
ขอมูลท่ีพักโรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย 

ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

โรงแรมนิวเฟรนด 69/2 ม.1 ถ.เอกชัย ต.ทาจีน อ.เมือง 034-411477 

034-423464 

370-470 บาท  

โรงแรมเวียงไทย 812/5-6 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง 034-411151 280-320 บาท 17 หอง 

โรงแรมเกษม 927/28 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง 034-411078 250-400 บาท 68 หอง 

โรงแรมกาแลคซ่ีอินน 99/9 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ออมนอย อ.กระทุม

แบน 

02-4208057-60 

Fax: 02-4208062 

205-365 บาท 50 หอง 

โรงแรมศรีสยาม 206 ม.1 ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุม

แบน 

034-471065 

034-471886 

100-250 บาท 27 หอง 

โรงแรมกรีนเฮาส 294/5 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุมแบน 034-471807 160-370 บาท 10 หอง 

โรงแรมไนซเฟรนด 109 ม.10 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุมแบน 034-472031 

034-473875 

120-300 บาท 31 หอง 

โรงแรมบานแพว 142/2 ม.8 ถ.พระประโทน-บานแพว อ.บาน

แพว 

034-482396 200-370 บาท 20 หอง 

โรงแรมศรีปทุม ซ.เขาวัดศรีเมือง-คลองครุ ต.ทาทราย อ.เมือง 034-423749 150-380 บาท 30 หอง 

โรงแรมมอสแมนอินน 99 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง 034-830210-2 

Fax: 034-830208 

390-1000 บาท 62 หอง 

โรงแรมออรคิด 99/2 ถ.พระราม 2 ต.ทาจีน อ.เมือง 034-425382-3 330-430 บาท 55 หอง 

โรงแรมสุขใจ 411/16 ถ.สุขาภิบาล อ.เมือง 034-411091 180-240 บาท  



ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

cmk@สวนสม ถ.พระราม 2 กม.35 บางกระเจา อ.เมือง 081-8536477 500 บาท  

The one place ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง 081-4092633 700-1200 บาท  

สิริชัย ลีฟวิ่ง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง 081-9138155 550-700 บาท  

A.A. อพารทเมนท ต.คอกกระบือ อ.เมือง 086-3918519 500 บาท  

พีเจเพลส ต.โคกขาม อ.เมือง 087-9897077 700 บาท  

เอส. ที. อพารทเมนท ถ.บานแพว-พระประโทน ต.ชัยมงคล อ.เมือง 085-744898 400 บาท  

เอเอ มหาชัยเมืองใหม ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง 086-3230028 350 บาท  

สบาย สบาย อพารทเมนท 935/55ธ ต.มหาชัย อ.เมือง 034-421620 500 บาท  

พี เอ อพารเมนท 923/14 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 034-836880 600 บาท  

โรงแรมเซ็นทรัลเพรส เลขท่ี 1242/469 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร 74000 

034-412816-9 

034-422971-3 

www.centralplacehotel.com 

800-4500 บาท 97 หอง 

รีสอรทบานคุงน้ํา อบต.บานบอ 034-839621 

089-1175312 

1100-1800 บาท 14 หลัง 

ตะวันนารีสอรท 57/1 ม.6 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 089-5969148 

085-2962443 

www.tawanna.9nha.com 

1200 บาท  

     

     

     



ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

สามแควรีสอรท(ปรางคริเวอร

ไซต 

ม.6 ต.บานบอ 084-3226118 

034-884144 

086-3669500 

Fax : 034-884144 

pusernpusern@gmail.com 

1200 บาท 6 หอง 

โคกขาม ฟซซ่ิงโบท โฮมสเตย ต.โคกขาม 084-8006042 500 บาท  

ครัวชายทะเล&โฮมสเตย หมูบานปากคลองประมง 30/2 ม.8 คลองตรง 

หมูบานประมง ต.พันทายนรสิงห อ.เมือง 

สมุทรสาคร 74000 

085-1817717 1000 บาท  

โฮมสเตยหมูบานเครื่องเบญจ

รงคดอนไกดี 

34 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อ.กระทุมแบน จ.

สมุทรสาคร 

081-9959196 

034-843371 

600 บาท  

เบญจา โฮมสเตย 10 หมู 3 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 081-4995396 

0894455472 

benjahomestay@hotmail.com 

pichetpa@hotmail.com 

1200 บาท  

บานสวยน้ําใสรีสอรท 16/10 ม.9 ถ.สหกรณโคกขาม ริมคลองพิทยา

ลงกรณ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000 

034-857395 

086-3032756 

087-9079292 

www.bannsouynamsal.com 

1200-1500 บาท บานพัก 15 หลัง 
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ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

ดิ วัน เพรส 48/51 หมู 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000 

034-837464-6 

034-837744 

081-4092633 

800 บาท  

บานเคียงเรือ 76/3 หมุ 3 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

74000 

086-0004500 

www.baankiengrue.com 

  

เรือนริมน้ํา การเดน 5/3 ม.2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 087-0006788 

084-3882607 

1200 บาท  

บานริมคันนา ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 081-5721972 

083-1085371 

800 บาท บาน 3 หลัง 

บานแสงดาว รีสอรท 29 หมู 5 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 081-8430022 

081-8315588 

081-4580022 

www.baansangdaoresort.com 

1000-1500 บาท 5 หอง 

บานลีลาไทย รีสอรท 55/5 หมู 3 ต.สวนสม อ.บานแพว 087-9376777 

034-443377 

www.baanleelathai.com 

2000-2500 บาท 20 หลัง 

ชานเล รีสอรท ชายทะเลบานรางโคกขาม ต.พันทายนรสิงห 

อ.เมือง 

081-6417191 1500 บาท 8 หลัง 
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ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

บานบอ รีสอรท 49/1 หมู 3 ซอยชลประทาน ถ.พระรามสอง 

ต.บานบอ อ.เมือง 

034-434090 

034-434091 

081-6363676 

800-1200 บาท 10 หอง 

บานสวนแชมชื่น 112 หมู 11 ต.ยกกระบัตร อ.บานแพว 089-0423532 

080-4378079 

www.baansuanchamchuen.com 

1200-1500 บาท  

ใบหมอน รีสอรท 210 หมู 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน 02-4313166-7 

www.baimon.com 

1280 บาท 20 หอง 
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ขอมูลท่ีพักโรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย 

ช่ือ สถานท่ี โทรศัพท ราคาหองพัก จํานวนหองพัก 

สิริชัย ลีฟวิ่ง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง 081-9138155 550-650 บาท  

พี เจ เพลส ต.โคกขาม 087-9897077 790  

เอส. ที. อพารทเมนท ถ.บานแพว พระประโทน ต.ชัยมงคล อ.เมือง 085-7448989 400  

เอ. เอ. อพารทเมนท ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง 086-3230028 350  

พูนพิมาน แมนชั่น ถ.เจษฎาวิถี 2 ต.มหาชัย อ.เมือง 034-840285 450-500  

สุธน เพลส ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง 034-833533 

084-6551556 

600-800  

สบาย สบาย อพารทเมนท ซ.เอกชัย 9 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 034-421620 500  

พี เอ. อพารทเมนท ถ.เอกชัย 2 ต.มหาชัย อ.เมือง 034-836880-2 500  

เอ้ือนนฤมล ถ.เศรษฐกิจ 1ต.มหาชัย อ.เมือง 034-810015 

034-810151 

550  

เทพกระจางพร ต.มหาชัย อ.เมือง 0816517581 

0804354092 

700  

ฟรีเม่ียน เพลส ต.มหาชัย อ.เมือง 034-412818 1200-1500  

ม่ังมีศรีสุข เพลส ซ.เอกชัย 9 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 034-423689 

0815517089 

450  

เดอะ เช็ค อินท ซอยปมเอสโซ 034-441394   

 


