รายชื่อสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมจัดโปรโมชั่นเทศกาล Hua Hin / Cha-Am Golf Festival 2018
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561
ลาดับ
1.

ชื่อสถานประกอบการ
สวรรค์ บูติค สอร์ท

ผู้ประสานงาน
ติดต่อ คุณชัยรัตน์

ส่วนลด
-ราคาห้องพัก 1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า2ท่าน

โทร.0981340990
2.

เคียงหาดบีช หัวหิน

คุณภาพร มะยมทอง

-ห้องพักราคาพิเศษประเภทห้อง Deluxe วันธรรมดา (วันอาทิตย์-พฤหัสบดี)

โทร.032-521222 โทรสาร 032-512222

โทร.062-0157015

1,500 บาท วันหยุด (วันศุกร์-วันเสาร์) 1,800 บาท เป็นราคาสุทธิ รวม

E-mail: rsvn@khbeach.com

อาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน/ห้อง
-เงื่อนไข สารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วัน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง
11-13 สิงหาคม 2561

3.

โรงแรมเอวิลล่า หัวหิน

คุณวงกรด คงสงวน

-ส่วนลด 20 % จากราคาขาย ทุกประเภทห้องพัก ราคาห้องพัก รวมอาหาร

โทร.032-520789

โทร.092-4140789

เช้า

E-mail : avillahuahin@gmail.com
4.

City Beach Resort
โทร.032-517870-4 โทรสาร 032-512448

คุณสศิราสิทธิ์ เติมพงศ์ธานิน -ห้องพัก Deluxe ราคาพิเศษ 1,200 บาท รวมอาหารเช้า
โทร.0989249612

E-mail : rsvn@citybeach-huahin.com
5.

โรงแรมทีเอ บีช หัวหิน

-แสดงบัตรโปรโมชั่น ก่อนเข้าพัก
-ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีเรียบร้อยแล้ว

คุณดวงสุดา จันทร์สิงห์

ห้องพัก Deluxe with Balcony รวมอาหารเช้า 2 ท่าน ในราคาพิเศษ
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โทรศัพท์ 032-511 755, 032 -900 268
Email : thbeachhotel@gmail.com Website
:www.thbeachhotel.com
6.

Thipurai Beach Hotel

เบอร์ที่ติดต่อได้
097-13064274 ,

1,200 บาท ต่อห้อง ต่อคืน ราคานี้ใช้ได้ทุกวันยกเว้น : วันหยุดต่อเนื่อง 11
– 13 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ) สารองห้องล่วงหน้า 7 วัน

094-3372428
คุณรัชตกานต์ เจิมสุวรรณ

โทร.032-514500,032-514470-71

โทร.032-514500,

Email : thipurai@thipurai.com

083-8253174

Standard Room with breakfast 1,000 baht per night
เงื่อนไข : กรุณาแสดงบัตรเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงแรม เพื่อรับส่วนลดใน
การสารองห้องพัก

Website : www.thipurai.com
7.

Ibis Hua Hin
โทร.032-610305 โทรสาร 032-610349

8.

คุณจิดาภา
081-8397998

-ราคาห้องพักพิเศษ วันอาทิตย์-ศุกร์ พร้อมอาหารเช้า ห้องละ 1,200 บาท
สุทธิ สาหรับ 2 ท่าน /ห้อง/คืน

E-mail : H7276-SL@accor.com

-ราคาห้องพักพิเศษ วันเสาร์ พร้อมอาหารเช้า ห้องละ 1,800 บาท สุทธิ

Website : www.ibishuahin.com

สาหรับ 2 ท่าน/ห้อง/คืน

มาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

คุณรติพร เกิดพาณิช

-ห้องพักจากุซซี่ สวีท พูลวิว 3 วัน 2 คืน สาหรับ 2 ท่าน ราคา 9,000 บาท

โทร.032-616777 โทรสาร 032-616799

โทร.085-9139991

-อาหารเช้านานาชาติสาหรับ 2 ท่าน ที่ห้องอาหารอัล ฮัมรา

E-mail :

-สมนาคุณพิเศษ ฟรีบริการนวดคอ บ่า ไหล่ 30 นาที ที่นูรา สปา

reservations@marrakeshresortandspa.com

-สมนาคุณเครื่องดื่มต้อนรับ ผลไม้สดต้อนรับตามฤดูกาล ชาและกาแฟภายใน

Website : marrakeshresortandspa.com

ห้องพัก
-สมนาคุณอินเตอร์เน็ต Wi Fi ครอบคลุมทั้งโรงแรม
-บริการห้องฟิตเนสตลอด 24 ชั่วโมง
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

-บริการรถรับ-ส่งฟรีตามตารางเวลาไปยังแหล่งช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืนหัว
หิน
-บริการจัดเตรียมเตียงและห้องพักช่วงกลางคืน
เงื่อนไข :
-สิทธิพิเศษนี้สามารถในวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2561
-สิทธิพิเศษนี้เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
-เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักฟรีพร้อมผู้ปกครองได้โดยไม่มีเตียงเสริม เพียงชาระ
อาหารเช้าอายุ 5-11 ปี ราคา ราคา 325 บาทสุทธิต่อท่าน จากัดจานวนผู้เข้า
พักสูงสุดรวม 2 ท่าน ต่อห้อง ต่อคืน
-ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับเตียงเสริมและบุคคลที่ 3 ราคา 2,000 บาท ต่อ
เตียง ต่อคืน ต่อห้อง รวมอาหารเช้าสาหรับ 1 ท่าน
-สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถขยายวันหมดอายุได้ กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน โรง
แรมฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการขยายวันหมดอายุเป้นรายกรณี
จากัดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันหมดอายุ ทั้งนี้ จะต้องชาระเงินเพิ่มจานวน
2,000 บาทสุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน
-กรุณาสารองห้องพักล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับจานวนห้องพักที่ว่าง ณ ช่วงเวลา
นั้น
-สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าพักเป็นหมู่คณะ กลุ่มประชุม และ
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

กลุม่ สัมมนา
-สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นห้องพัก หรือส่วนฃดอื่นๆ ของ
โรงแรมฯได้
-สิทธิพิเศษนี้สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้ได้ แต่ไม่สามารถขอคืนเป็นเงิน หรือ
เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
-สิทธิพิเศษนี้ใช้สาหรับการสารองห้องพักครั้งใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการ
เข้าพักที่เกิดขึ้นแล้ว
-เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่โรงแรมฯ กาหนด
9.

โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า

คุณประไพ ทองหยด

-Superior Room @1,200/nett (Room Only)

โทร.032-513230-4 โทรสาร 032-511765

โทร.032-513230-4

- Superior Room @1,500/nett (Include Breakfast 2 paxs)

E-mail : huahingrand@hotmail.com

032-511499

-เริ่ม 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561

Website : www.huahingrand.co.th

081-5877663

-ราคานี้ใช้ได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
-สารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

10.

โรงแรมบ้านกลางหัวหิน

คุณสุรภา ศิริเสษฐ์

-ห้องพักพร้อมอาหารเช้า สาหรับ 2 ท่าน ราครา 1,200 บาท

โทร.032-513745 โทรสาร 032-513746

โทร.090-2894161

-สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นนักขัตฤกษ์

E-mail : salesmrg@baanklanghuahin.com

โทร.083-0979291

-ห้องพักขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ ขณะนั้น

www.baanklanghuahin.com

-สารองห้องพักล่วงหน้า 3-7 วัน
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

-วันที่ 10-12 สิงหาคม งดใช้โปรโมชั่น
11.

ITZ Time Hua Hin
โทร.032-804490 โทรสาร 032-805433

คุณผุสดี วงศ์อนุ
โทร.085-3226354

E-mail : rsvn@sincere.co.th

-ห้องพัก 30 % จาก Hotel Website
-ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 20 %
-สารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

Website : itztimetohuahin.com
12.

บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน
โทร.032-538888 โทรสาร 032-538889

คุณภัทรา พิทักษ์

-วิลลา 1 ห้องนอน รวมอาหารเช้า สาหรับ 2 ท่าน ราคา 2,500 บาท

032-538806

-วิลลา 2 ห้องนอน รวมอาหารเช้า สาหรับ 4 ท่าน ราคา 3,500 บาท

E-mail : booking@banyanthailand.com

-จองห้องพักล่วงหน้าได้ที่ booking@banyanthailand.com,032-538888

Website : www. banyanthailand.com

-ห้องพักราคาพิเศษจานวนจากัด
-เงื่อนไขต่างๆ และโปรโมชั่นอาจะเปลี่ยนไปโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทาง
รีสอร์ท โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

13.

โรงแรมหัวหินไวท์วิลล่า
Hua Hin white villa Hotel
โทร.081-1987550 / 032-511043-44

คุณชาติชาย ศรีกาญจนา
โทร.086-4123707
081-1987550

- 50 % จากปกติราคาห้องพัก 2,000 บาท มอบส่วนลด 50% เหลือเพียง
1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรสาร 032-511049

- กรุณาแสดงรายละเอียดการจองห้องพัก พร้อมบัตร Hua Hin / cha-am

Email : info@huahinwhitevilla.com

Golf Festival 2018

Website : www.huahinwhitevilla.com

- ราคาห้องโปรโมชั่นมีจานวนจากัดในแต่ละวัน
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

14.

โรงแรมซันมารีน่า ชะอา บีช
โทร.032-899764

คุณเกรียงไกร หงษ์เทียมทอง -12 % สาหรับห้องพักทุกประเภท
โทร081-1710372

E-mail : sunmarinah@gmail.com

-ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
-ไม่สามารถใช้ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-ใช้กับวันหยุดปกติได้ (เสาร์-อาทิตย์)
-ชาระด้วยเงินสดเท่านั้น

15.

ร้านหนูจวบ
โทร.08-7171-3030 โทรสาร 032-900-326
Email : huahin@noochuap.com
Website : www.หนูจวบ.com

16.

คุณนรินทิพย์ โอฐสร้อย

-สินค้าราคาปกติ 15%

สาอางค์
โทร.087-1713030,
086-3448887

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์

คุณปัทมา ธนะวัฒน์

-โรงแรมให้ส่วนลดที่พักจากราคาปกติ 2,800 บาท/ห้อง/คืน ลดเหลือ 1,600

โทร.032-655988-9 โทรสาร 032-655991

โทร.091-7127061

บาท/ห้อง/คืน

E-mail : rtasportcenterii@hotmail.com

-สนามกอล์ฟให้ส่วนลดค่ากรีนฟีในราคา 1,000 บาท (ชาระกรีนฟี 1,000
บาทเมื่อออกรอบ และส่วนลดค่าอาหาร 20 % (ทุกวัน) ระหว่างเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2561
-การออกรอบและที่พักโรงแรม กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมโอนเงินมัดจา

17.

โรงแรมทิพย์อุไรซิตี้

คุณเฉลิมสุข โคตชมภู

ห้อง Standard Room + CBF ( Continental Breakfast ) :

โทร.032-515865 โทรสาร 032-515866

โทร.032-515865

1,000/room/night สามารถใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2561 สามารถใช้ได้ทุกวัน

Email : rsvn@thipuraicityhotel.com

เสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

Website : www.thipuraicityhotel.com
18.

โรงแรมกุยบุรี โฮเต็ล & รีสอร์ท

ส่วนลดสูงสูด 57% ที่พักพร้อมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน (เข้าพักได้ทุกวัน)

โทรศัพท์ 032-820 111,089-166 1668

คุณนภารัตน์ อิสสระเดชา

-ห้องสแตนดาร์ด(ตัวตึก) จากราคาปกติ 3,500 บาท ราคาพิเศษ 1,575 บาท

โทรสาร 032-820 120

โทร.02-730 6741-2 กด 0 -ห้องดีลักซ์ (ตัวตึก) จากราคาปกติ 4,500 บาท ราคาพิเศษ 2,025 บาท

Email :

-Villa Garden View วิลล่ามุมสวน(บ้าน) จากราคาปกติ 6,000 บาท

reservation@kuiburihotelresort.com

ราคาพิเศษ

Website : www.kuiburihotelresort.com

-Villa Sea View วิลล่าซีวิว&รอบสระน้า(บ้าน) จากราคาปกติ 7,500 บาท

2,800 บาท

ราคาพิเศษ 3,200 บาท
***รับส่วนลด10% ณ ห้องอาหารกุยบุรี เมื่อทานครบ 500 บาท ขึ้นไป
เฉพาะค่าอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม-แอลกกอฮอลล์
- ใช้ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องนักขัตฤกษ์
- ผู้เข้าพักกรุณาแสดงบัตรพริวิเลจการ์ดก่อนเข้าพัก ( Privilege Card)
- อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าภาษี เรียบร้อยแล้ว
- ไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทางโรงแรมกาหนด

อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

19.

Luksasubha Hua Hin
โทร.032-514525 โทรสาร 032-514532
E-mail : bk@baanlaksasubha.com

คุณปัทมวรรณ ทวีพจน์
โทร.097-1163330

-สาหรับค่าห้องส่วนลดสูงสุด 30 % จากราคา Rack Rate
-สามารถเช็คห้องว่างได้ที่ 032-514525 (โดยแจ้งพนักงานว่ามาจากงานนี้)
E-mail : bk@baanlaksasubha.com และ Line : Res.Laksasubha

Website : www.laksasubhahuahin.com
20.

สวนน้า วานา นาวา หัวหิน

Validity: 1 August - 30 Sep 2018

โทร 032-909606

Offer rate: Adult 700 THB from 1,200 THB

www.vananavahuahin.com

Child 500 THB from 800 THB
Condition:
1. One coupon is eligible to buy 4 tickets

21.

โรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่า

ลดราคาพิเศษห้องพักในช่วงกอล์ฟเฟสติวัล สาหรับผู้ที่มาตีกอล์ฟ

โทร 032-531392-6

ห้อง Deluxe เหลือเพียง 1,200 บาท รวมอาหารเช้า

www.huahingolfvilla.com
ใช้ได้ทั้งวันหยุดและวันธรรมดา
22.

Hua Hin Marriott Resort & Spa

Complimentary one glass of sparkling wine per person

Hua Hin , Prachup Khiri Khan

(maximum of 4) when dine with us at Amber Kitchen, Big Fish

โทร 032-904666 , 081-8292353

Restaurant with minimum spent of 1500 baht

โทรสาร 032-904 789
www.huahinmarriott.com
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

