โรงแรม/รีสอร์ทในอำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
ลำดับ

ชื่อโรงแรม

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรติดต่อ

1
2

N-Nine Boutique Resident
เพอร์เฟค เพลส

ซ.ชนเกษม 28 อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
218/27 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

091-160-1911
077-603496
094-5938898

3

โรงแรมริเวอร์ วิว

077-220065-6

4

ลี โฮเทล

5

สุขสมบูรณ์ โอเทล

6

ธรรมชาติ รีสอร์ท

44/5 หมู่2 ถ.ศีวิชัย ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
58/88 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
61-37 หมู่2 ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี
86/4 หมู่ 6 ซ.ชนเกษม33 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

7

ไลค์เรสซิเดนซ์

8

โรงแรม บี.เจ

9

โรงแรม แกรนด์ ธารา

077-220267

089-4740088
77310133
090-1600079
077-218255
287-3836339
216/18 หมู่1 ซ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตีย้
080-3270909
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
080-374-5050
077-288877
17/1 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎณ์ธานี 086-4769900
077-271410
1/144 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง
087-2749780
จ.สุราษฎร์ธานี
087-2749780

จำนวนห้องพัก
ทั้งหมด

รำคำห้องพัก

40 ห้อง เดียว/คู่ 490 บาท
80 ห้อง เดีย่ ว 590 บาท
คู่ 690 บาท
VIP 990 บาท
เดีย่ ว VIP 690 บาท
64 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 490 บาท
สูท 850 บาท
78 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 690 บาท
77 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 890 บาท
ครอบครัว 1,290 บาท
20 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 350 บาท
เดีย่ วคู่ 400 บาท
เดีย่ ว/คู่ 450 บาท
33 ห้อง เดีย่ ว 590 บาท
คู่ 590 บาท
ดีลัก 790 บาท
72 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 550 บาท
ใหญ่ 750 บาท
120 ห้อง คู่ 500 บาท
เดีย่ ว 550 บาท

อำหำรเช้ำ
มี
ไม่มี













หมำยเหตุ
เพิม่ อาหาร
เช้าชุดละ
90 บาท

โรงแรม/รีสอร์ทในอำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
ลำดับ

ชื่อโรงแรม

10 พงษ์แก้ว อพาร์ทเม้นท์
11 โรงแรมแหลมทราย
12 โรงแรมสยามธานี

ทีอ่ ยู่
126/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
54 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
180 ถ.ศรีวิชัย ต. มะขามเตีย้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนห้องพัก
ทั้งหมด

รำคำห้องพัก

อำหำรเช้ำ
มี
ไม่มี


077-223417

คู่/เดีย่ ว 450 บาท

077-221111

76 ห้อง เดีย่ ว/คู่ 500 บาท
3 คน 750 บาท
เดีย่ ว 680 บาท
คู่ 780 บาท
ดีลัก 940 บาท



404 ห้อง เดีย่ ว 1,100 บาท
คู่ 1,200 บาท



077-273081-5

13 โรงแรมไดม่อนด์พล่าซ่า (สุราษฎร์ธานี) 83/27 ถ.ศรีวิชัย หมู่ 2 ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-277299

14 เหรียญชัยเพลส

99/29 หมู่ 2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

086-4797311
077-275992-3

15 โรงแรมวังใต้

1 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

คู่เดีย่ ว 550 บาท
คู่เดีย่ ว 650 บาท
ดีลัก 790 บาท
077-283020-26 164 ห้อง คู่/เดีย่ ว 1,250 บาท
เดีย่ ว 1,150 บาท

หมำยเหตุ







เพิม่ คนละ
400 บาท
21 ห้องขึ้น
ลดห้องละ200

16 โรงแรมซีวิวริเวอร์ไซต์

111/2 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

077-273555

56 ห้อง เดีย่ ว 550 บาท
คู่ 600 บาท



โรงแรม/รีสอร์ทในอำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
ลำดับ

ชื่อโรงแรม

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนห้องพัก
ทั้งหมด

รำคำห้องพัก

17 โรงแรม CBD2

222 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

077-203999

80 ห้อง เดีย่ ว 890 บาท
คู่ 990 บาท
จูเนียร์ 1,090 บาท
110 ห้อง คู่เดียว 550 บาท
คู่เดียว 650 บาท
60 ห้อง คู่/เดียว 690 บาท
จูเนียร์ 1,190 บาท
สูท 1,490 บาท

18 ตาปี โฮเตล

100 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-272575

19 โรงแรม CBD

428/8 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

077-281999

20 โรงแรมมายเพลส

247/5 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

081-8940808
077-272288

21 โรงแรมไทยรุ่งเรือง

191 ถ.รุ่งเรือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-273249
077-286351

แอร์ คู่ 490 บาท
คู่ 520 บาท
คู่ 550 บาท
3 คน 590 บาท
3 คน 620 บาท
พัดลม เดีย่ ว 199 บาท
คู่ 260 บาท
คู่ 390 บาท
150 ห้อง พัดลม 350 บาท
แอร์ 400 บาท

22 เดอะวัน

118/68 ถ.ท่าทอง ต.ตลาด อ.เมือง

077-212111

100 ห้อง คู่เดีย่ ว 890 บาท

อำหำรเช้ำ
มี
ไม่มี











หมำยเหตุ

โรงแรม/รีสอร์ทในอำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
ลำดับ

ชื่อโรงแรม

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรติดต่อ

จ.สุราษฎร์ธานี

077-285222

23 I room

442/396 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

094-0058585

24 เค.อาร์.อพาร์ทเม้นท์

21/7-18 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

077-217278

25 orchid

37/9 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด
อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี่

26 C B D 2

37/9 ถ.ฝั่งบางใบไม้ ต.ตลาด
อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี่

27 โรงแรม มาร์ลิน

100/10 หมู่ 3 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-380 666
077-380 669
091-168 2000
077-281 999
077-203 999
086-8868888
080-0401950

28 โรงแรม ตะวันอันดา การ์เด้น

108 ซ.10/3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตีย้ 084-3000777
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
077221118-9

จำนวนห้องพัก
ทั้งหมด

รำคำห้องพัก

อำหำรเช้ำ
มี
ไม่มี

คู่เดีย่ ว 1,200 บาท
คู่เดีย่ ว 1,500 บาท
19 ห้อง เดีย่ ว 390 บาท
เดีย่ ว 490 บาท
เดีย่ ว 590 บาท
68 ห้อง พัดลม 300 บาท
แอร์ เดีย่ ว 350 บาท
คู่ 400 บาท
80 ห้อง เตียงเดีย่ ว 790 บาท
เตียงคู่ 890 บาท
ดีลัก 990 บาท
80 ห้อง เตียงเดีย่ ว 890 บาท
เตียงคู่ 990 บาท
ดีลัก 1090 บาท
79 ห้อง เตียงเดีย่ ว 800 บาท
เตียงคู่ 1000 บาท
63 ห้อง เตียงเดีย่ ว 690 บาท
เตียงคู่ 790 บาท













หมำยเหตุ

โรงแรม/รีสอร์ทในอำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี
ลำดับ

ชื่อโรงแรม

ทีอ่ ยู่

เบอร์โทรติดต่อ

29 บางใหญ่บุรี รีสอร์ท

163/12 ม.1 ซ.ศรีวิชัย 21 ถ.ศรีวิชัย
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-405999

30 S.22 Hotel

349/2 ม.4 ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตีย้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

063-583-3654
077-922-229
077-922-278

จำนวนห้องพัก
ทั้งหมด

รำคำห้องพัก

28 ห้อง เตียงเดีย่ ว 550 บาท
เตียงคู่ 650 บาท
เป็นหลัง 1,400 (นอนได้5 คน)
130 ห้อง เตียงเดีย่ ว 890 บาท
เตียงคู่ 990 บาท

อำหำรเช้ำ
มี
ไม่มี




หมำยเหตุ

