ข้อมูลที่พักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
KU Home
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๐๑๐-๑๕
ติดต่อ : คุณศุภลักษณ์ เฟื่องทอง ๐๘ ๓๐๕๘ ๒๒๙๐
สถานทีต่ ั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดกับสานักบริการ
คอมพิวเตอร์
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า)ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ราคา ๑,๑๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.kuhome-kasetsart.com
ห้องพักศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๐๐
สถานทีต่ ั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรงข้ามกับ
คณะวิทยาศาสตร์
อัตราห้องพัก : ๑,๐๐๐/๘๐๐/๗๐๐ บาท (ไม่มีอาหารเช้าบริการ)
เว็บไซต์ : http://www.recoftc.org
พหลโยธิน พาร์ค เพลส
โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๒ ๗๖๔๑
สถานทีต่ ั้ง : ๒๕๔๙ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา ๑,๒๐๐ บาท
(รวมอาหารเช้า) ห้องพักคู่ ราคา ๑,๓๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.parkplace.co.th

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โรงแรมมารวย การ์เด้น
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๐๕๑๐-๔๗
ติดต่อ : คุณรุจิกาญจน์ เพชรทัด ๐๘ ๖๓๐๔ ๘๓๒๙
สถานทีต่ ั้ง : ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา ๑,๗๐๐ บาท
(รวมอาหารเช้า) ห้องพักคู่ ราคา ๑,๙๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.maruygardenhotel
โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์
โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๗๓ ๔๕๐๑-๒๙
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา ๑,๖๐๐ บาท
(รวมอาหารเช้า) ห้องพักคู่ ราคา ๑,๘๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.ebinahouse.com/
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๕ ๕๕๙๙
สถานทีต่ ั้ง : ๙๙ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ๒,๘๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.miraclegrandhotel.com
โรงแรมรามาการ์เด้น
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๐๐๒๒
ติดต่อ : คุณภัททริยาภรณ์ ฐานานุวฒ
ั น์ ๐๘ ๑๔๒๓ ๔๖๘๕
สถานทีต่ ั้ง : ๙/๙ ถนน วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่
ราคา ๑,๘๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.ramagardenshotel.com

ข้อมูลที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงแรมริเวอร์วิวเพลส
โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๔๔ #๑๑๕
ติดต่อ : คุณธนยศ บุญเสงี่ยม (โต้ง) ๐๘ ๑๘๒๐ ๗๓๗๕ ,
๐๙ ๔๕๕๔ ๓๑๕๙
สถานทีต่ ั้ง : ริมแม่น้าป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา
อัตราห้องพัก : ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ราคา ๑,๒๐๐ บาท
อาหาร ๒ ท่าน เตียงเสริม ๕๐๐ บาท อาหารเช้า ๑ ท่าน
เว็บไซต์ : http://www.riverviewplace.com/home.htm
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โทรศัพท์ : ๐๓๕ ๒๔๔ ๓๓๓ โทรสาร : ๐๓๕ ๒๔๓ ๗๗๗
ติดต่อ : คุณสุภาวดี ผาไขย ๐๘ ๕๒๔๓ ๑๖๐๔
สถานทีต่ ั้ง : ริมแม่น้าป่าสักข้างสะพานปรีดธี ารง
จ.พระนครศรีอยุธยา
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักแบบลัคซูรี (เดี่ยว/คู่)
๑,๓๐๐ บาท เตียงเสริมสาหรับท่านที่ ๓
ราคา ๘๐๐ บาท
เว็บไซต์ : http://www.krungsririver.com/main.php
โรงแรมวาสนาดีไซน์โฮเทล
โทรศัพท์ : 035 708 439
ติดต่อ : คุณธัญญธร รุจิญาติ 09 5369 9852
สถานทีต่ ั้ง : ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา
อัตราห้องพัก : ห้อง Superior Room ราคา 1,300 บาท
ห้อง Deluxe Room ราคา 1,500 บาท
เว็บไซต์ : http://www.vasanadesignhotel.com/home.php

ข้อมูลที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงแรม Silp-Pa Phra Nakhon Si Ayutthaya
หมายเลขโทรศัพท์ 08 9668 4429
สถานทีต่ ั้ง : ซอยโชคเศรษฐี คลองมะขามเรียง
ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
อัตราห้องพัก :
- Silp-Pa01 , 04 ห้อง Triple Room for 3 persons
(Double 1 + Single 1) ราคา 1,800 บาท
- Silp-Pa02 ห้อง Superior twin bed (2 singles)
ราคา 1,400 บาท
- Silp-Pa03 ห้อง Superior Double bed (King size)
ราคา 1,400 บาท
- Silp-Pa05 ห้อง Superior room with balcony
(King size) ราคา 1,500 บาท
- Silp-Pa06 , 08 ห้อง Standard Double bed
ราคา 1,200 บาท
- Silp-Pa07 ห้อง Standard Twin Bed
ราคา 1,200 บาท
- Silp-Pa09 ห้อง Family (ห้องน้าในตัว 2 ห้อง)
พัก 4 คน ราคา 1,900 บาท พัก 5 คน ราคา 2,200 บาท

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Silp-paphra-nakorn-si-ayutthaya-154885294875158/

