ข้อมูลทีพ
่ ักจ ังหว ัดใกล้เคียงก ับจ ังหว ัดระนอง
ทีพ
่ ักในจ ังหว ัดชุมพร
ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอพะโต๊ะ จ ังหว ัดชุมพร
เว็บไซต์
ื่
ชอ
บ ้ำนภูฟ้ำ รีสอร์ท

ทีอ
่ ยู่
หมู่ 4 ต.ปำกทรง

พะโต๊ะ รีสอร์ท
ภูขวัญเมือง รีสอร์ท
ิ ล์ รี
ภูน้ ำใส ปำล์มฮล
สอร์ท
วังวิง รีสอร์ท

หมู่ 5 ต.พะโต๊ะ
167 ต.พะโต๊ะ
ต.ปำกทรง

เบอร์โทร
077 520055
077 520075
077 539023
077 539251
081 5368976

หมู่ 1 ต.ปำกทรง

085 3647156

ริมคลอง รีสอร์ท

167 ต.พะโต๊ะ

081 0792804
084 4437105
087 8845267
087 8950501
087 2662131

โฮมสเตย์หมูบ
่ ้ำนคลอง หมู่ 9 ต.ปำกทรง
เรือ

ื่
ชอ

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอเมือง จ ังหว ัดชุมพร
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

www.wangwingresort.co
m

www.klongrua.com

เว็บไซต์

ิ ค ้า ต.ท่าตะเภา
โรงแรมมรกต ชุมพร
ถ.ทวีสน
โรงแรมยูโรบูตก
ิ ชุมพร 73/3 ถ.กรมหลวง ต.ท่า
ตะเภา
เซลซา่ โฮสเทล
25/42 ถ.กรมหลวง ต.ท่า
ตะเภา
โรงแรมเอเต ้ ชุมพร
36 ถ.ตลาดเทศบาล ต.ท่า
ตะเภา
เฟม เกสท์เฮาส ์
188/21 ถ.ศาลาแดง ต.ท่า
ตะเภา
ธนิสา รีสอร์ท
87 ม.10 ถ.อุทม
ุ พร ต.นาทุง่

0 7750 2999
0 7750 2300

0 7757 2044

www.chumphonkohtao.com
www.tanisaresort.com

ชลิชา รีสอร์ท
โรงแรมนานาบุร ี ชุมพร

0 7750 2888
0 7750 3888

www.chalicha.com
www.nanaburihotel.com

0 7750 6888

โรงแรมชุมพร พาเลซ

185 ม.9 ต.ตากแดด
355/9 ถ.ประชาอุทศ
ิ ต.ท่า
ตะเภา
66/1 ถ.ท่าตะเภา ต.ท่า
ตะเภา
ถ.ประชาอุทศ
ิ ต.ท่าตะเภา

โรงแรม ชุมพรทรา
เวลลอดจ์
ปาล์มสวีต รีสอร์ท

ซ.ลอกอตัน ตรงข ้าม
ิ บัญชา
หมูบ
่ ้านดุสต
115/3 ม.2 ต.บางลึก

06 1437 0048

www.hotelchumphongar
den.com
www.hotelchumphongar
den.com
คลิก

เพือ
่ นใจบูทค
ี รีสอร์ท
ดิโอโซน รีสอร์ท
โรงแรมพนธารา

297/1 หมู่ 9 ต.ตากเเดด
47/29 ถ.อุทม
ุ พร ต.นาทุง่
ถ.ปรมินทร์มรรคา ต.ท่า
ตะเภา
118 ม.4 ต.นาทุง่

0 7751 0480
0 7764 2555
0 7751 1702

โรงแรมชุมพรการ์เด ้น

ธาราดล รีสอร์ท

0 7750 5005
0 7750 3222
0 7757 1077

0 7757 1715

0 7763 1111

0 7751 0913

www.morakothotel.com
www.euroboutiquehotel.com
www.salsachumphon.co
m
www.atechumphon.com

www.palmsweetresort.c
om

โรงแรมศรีชม
ุ พร

127/22 ถ.ศาลาแดง ต.ท่า
ตะเภา
โรงแรมภาราดรอินน์
ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา
โรงแรมจันทร์สม ชุมพร ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา
โรงแรมสุรวิ งศ ์ ชุมพร
125/30 ถ.ศาลาแดง ต.ท่า
ตะเภา
โรงแรมเดอะเมอซ ี่
19/29 ม.9 ต.ตากแดด
ตามสบาย รีสอร์ท
18 ม. 2 ต.วังใหม่
้
์
ชุมพรเฮาส 27
27 ถ.กรมหลวง ซ.1ต.ท่า
ตะเภา
ชุมพรปาร์ค รีสอร์ท
265/3 ถ.จรูญพัฒนา ต.
ตากแดด
้ ์
ิ ฐ์พยาบาล
นัชชา เกสท์เฮาส
161/2 ถ.พิศษ
ต.ท่าตะเภา
สยาม ดรีมส ์ เกสต์เฮาส ์ 361/14 ถนน สุขเสมอ ต.
ท่าตะเภา
โนรา เกสท์เฮาส ์
75/30 ต.ท่าตะเภา
ฝรั่ง บาร์ เกสท์เฮาส ์
69/36 ต.ท่าตะเภา
กู๊ดโฮม
189/1 ม.1 ต.วังไผ่
้ ์
ชุมพร เฮาส
27 กรมหลวงซอย1 ต.ท่า
ตะเภา
ตะเภาทอง เกสท์เฮาส ์ 3/9 ม.5 ต.ท่ายาง
ี อร์ท
ท่ายาง ซพ
212 ม.10 ต.ท่ายาง
ทุง่ คา การ์เด ้นท์
63/5 ม.5 ต.ทุง่ คา
เนินคีร ี รีสอร์ท
87/7 ม.7 ต.นาชะอัง
บางคอย เกสท์เฮาส ์
112/5 ม.5 ต.ท่ายาง
บ ้านพักรืน
่ ฤดี
112/3 ม.1 ถ.ชุมพร-ปากน้ า

0 7751 1280
0 7751 1500
0 7751 1280
0 7751 1203
0 7750 5005
0 7751 0706
08 7462 8781
0 7757 5077
0 7750 1914
0 7750 7312
0
0
0
0

7750
7750
7750
7750

4233
1003
4190
2900

0
0
0
0
0
0

7757
7755
7755
7757
7758
7752

4764
3052-4
4187
0601
0198
1275

บ ้านพักวังทอง
มิกซ ์ โฮเต็ล

50/1 ม.3 ถ.ชุมพร-ระนอง
0 7751 1896
108/8 ม.1 ถ.ชุมพร-ปากน้ า 0 7750 2931-3

้ ์ รีสอร์ท
มายเฮาส

5/32 ม.1 ซ.ทางตัน ต.วังไผ่ 0 7757 4711

สายพิน รีสอร์ท
สุขเสมอ เกสท์เฮาส ์

8/23 ต.วังไผ่
118/4 ถ.สุขเสมอ ซ.8 ต.
ท่าตะเภา
สวนหินน้ า รีสอร์ท
37 ต.วังไผ่
สุวรรณธนา รีสอร์ท
29 ม.3 ต.บางลึก
หนองใหญ่รส
ี อร์ท
63/2 ม.3 ต.บางลึก
ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท หำดภำรดรภำพ
โนโวเทลชุมพร บีช รี 110 ม.4 ต.ปากน้ า
สอร์ทแอนด์ กอล์ฟ
บ ้านพักสริ ธิ ป
ิ
4/4 หมู่ 4 ต.หาดทรายรี
บ ้านพักน ้องนิว
123/5 ม.4 ต.ปากน้ า
บ ้านพักปาริชาติ
28/4 ม.4 ต.หาดทรายรี
บ ้านอิงทะเล
123/3 ม.4 ต.ปากน้ า
แหลมเทียน รีสอร์ท
81 ม.1 ต.หาดทรายรี

0 7750 1836
0 7750 2430
0 7757 6936
0 7765 8099
0 7765 8337
0 7752 9529
0
0
0
0
0

7752
7752
7752
7752
7752

1024
1470
1740
1663
2580-1

www.novotelchumphon.com
คลิก

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท หำดทรำยรี
สตาร์ไลท์ บีช รีสอร์ท 81 ม.1 ต.หาดทรายรี

0 7752 2005

เนตรลดา รีสอร์ท

08 9469 7140

43/1 ม.7 ต.หาดทรายรี

หาดทรายรีสอร์ท
99/6 ม.7 ต.หาดทรายรี
คุ ้มทรายรี รีสอร์ท
100/2 ม.7 ต.หาดทรายรี
ี
เดอ ซ แอลมอนด์
119/16 ม.6 ต.หาดทรายรี
ทรายรีบช
ี คาบาน่า
100 ม.7 ต.หาดทรายรี
น ้องใหม่ รีสอร์ท
38/1 ม.7 ต.หาดทรายรี
บ ้านสวนอิม
่ เพชร
24 ม.5 ต.หาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติหมู่
ม.5 ต.หาดทรายรี
เกาะ ชุมพร
ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อ่ำวทุง
่ มะขำม
เอ็มที รีสอร์ท
13 ม.3 ต.หาดทรายรี

0 7755 8028
0 7755 8244
08 1916 9461
0 7755 8012
0 7755 8002
08 1361 1193
0 7755 8144-5

ไอทะเล รีสอร์ท
บ ้านทองหลาง

0 7797 0079
08 3968 4795

ื่
ชอ

ต.หาดทรายรี
ต.หาดทรายรี

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอหล ังสวน
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์

เกาะพิทักษ์ ต.บางน้ าจืด

บ ้านกลางสวนรีสอร์ท

123 ถ.หลังสวน-ปากน้ า ต.
แหลมทราย อ.หลังสวน

อวยชัย แกรนด์
99 เบย์รส
ี อร์ท
โรงแรม จิงโจ ้โฮเต็ล
โรงแรม ชุมทอง
โรงแรมธวัช
บ ้านเล รีสอร์ท
ี ด
พี. เอ็น.ซฟ
ู้ แอนด์ รี
สอร์ท
ภูผา กรีนวิวรีสอร์ท
ทิวา-ราตรี
โรงแรม บี พี
ไอน้ าเค็ม
ั ทราย
บ ้านสน
ชายหาดรีสอร์ท
จันทร์สว่าง รีสอร์ท

0 7755 8153

081-0931443
089-0180644
077-630591

086-6862870
อาเภอ หลังสวน
077 545 196-7
อาเภอ หลังสวน
077 551 133
หมู่ 5 ต ขันเงิน 42/4 ตาบล 077 545 246-9
ขันเงิน
หมู่ 7 219 ตาบล นาขา
077 581440
เขตเทศบาลตาบลหลังสวน 077 541341
155 ม.4 ต.บางน้ าจืด
077 551458
089 8683782
57 ม.1 ต.บางน้ าจืด อ.
077 551119,
หลังสวน
089 5880244
81 ม.2 บางน้ าจืด อ.หลัง
077 551634-5
สวน
ม.4 ต.ปากน้ าหลังสวน
077 561198
เขตเทศบาลตาบลหลังสวน 077 541021
100 ม.14 ต.บางมะพร ้าว
084 0633795
081 7878923
59 ม.2 ต.บางน้ าจืด
089 8742689
087 2666506
23 ม.2 ต.บางน้ าจืด
077 551327
462 ม.2 ต.วังตะโก
084-0633795

www.facebook.com/Starl
ightBeach
Resort
www.netladaresort.blogs
pot.com
www.hadsairesort.com

www.mtresortchumphon.com

เว็บไซต์

www.facebook.com/BKS
.resort

www.99bayresort.com

่ื
ชอ

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอละแม
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

บ ้านกอบทราย

124 ม.5 ต.ละแม

ทะเลงาม รีสอร์ท

หมู่ 9 ต.สวนแตง (ติดหาด
ทะเลงาม)
181 หมู่ 9 ถ.ราษฎร์พัฒนา
ต.ละแม
81 หมู่ 1 ชายหาดปากน้ า
ละแม
87/1 ต.ละแม อ.ละแม

้ ์
โรงแรมลัดดา เฮาส
สนทราย รีสอร์ท
หาดละแม รีสอร์ท

ื่
ชอ

081 6067165
081 9171744
077 520156

077 519492

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอท่ำแซะ
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร
077 651432

ท่าแซะ รีสอร์ท

ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์
อนันต์ (ติดกับรพ.ท่าแซะ )

077 651555

้ ์
จัมโบ ้ เฮาส
้
จริยา เกสท์เฮาส
โรงแรมบุญดาวี
นาดอน รีสอร์ท

130/3 ม.2 ต.ทรัพย์อนันต
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
279 ม.6 ต.ท่าแซะ
255 ม.15 ถ.เพชรเกษม
กม.478
ตรงข ้ามคุณสาหร่าย ต.ท่า
ข ้าม

077
077
077
085

นานาบีช รีสอร์ท
บ ้านทะเล รีสอร์ท
ทะเลใส รีสอร์ท
สะพลีวล
ิ ล่า รีสอร์ท
อาร์โมเนีย รีส
่ อร์ท
บัวดารา รีสอร์ท

บ ้านธนัญญา รีสอร์ท
16 หมู่ 8 ต. สะพลี
ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท 68 หมู่ 8 หาดทุง่ วัวแล่นต.
สะพลี
ครัว ริมเล รีสอร์ท
3/1 หมู่ 8 หาดทุง่ วัวแล่น
ต.สะพลี

เว็บไซต์
www.kangphekaresort.c
om

651459
584180
599644
7960679

084 8409119

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอปะทิว
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร
10/2 หมู่ 8 หาดทุง่ วัวแล่น
ต.สะพลี
54/13 ถ.เลียบอ่าวทุง่ วัว
แล่น ม.8 ต.สะพลี
54/3 หมู่ 8 ต.สะพลี
40 เทศบาลซอย 10
85 หมู5
่ ต.นาชะอัง
24/6 หมู่ 5 ต.สะพลี

www.sonsairesort.9nha.
com

084 3095556

168 ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์

ื่
ชอ

bankobsai.9nha.com

077 559051

แก่งเพกา รีสอร์ท

ปาล์ม การ์เด ้น

เว็บไซต์

เว็บไซต์

โทร.0 7762 2999

www.nanaburihotel.com

โทร.08 1476 2180

www.baantalaythungwualaen.com

โทร.0 7762 2996
โทร.0 7762 2899
โทร.0 7756 0009

www.saphlivilla.com
www.armoniavillage.co
www.buadararesort.com

โทร.08 9592 7382
โทร.0 7756 0245-7

www.cabana.co.th

โทร.0 7756 0119

www.kruarimlae.9nha.co
m

่ื
ชอ

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอสวี
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

ทรายรี สวี รีสอร์ท

121 ม.8 ต.ท่าหิน

084 8433547

มุกดา รีสอร์ท

100/25 ถ.เพชรเกษม กม.
ที3
่ 3-34 ม.4 ต.สวี
309/1 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม
ต.นาโพธิ์
57/1 หมู่ 4 ต.สวี
156 หมู่ 7 ต.นาโพธิ์
ต.สวี
ม.11 บ ้านอ่าวคราม ต.
แดนสวี
หมู่ 1 ต.ด่านสวี

077 531282

้ ์
ริมน้ า เกสท์เฮาส
โรงแรมบ ้านสวน
สวี การ์เด ้นอินน์
ปาล์มวิว รีสอร์ท
แดนโดม โฮมสเตย์
โฮมสเตย์ท ้องตมใหญ่

ื่
ชอ

077
077
077
086

557097
531220
531799
9417046

077 502000
081 3456743

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอทุง
่ ตะโก
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

ปากตะโก พลาซา่
รุง่ อรุณ รีสอร์ท

ต.ปากน้ าตะโก
102/1 หมู6
่ ต.ทุง่ ตะไคร
อ.ทุง่ ตะโก
259/9 ม.1 ต.ปากตะโก
262/6 ถ.เลียบทะเล
ตาบล ปากตะโก

saireesawiresort.9nha.co
m

077 531297

ธูษิฏา รีสอร์ท แอนด์
259/9 ตาบล ปากตะโก
077 579073-4
สปา
ั นี่ บีช รีสอร์ท 393 หมู่ 1 ริมหาดอรุโณทัย 077 579148
ชุมพร ซน

้ ์
เขาปี บ เกสท์เฮาส

เว็บไซต์

www.tongtomyai.com

เว็บไซต์
www.tusitaresort.com
www.sunnybeachresort.
com

077 536084
077 579044
077 579161

www.rungaroon.com

ทีพ
่ ักในจ ังหว ัดพ ังงำ
ื่
ชอ
คุระบุร ี รีสอร์ท

ทีพ
่ ัก โรงแรม รีสอร์ท อำเภอคุระบุร ี จ.พ ังงำ
ทีอ
่ ยู่
เบอร์โทร

221 หมู่ 1 ต.คุระบุร ี อ.คุ
ระบุร ี จ.พังงา
คุระบุร ี กรีนวิวล์ รีสอร์ท 129 หมู่ 5 ต.บางวัน อ.คุ
ั
ธาราริน ริเวอร์ฮท
232/2 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.คุระบุร ี อ.คุระบุร ี จ.พังงา
คุระบุร ี ออนซ ี รีสอร์ท
183/18-22 ถ.เพชรเกษม
ต.แม่นางขาว อ.คุระบุร ี จ.
คุระเรือนไทย รีสอร์ท
220 หมู่ 3 ต.แม่นางขาว
บุญปิ ยะ รีสอร์ท
179-180 หมู่ 1 ต.คุระบุร ี
อ.คุระบุร ี จ.พังงา

เว็บไซต์

โทร.08 1719 477 5, 08 www.kuraburiresortl.co
7408 8749 , 076 491 m
โทร.08 1476 2180
โทร. 076 491 789
www.tararin.9nha.com
โทร.076 491 144-5, 08
1889 0106, 08 9795
โทร.076 401 401, 076 www.kurareanthai.com
โทร.076 491 969, 076
491 464, 08 1752

