โรงแรมและที่พักใกลไบเทค
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ทอมสัน เรสซิเดนซ เซอรวิส อพารทเมนท
จำนวนหองพัก 31
อัตราคาหองพัก 1,710-4,560 บาท
โทร 02.744.5108
www.thomsonresidence.com

โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ
จำนวนหองพัก 400
อัตราคาหองพัก 1,100 บาท
โทร 02.763.2900
www.avanahotel.com

โรงแรม ซี เอส เรสซิเดนซ
จำนวนหองพัก 50
อัตราคาหองพัก 700 บาท
โทร 02.747.4967
www.csresidence.com

โรแมนซ เซอรวิส อพารทเมนท
(ใกลเซ็นทรัล บางนา)
จำนวนหองพัก 40
อัตราคาหองพัก 900 บาท
โทร 02.748.9339
www.romancebangkok.com
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โรงแรมมนตมณี
จำนวนหองพัก 90
อัตราคาหองพัก 1,300-1,400 บาท
โทร 02.744.5999
www.monmaneehotelbangkok.com

โรงแรมลาซาล สวิท แอนด สปา
จำนวนหองพัก 15
อัตราคาหองพัก 1,800 บาท
โทร 02.366.9500-5
www.lasallesuite.com

โรงแรม เดอะ คัลเลอร ลีฟวิ่ง
จำนวนหองพัก 260
อัตราคาหองพัก 1,400-1,600 บาท
โทร 02.759.6565
www.thecolorlivinghotel.com

โรงแรม เมเปล
จำนวนหองพัก 494
อัตราคาหองพัก 1,600 บาท
โทร 02.398.9999
www.maplethai.com
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โรงแรมโนโวเทล บางนา
จำนวนหองพัก 284
อัตราคาหองพัก 2,707-3,060 บาท
โทร 02.366.0505
www.novotelbangnabangkok.com

เดอะ เรสซิเดนซ แอรพอรท แอนด สปา
จำนวนหองพัก 43
อัตราคาหองพัก 1,200 บาท
โทร 02.398.2541-43
www.residenceairport.com

โรงแรม เดอะ ปารค 9
จำนวนหองพัก 53
อัตราคาหองพัก 2,500 บาท
โทร 02.707.8999
www.park9living.com

โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ ศรีนครินทร
จำนวนหองพัก 98
อัตราคาหองพัก 850 บาท
โทร 02.720.6030
www.theheritagesrinakarin.com
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โรงแรมคิงส ปารค อเวนิว
จำนวนหองพัก 240
อัตราคาหองพัก 1,200-1,400 บาท
โทร 02.748.1035
www.kingparkavenue.net

โรงแรมเดอะ เวอติเคิล สวีท
จำนวนหองพัก 64
อัตราคาหองพัก 2,600-2,800 บาท
โทร 02.330.8080
www.theverticalsuite.net

โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร
จำนวนหองพัก 198
อัตราคาหองพัก 2,900-3,200 บาท
โทร 02.721.8400
www.dusit.com

แกรนด ลอรด บูติค โฮเต็ล
จำนวนหองพัก 79
อัตราคาหองพัก 2,200 บาท
โทร 02.138.5811
www.GrandLordHotel.com
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โรงแรม โอควูด เรสซิเดนซ บางนา
จำนวนหองพัก 119
อัตราคาหองพัก 3,000 บาท
โทร 02.769.3131
www.oakwood.com

โรงแรมเบสท เวสทเทิรน พรีเมียร
อมาแรนท สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนหองพัก 278
อัตราคาหองพัก 2,300-2,600 บาท
โทร 02.315.9393
www.amaranthhotel.com

โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ
จำนวนหองพัก 170
อัตราคาหองพัก 1,600 บาท
โทร 02.338.0333
www.miraclesuvarnabhumi.com

ไบรทตัน สวีต
จำนวนหองพัก 146
อัตราคาหองพัก 1,400 บาท
โทร 02.393.3999
www.brightonbangkok.com
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ลิลลี่ เรสซิเดนซ
จำนวนหองพัก 50
อัตราคาหองพัก 1,500 บาท
โทร 02.744.9090
www.lilyresidence.com

โกลเดน เพิรล เรสซิเดนซ
จำนวนหองพัก 79
อัตราคาหองพัก 1,800 บาท
โทร 02.393.2122
www.goldenpearlhotel.com

โรงแรมคอนวีเนียน ปารค
จำนวนหองพัก 257
อัตราคาหองพัก 800-1,000 บาท
โทร 02.741.6710-7
www.convenientpark.com

โรงแรมวีวา การเดน
จำนวนหองพัก 111
อัตราคาหองพัก 2,300 บาท
โทร 02.741.5888
www.viva-garden.com
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อิมม ฟวชั่น สุขุมวิท
จำนวนหองพัก 168
อัตราคาหองพัก 1,200-1,400 บาท
โทร 02.331.5555
www.immhotel.com

โรงแรมจัสมิน รีสอรท
จำนวนหองพัก 244
อัตราคาหองพัก 2,500 บาท
โทร 02.335.5000
www.jasmineresorthotel.com
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ทอมสัน เรสซิเดนซ เซอรวิส อพารทเมนท
โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ
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โรงแรมลาซาล สวิท แอนด สปา
โรงแรมเดอะ คัลเลอร ลีฟวิ่ง
โรงแรมเมเปล
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เดอะ เรสซิเดนซ แอรพอรท แอนด สปา
โรงแรมเดอะ ปารค 9
โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ ศรีนครินทร
โรงแรมคิงส ปารค อเวนิว
โรงแรมเดอะ เวอติเคิล สวีท
โรงแรมดุสิต ปรินเซส ศรีนครินทร
แกรนด ลอรด บูติค โฮเต็ล
โรงแรมโอควูด เรสซิเดนซ บางนา
โรงแรมเบสท เวสทเทิรน พรีเมียร
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โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ
ไบรทตัน สวีต
ลิลลี่ เรสซิเดนซ
โกลเดน เพิรล เรสซิเดนซ
โรงแรมคอนวีเนียน ปารค
โรงแรมวีวา การเดน
อิมม ฟวชั่น สุขุมวิท
โรงแรมจัสมิน รีสอรท

