
standard superior deluxe V.I.P. suite

1 โรงแรมเวล  600 และ 700 บ. 1,000 บ. พกั 3 คน 034-251020

51/79 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ เตียงคู่ เตียงใหญ่ 1 เตียง เล็ก 1 เตียง * รวมอาหารเช้า

อ.เมืองนครปฐม นครปฐม 

2 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ 1,800 บ. เตียงเด่ียว/คู่ 034-966700

11 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจระเข ้ รวมอาหารเช้า *เตียงเสริม 900 บ.

 อ.เมือง นครปฐม ไม่รวมอาหารเช้า

3 โรงแรมริเวอร์ อาคาร 1 - 4 ราคา 034-272245 ต่อ 0

1156 ถ.เพชรเกษม หอ้งพกั 650, 700, 

ต.สนามจันทร์ เมือง นครปฐม 800 บาท เตียงเด่ียว/

เตียงคู่ อาหารเช้า 120 บ. 

(บฟุเฟต์)

4 โรงแรมเทรนด้ี  - 850 บ. จ านวน 33 หอ้ง 1,400 บ. จ านวน 4 หอ้ง  - 082-3654445

248/7 ถ.ยิงเปา้ ต.สนามจันทร์ เตียงเด่ียว,เตียงคู่ เตียงเด่ียว

อ.เมือง นครปฐม

5 โรงแรมเซน นครปฐม 1,000 บ. เตียงเด่ียว/คู่ 034-900500

528/330 ถ.ราชมรรคา รวมอาหารเช้า *เตียงเสริม 500 บ.

ต.สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม ไม่รวมอาหารเช้า

รายช่ือโรงแรม/ท่ีพักในจังหวัดนครปฐม

ท่ี ช่ือโรงแรม เบอร์โทรศัพท์
ราคาห้องพัก/จ านวนห้อง



standard superior deluxe V.I.P. suite
ท่ี ช่ือโรงแรม เบอร์โทรศัพท์

ราคาห้องพัก/จ านวนห้อง

6 ราชพฤกษ์ พาวิลเลียน 600 บ.(มีส่วนลด) 650 บ. (ลดแล้ว) 750 บ. (ลดแล้ว) 034-280299

100/5 ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร์ เตียงเด่ียว/คู่ 90 หอ้ง เตียงเด่ียว/คู่ 3 หอ้ง 3 เตียง 3 หอ้ง * อาหารเช้า 150 บาท

อ.เมือง นครปฐม

7 เดอะพราว เอ็กซ์คลูซีฟ โฮเทล 880 บ. เตียงเด่ียว 980 บ. เตียงคู่ super deluxe 1,780 บ. 5 หอ้ง 034-255555

100 ถนนราชมรรคา ต.สนามจันทร์ 54 หอ้ง 64 หอ้ง 1,180 บ. 8 หอ้ง หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น 034-255553

อ.เมือง นครปฐม  * อาหารเช้า 100 บาท

8 ชวาลัน รีสอร์ท อาคาร 2 ชั้นๆ ละ 8 หอ้ง  - เรือนแพ (เตียงคู่) lake view (vip) 034-968345

เลียบคลองชลประทาน ต.ล าเหย หอ้งละ 1,800 บ. มี 22 หอ้งๆ ละ 2,300 บ. บา้นเด่ียว พกั 2 ทา่น  * มีคูปองอาหารเช้า

อ.ดอนตูม นครปฐม พกั 2 ทา่น  - บงักะโล (เตียงเด่ียว/คู่) มี 9 หลังๆ ละ 2,800 บ. ** เตียงเสริม 600 บ.

มี 17 หอ้ง

9 มีทสิูงหมันตรารีสอร์ท  760 บ. 960 บ. พลูวิลล่า 1,300 บ. 091-1195737
99 ม.9 ต. ก าแพงแสน จ.นครปฐม เตียงเด่ียว/คู่ 3 หอ้ง เตียงเด่ียว/คู่ 10 หอ้ง หอ้งใหญ่ พร้อมสระส่วนตัว 089-8141942

ซ.เทศบาลก าแพงแสน ทุง่กระพงัโหม หอ้งชุด 2 หอ้ง 081-9956356
๑๐ หอพกัมีท ูก าแพงแสน 091-1195738

ถ.มาลัยแมน ก าแพงแสน 660 บาท/วนั 089-8141943
081-9956357

๑๑ หอพกัพงศ์อมรรักษ์ เพลส 096-246-6451
ซ.แสนสุขพฒันา ก าแพงแสน นครปฐม ๕๕๐ บ./วัน 096-241-5451

094-282-4651
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standard superior deluxe V.I.P. suite
ท่ี ช่ือโรงแรม เบอร์โทรศัพท์

ราคาห้องพัก/จ านวนห้อง

๑๒ หอพกัเอดับบลิว เรสซิเด้นซ์ ก าแพงแสน 080-524-5464
ซ.273/3 ถ.วันครู ก าแพงแสน 4๕๐ บ./วัน

๑๓ หอพกั พพี ีโฮม 089-911-0143
ซ.ชบารีสอร์ท ถ.มาลัยแมน ก าแพงแสน 4๐๐-๕๐๐ บ./วัน 081-838-6296

๑๔ หอพกั KP Resident 080-4522500
5 หมู่ 2 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน 600 บาท/วัน 081-1717313

๑๕ Like Apartment 500 บาท/วัน 085-9126414 
81/7-8 หมู่ 9  ถ.มาลัยแมน ต.ก าแพงแสน  085-2648665 

หมายเหตุ รายการที ่๙-๑๕ เปน็หอพกัทีใ่หเ้ช่าทัง้รายวัน และรายเดือน ไม่มีอาหารเช้า
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