ที่ตงั้ สานักงาน

บ.ลีโอดี เวลลอปเม้น จากัด

21/7 ม.2 ถนนบาราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ

นางเพ็ญศรี โกฮวดเฮง

7 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ

เบอร์โทร
0-3945-2453

จานวนห้องพัก ประเภท
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