
 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
สรุปบัญชีรำยชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ภำคเหนือ (Northern Zone) 

ที่ จังหวัด     จ ำนวน(แห่ง) 

1 เชยีงราย        5 

2 ล าปาง         1 

3 เชยีงใหม่      20 

รวมจ ำนวน      26 

ภำคกลำง (Central Zone) 

ที่ จังหวัด     จ ำนวน(แห่ง) 

1 พิษณุโลก        2 

2 กรุงเทพ       35 

3 ชลบุรี       19 

 รวมจ ำนวน      56 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น               82    

หมำยเหตุ  :  ราคาค่าที่พัก  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564 



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงราย 

 

1. โรงแรม มูนแอนซัน 

632 ถนนสงิห์ไคล แขวงเวยีง เขตเมอืง 

Tel :  053-719279 

Web :  http://www.moonandsun-hotel.com 

Price :  400-1,000 บาท 

 

 

2. โรงแรม วำย.เอ็ม.ซี.เอ.อนิเตอร์เนชั่นแนลเชียงรำย 

170 ถนนพหลโยธิน ต าบลริมกก อ าเภอเมอืง 

Tel :  053-702763-4 

Web :  http://www.ymcachiangmai.org 

Price :  400-1,300 บาท 

 

 
3. โรงแรมเชียงของ ทคี กำร์เด้น รเิวอร์ฟรอนท ์
 

666 ถ.สายกลาง หมู่ท่ี 8 ต.เวยีง อ.เชยีงของ 

Tel :  053-792008-9 

Web :  https://www.chiangkhongteakgarden.com 

Price :  700-1500 บาท 

4. โรงแรม อมิพเีรียล ริเวอร์ เฮ้ำส์ รสีอร์ท 

482 หมูท่ี่ 4 ต าบล รมิกก อ าเภอเมอืง 

Tel :  053-750830 

Web :  https://www.imperialriverhouse.com 

Price :  1,000-2,000 บาท 

 

http://www.moonandsun-hotel.com/
http://www.ymcachiangmai.org/
https://www.chiangkhongteakgarden.com/
https://www.imperialriverhouse.com/


 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงราย 

             

   5. โรงแรม เลอ เมอรเิดียน เชียงรำย รีสอรท์ 

221/2 หมูท่ี่ 20 ต าบลรอบเวยีง อ าเภอเมอืง 

Tel :  081-5357941 

Web :  https://myclubmarriott.com/th/hotels-

resorts/le-meridien-chiang-rai-resort 

Price :  2,000-3,500 บาท 

 



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1. โรงแรม จีรัง เฮลท์ วลิเลจ 

99 หมู ่7 ต ำบลริมใต ้อ ำเภอแม่ริม เชียงใหม ่50180 

Tel :  053-861511-3 

Web :  https://www.jirungresortchiangmai.com 

Price :  500-1,000 บำท 

 

 

2. โรงแรม ปำนวิมำน เชียงใหม่ สปำ รสีอรท์ 

197/2 หมู ่1 ถนนแม่ริม – สะเมงิ ต ำบลโปง่แยง  

อ ำเภอแมริ่ม เชียงใหม ่50180 

Tel :  053-879494 

Web :  https://www.panvimanresortchiangmai.com 

Price :  2,500-6,000 บำท 

 

 
3. โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส เชยีงใหม ่

112 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-253900 

Web :  https://gc.synxis.com 

Price :  1,300-6,000 บำท 

 
4. โรงแรม อมิพเีรียล ริเวอร์ เฮ้ำส์ รสีอร์ท 

100 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-999999 

Web :  https://www.dusit.com/dusitd2-chiangmai 

Price :  1,000-6,000 บำท 

 



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

5. โรงแรม ศิริปันนำ วลิล่ำ รสีอร์ท แอนด์ สปำ 

36 ถนนรำษฎร์อุทิศ ต ำบลวัดเกต  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50000 

Tel :  053-371999 

Web :  https://www.siripanna.com 

Price :  1,000 บำทขึน้ไป 

 

 

6. โรงแรม เตำ๋ กำร์เด้น เฮลธ์สปำ แอนด์ รสีอรท์ 

274 หมู ่7 ต ำบลลวังเหนอื  

อ ำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม ่50220 

Tel :  053-921200 

Web :  https://www.mantakchia.com/tao-garden 

Price :  ไมร่ะบุ (รับเป็นกรุ๊ป) 

 

 
7. โรงแรม เชียงใหม่ ฮอลิเดย ์กำร์เดน้ 
 

16/16 ถนน ห้วยแกว้ อ. เมอืง จ. เชยีงใหม่ 50300 

Tel :  053-210901 

Web :  http://holidaygardenhotel.com 

Price :  800-1,500 บำท 

 
8. โรงแรม ยูเรเซีย เชียงใหม ่

1 ถ.ลิขสิทธ์ิรำชวถิี ต ำบลหนองป่ำคร่ัง  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50000 

Tel :  053-247790 

Web :  https://www.eurasiachiangmai.com 

Price :  600-1,500 บำท 

 



 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
9. โรงแรม อโีค่ รสีอร์ท 

109 ถนนบ ำรุงรำษฎร์ ต ำบลวัดเกต  

อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 50000 

Tel :  053-247111 

Web :  http://eco-resort.chiangmai-hotels4u.com 

Price :  500-1,000 บำท 

 
10. โรงแรมอิมม์ ท่ำแพ 

17/1 ถนนคชสำร ต ำบลช้ำงคลำน  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-921200 

Web :  https://www.immhotel.com 

Price :  600-2,500 บำท 

 

 
11. โรงแรม เกำ๊ไม้ ล้ำนนำ รสีอร์ท 
 

บนเส้นทำงเชียงใหม่-ฮอด  

หมูบ้่ำนทุ่งเสีย้ว อ ำเภอสันป่ำตอง 

Tel :  053-210901 

Web :  http://holidaygardenhotel.com 

Price :  800-1,500 บำท 

 
12. โรงแรม ดิ อนิเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่  

     (วำย เอ็ม ซี เอ) 

11 ซอยเม็งรำยรัศมี ถนนเสริมสุข แขวงชำ้งเผือก 

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50000 

Tel :  053-221819 

Web :  http://www.ymcachiangmai.org 

Price :  800-2,000 บำท 

 



 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
13.  โรงแรมดิ อิมพเีรียล เชียงใหม่ รสีอร์ท แอนด์     

      สปอร์ตคลับ 

284 หมู ่3 ต.ดอนแก้ว อ.แมริ่ม เชียงใหม ่50180 

Tel :  053-121650 

Web :  https://www.imperialhotels.com/chiangmai.html 

Price :  3,000-10,000 บำท 

 
14. โรงแรมเชยีงใหม่ ฮลิล์ 2000 

211 ถนนหว้ยแก้ว ต ำบลสุเทพ  

อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 50200 

Tel :  053-218960-3 

Web :  https://www.chiangmaihillhotel.com 

Price :  600-10,000 บำท 

 

 
15. โรงแรมซี เอช โฮเทล 
 

10 ถ.เจรญิประเทศ 8 ต.ช้ำงคลำน  

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-281321-23 

Web :  https://www.chchiangmai.com 

Price :  900-2,500 บำท 

 
16. โรงแรม อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

123, 123/1 ถนน เจรญิประเทศ ต.ชำ้งคลำน  

อ.เมอืง เชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-253333 

Web :  https://www.anantara.com/en/chiang-mai 

Price :  4,000-8,000 บำท 

 



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

17. โรงแรม ดำรำเทว ี

51/4 หมู ่1 ถนน เชยีงใหม-่สันก ำแพง ต ำบลท่ำศำลำ 

อ ำเภอเมอืงเชียงใหม่ 50000 

Tel :  053-888888 

Web :  https://dharadhevi.co.th 

Price :  500-1,000 บำท 

 

 

18. โรงแรม ปำนวิมำน เชียงใหม่ สปำ รสีอรท์ 

72 ถนนเชยีงใหม-่ล ำปำง ต ำบลช้ำงเผือก  

อ ำเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50300 

Tel :  052-081377 

Web :  http://www.wintreecityresort.com 

Price :  5,000-15,000 บำท 

 

 
19. โรงแรม ฮอลเิดย์ อนิน ์

18/1 ถ.เชยีงใหม-่ล ำพูน ต.วัดเกตุ  

อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 50000 

Tel :  053-275300 

Web :  https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/chiangmai 

Price :  1,000-4,000 บำท 

20. โรงแรม เลอ เมอรเิดียน 

108 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน 

อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ 50100 

Tel :  053-253666 

Web :  https://www.marriott.com/hotels/travel/cnxmd-le-

meridien-chiang-mai 

Price :  3,000-20,000 บำท 

 



 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ (Northern Zone) 

จังหวัดล าปาง 

 

1.  โรงแรม ทพิย์ช้ำง ล ำปำง 

54/22 ถนนท่าคราวนอ้ย ต าบลสบตุย๋  

อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง 52100 

Tel :  054-226501-6 

Web :  http://www.tipchanghotel.com 

Price :   

 



 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพิษณุโลก 

 

1.  โรงแรม เรือนแพ รอยัล พำรค์ 

600/99 ถนนมิตรภาพ ตัวเมอืงพษิณุโลก พิษณุโลก 

Tel :  055-220111 

Web :  http://www.rp-royalpark.com 

Price :  700-1,500 บาท 

 

 

2. โรงแรม รัตนำปำร์ค 

999/59 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมอืง 

เทศบาลนครพษิณุโลก 65000 

Tel :  098 515 7949 

Web :  https://www.facebook.com/RattanaParkHotel1 

Price :  400-1,500 บาท 

 



ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

1.  โรงแรม อมำรี บเูลอวำรด์ 

2 ถนนสุขุมวทิซอย 5 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110 

Tel :  02-255 2930 

Web :  https://www.boulevardbangkok.com 

Price :  2,000-2,500 บาท 

 

 

2. โรงแรม อมำรีดอนเมือง 

333 หมู ่10 ถนนเชดิวุฒากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพฯ 10210 

Tel :  02-566 1020-1 

Web :  https://www.amari.com/donmuang 

Price :  1,400-4,000 บาท 

 

 
3. โรงแรม อมำรี เอเทรียม 

1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

Tel :  02-718 2000 

Web :  https://www.avanihotels.com/en/atrium-bangkok 

Price :  1,500-4,000 บาท 

4. โรงแรม อมำรี วอเตอร์เกท 

847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทว ี 

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-653 9000 

Web :  https://www.amari.com/watergate 

Price :  1,300-8,000 บาท 

 

https://www.boulevardbangkok.com/
https://www.amari.com/donmuang


 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

5. โรงแรม เอเชยี 

296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

Tel :  02-217 0808 

Web :  www.asiahotel.co.th 

Price :  800-4,000 บาท 

 

 

6. โรงแรม บำงกอก ชฎำ 

198 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

Tel :  02-290 0170, 02-274 397 

Web :  https://www.chadahotel.com  

Price :  1,500-2,500 บาท 

 

 
7. โรงแรม บนัยันทร ี

21/100 ถนนสาธรใต ้เขตสาธร  

กรุงเทพฯ 10120 

Tel :  02-679 1200 

Web :  https://www.banyantree.com 

Price :  2,500-4,500 บาท 

 
8. โรงแรม เซน็ทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชนั

เซ็นเตอร์ เซน็ทรลัเวิลด ์

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

Tel :  02-100 1234 

Web :  https://www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw 

Price :  1,900-6,000 บาท 

 

https://www.chadahotel.com/


 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

9. โรงแรม เซ็นจูรี่ พำร์ค 

9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-246 7800 

Web :  https://www.centuryparkhotel.com 

Price :  2,000-4,000 บาท 

 

10. โรงแรม เจ้ำพระยำ ปำร์ค 

247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-290 0125 

Web :  https://ramadachaophyapark.com  

Price :  600-2,000 บาท 

 

 
11. โรงแรม ดสุิตธำน ี

946 ถนนสลีม แขวงบางรัก เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

Tel :  02-200-9000 

Web :  https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok 

Price :  1,500-20,000 บาท 

 

12. โรงแรม แกรนด์ ไชนำ่ ปริน๊เซส 

215 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 

กรุงเทพฯ 10100 

Tel :  02-224 9977 

Web :  https://www.grandchina.com 

Price :  700-5,000 บาท 

 



 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

13. โรงแรม ศิวำเทล 

53 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

Tel :  02-309-5000  

Web :  https://www.sivatelbangkok.com 

Price :  3,000-10,000 บาท 

 

 

14. โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ 

494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

Tel :  02-254 1234 

Web :  https://www.hyatt.com/en-US/hotel/thailand/grand-

hyatt-erawan-bangkok/bangh/home/thai 

Price :  1,500-5,000 บาท 

 

 
15. โรงแรม แกรนด์เมอเคียว ฟอร์จูน 

1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-641 1500 

Web :  https://www.grandmercurebangkokfortune.com 

Price :  1,000-5,000 บาท 

 

16. โรงแรม สกำย 

88/1 ซอยสุขุมวทิ1 แขวงคลองตันเหนอื เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

Tel :  02-105 0888 

Web :  http://www.skyyhotel.com 

Price :  1,500-6,000 บาท 

 



 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

17. โรงแรม อนิทรำ รเีจ้นท ์

120/126 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-208 0022-33 

Web :  http://www.indrahotel.com 

Price :  1,500-2,500 บาท 

 

 

18. โรงแรม มำเลเซีย 

54 ซอยงามดูพล ีถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 

Tel :  02-679 7127-36 

Web :  http://www.malaysiahotelbkk.com  

Price :  2,000-4,000 บาท 

 

 
19. โรงแรม นำรำยณ ์

222 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

Tel :  02-237 0100 

Web :  https://www.naraihotel.co.th 

Price :  1,000-2,500 บาท 

 
20. โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส 

444 เอ็ม บ ีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

Tel :  02-216 3700-29 

Web :  https://www.pprincess.com 

Price : 1,000-15,000 บาท 

 

https://www.naraihotel.co.th/


 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

21. โรงแรม พลำซำ่ แอทธนิี รอยัล เมอริเดียน 

61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 

Tel :  02-650 8800 

Web :  https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkla-the-

athenee-hotel-a-luxury-collection-hotel-bangkok 

Price :  3,000 บาทขึ้นไป 

 

 

22. โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

92 ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

Tel :  02-641 4777 

Web :  https://www.goldentulip.com 

Price :  3,000-5,000 บาท 

 

 
23. โรงแรม รำมำ กำรเ์ดน้ส ์

9/9 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

Tel :  02-558 7888 

Web :  http://ramagardenshotel.com 

Price :  1,000-2,500 บาท 

 
24. โรงแรม แม่น  ำ รำมำดำ พลำซำ่ 

2074 ถนนเจรญิกรุง แขวงพระยาไกร  

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

Tel :  02-261 9000 

Web :  https://www.wyndhamhotels.com/ramada/bangkok-

thailand 

Price : 1,900-20,000 บาท 

 



 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

25. โรงแรม เอสซี ปำร์ค 

474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Tel :  02-530 0560-79 

Web :  http://www.scparkhotel.com 

Price :  1,000-2,500 บาท 

 

 

26. โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 

94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ 10700 

Tel :  02-813 3111 

Web :  https://www.sdavenue.com 

Price :  1,000-2,000 บาท 

 

 
27. โรงแรม เดอะ สุโกศล 

477 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทว ี 

กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-247 0123 

Web :  http://www.sukosolhotels.com 

Price :  2,500-6,000 บาท 

 
28. โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี 

188 ถนนสลีม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  

กรุงเทพฯ 10500 

Tel :  02-238 1991 

Web :  https://www.pullmanbangkokhotelg.com 

Price : 2,500 – 14,000 บาท 

 

https://www.pullmanbangkokhotelg.com/


 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

29. โรงแรม เซ็นทำรำ แกรนด์ เซน็ทรลั ลำดพร้ำว 

1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

Tel :  02-541 1234 

Web :  

https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cglb 

Price :  1,500-30,000 บาท 

 

 

30. โรงแรม วี โฮเทล แบงคอก 

117/39-40 ถนนพญาไท เขตราชวถิี กรุงเทพฯ 10400 

Tel :  02-309 3939 

Web :  https://www.viehotelbangkok.com/th/ 

Price :  1,500-10,000 บาท 

 

 

32. โรงแรม อมำรี เรสซิเดนซ ์

36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

Tel :  02-308 5900 

Web :  https://www.amari.com/residences-bangkok 

Price :  1,800-9,000 บาท 

 

 
31. โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยำมสแควร ์

92/44 ถ.พระราม 1 สยาม กรุงเทพ 10330 

Tel :  02-209 8888 

Web :  https://www.novotelbkk.com/th/ 

Price :  1,000 – 4,000 บาท 

 



 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดกรุงเทพ 

 

34. โรงแรม รอยัล ออคดิ เชอรำตัน 

2 ถนนเจรญิกรุง ซอย 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

Tel :  02-266 0123 

Web :  https://www.marriott.com/hotels/travel/bkksi-

royal-orchid-sheraton-hotel-and-towers 

Price :  1,800 บาทขึ้นไป 

 

 
33. โรงแรม เอ็มโพเรียม สวที บำย ชำเทรียม 

622 ถนนสุขุมวทิ ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

Tel :  02-269 1000 

Web :  https://www.chatrium.com/emporiumsuitesbangkok 

Price :  2,000-8,000 บาท 



   

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพัทยา 

 
1. โรงแรม เดอะซำยน ์

555/65 หมู ่5 ซอยนาเกลอื 12 ถนนพัทยา – นาเกลือ 

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-90 9800-20 

Web :  http://www.thezignhotel.com/ 

Price :  1,500-2,500 บาท 

 
2. โรงแรม อมำรีออคดิ พัทยำ 

240 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละ

มุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-418 418 

Web :  https://www.amari.com/pattaya 

Price :  2,500-5,000 บาท 

 
3. โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส 

499 ถนนพัทยาเหนอื เมอืงพัทยา 

ชลบุรี 20150 

Tel :  038-259 555 

Web :  http://www.a-onehotel.com/bangkok-pattaya/ 

Price :   

 
4. โรงแรม เอเชีย พทัยำ 

352 หมู ่12 ถนนพระต าหนัก ต าบลหนองปรือ  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20260 

Tel :  038-250602-6 

Web :  http://www.asiahotel.co.th/asia_pattaya/ 

Price :   



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพัทยา 

 
5. โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ มริำช บชี รีสอรท์ 

227 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต าบลนาเกลอื  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-301234 

Web : https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cmbr/ 

Price :   

 
6. โรงแรม ชลจันทร์ พัทยำ 

19 หมู ่1 ถนนสุขุมวทิ ต าบลนาเกลือ  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-702777 

Web :   

Price :   

 
7. โรงแรม ดุสิต ธำนี พัทยำ 

240/2 หมู ่5 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ต าบลนาเกลือ 

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-425611-7 

Web :   

Price :   

 
8. โรงแรม กำร์เด้น ซวีิว รสีอร์ท พทัยำ 

207/1 หมู ่5 ถนนพัทยา – นาเกลอื ต าบลนาเกลือ  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-226070-80 

Web :  http://gardenseaviewresort.com/ 

Price :   



 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพัทยา 

 
9. โรงแรม ลองบีช กำร์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปำ 

499/7 ซอยนาเกลอื 16 ถนนพัทยา – นาเกลือ  

ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-414 616-26 

Web :  https://www.longbeachgardenhotel.com/ 

Price :   

 
10. โรงแรม พลูแมน พทัยำ จี 

445/3 หมู ่5 ซอยหาดวงศ์อมาตย์ ถนนพัทยา - นาเกลือ

ซอย 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-411 940-8 

Web :  http://www.pullmanpattayahotelg.com/ 

Price :   

 
11. โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยำ 

310/2 หมู ่10 ถนนเลียบชายหาด ต าบลหนองปรือ  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-423871 

Web :  http://www.thebayviewpattaya.com/ 

Price :   

 
12. โรงแรม เคป ดำรำ รสีอรท์ 

256 หาดดารา ถ.พัทยา-นาเกลอื ซอย 20 เมอืงพัทยา 

พัทยาเหนอื พัทยา 20150 

Tel :  038-933888 

Web :  https://www.capedarapattaya.com/ 

Price :   



 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพัทยา 

 
13. โรงแรม เวฟ 

310/2 หมู่10 ถนนบีชโร้ด บางละมุง  

ชลบุรี 20150 

Tel :  038-410 577 

Web : http://www.wavepattaya.com/  

Price :   

 
14. โรงแรม พทัยำ ดสิคอฟเวอรี่ บชี 

489 ซอย 6/1 ถนนเลียบชายหาด เมอืงพัทยา 

ถนนเลียบชายหาด พัทยา 20150 

Tel :  038-413 833 

Web :  http://www.pattayadiscoverybeach.com/ 

Price :   

 
15. โรงแรม ซนับีม พทัยำ 

217/27 หมู ่9 พัทยา ซอย 8 ถนนเลียบชายหาด  

แขวงหนองปรือ เขตบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-427 120 

Web :  https://www.sunbeamhotel.net/ 

Price :   

 
16. โรงแรม เรเนซองส์ พทัยำ รสีอร์ท แอนด์ สปำ 

9/9 หมู ่3 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ  

จังหวัดชลบุรี 20250 

Tel :  038-259 099 

Web :   

Price :   



 

 

 

ส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 บัญชีรำยชื่อโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลาง (Central Zone) 

จังหวัดพัทยา 

 
17. โรงแรมรอยัล คลฟิ โฮเตล็ กรุ๊ป 

353 ถนนพระต าหนัก เมืองพัทยา  

อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 

Tel :  038-250421 

Web :  https://www.royalcliff.com/ 

Price :  2,000-16,000 บาท 

 
18. โรงแรมเบลลำ วิลลำ เมโทร 

38/15 หมู ่5 ถนนพัทยา-นาเกลอื ต.นาเกลือ  

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

Tel :  038-427 061 – 9 

Web :  https://www.bellavillapattaya.com/bellavillametro/ 

Price :  500-1,500 บาท 

 
19. โรงแรมเบสท์ เบลลำ พทัยำ 

38/32 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  

จ.ชลบุรี 20150 

Tel :  038-427 061 - 9 

Web :  https://www.bestbellapattaya.com/ 

Price :  3,000-9,000 บาท 


