
ล ำดับ ชือ่กจิกำร ชือ่ทำงกำรตลำด เวบ็ไซต/์เฟสบุ๊ค อเีมล์ เบอรโ์ทรศัพท์
1 บริษทั ไพศาล อินเตอรเ์ซอรวิ์ส จ ากดั อู่ไพศาล อินเตอรเ์ซอรวิ์ส ราชบรีุ https://www.facebook.com/อู่ไพศาลอนิเตอรเ์ซอรว์สิ-ราชบุร-ี

113463030016674
085-2635511, 085-2584987

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงแรมอารยะ โรงแรมอารยะ https://www.facebook.com/ArayahHotel/ 032-337781-2

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงแรมเกษมสขุ โรงแรมเกษมสขุบา้นโป่ง https://www.facebook.com/โรงแรมเกษมสขุ-บา้นโป่ง-ราชบุร-ี
164193197641908/

032-211384

4 บริษทั เวสเทิรน์แกรนดโ์ฮเทล็ราชบุรี  จ ากดั โรงแรมเวสเทิรน์แกรนด ์ราชบรีุ http://www.westerngrandhotel.com info@westerngrandhotel.com 032-337777, 032-313888

5 บริษทั เดอะบนัยนัลีฟรีสอรท์ จ ากดั เดอะบนัยนัลีฟรีสอรท์ ราชบรีุ https://www.thebanyanleaf-resort.com/contact-us.html banyanleafresort@hotmail.com 081-4412743

6 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อาต๋ี โกป๊ี อาต๋ี โกป๊ี จงัหวดัราชบรีุ https://www.facebook.com/rteekhopiie/ rteekhopee@hotmail.co.th 086-4653649

7 บริษทั เวเนโต้ สวนผึง้  จ ากดั เวเนโต้ สวนผึง้ https://www.facebook.com/VenetoSuanphueng/ venetosuanphueng@gmail.com 091-5618848

8 บริษทั บ้านอ้อมกอดขนุเขา จ ากดั บา้นอ้อมกอดขนุเขา รีสอรท์ https://www.baanaomkodkunkao.com/ baanaomkodkunkao@gmail.com,
baanaomkodkunkao@hotmail.com

084-7512323, 081-8816680, 
081-7529696

9 บริษทั เดอะรีสอรท์ สปอรต์คลบั จ ากดั เดอะรีสอรท์ สปอรต์คลบั https://www.facebook.com/The-Resort-Sports-Club-308144249771718/ 093-0081999

10 บริษทั ไม้แก้วด าเนิน รีสอรท์ จ ากดั ไม้แก้วด าเนิน รีสอรท์ http://www.maikaew.com/Maikaew/ info@maikaew.com 032 245120-1, 081 527 9033

11 บริษทั เดอะ คาแนล ราชบรุี จ ากดั เดอะ คาแนล ราชบรีุ https://www.facebook.com/TheCanalRatchaburi/ 083-066-0655, 032-324898-9

12 บริษทั ไร่ภรูกั จ ากดั ไร่ภรูกั สวนผึง้ https://www.facebook.com/ไร่ภูรกั-สวนผึง้-Rai-Phuruk-097-9466296-
663809027063100/

097 946 6296

13 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั น่านอนโฮมบทีูค น่านอนโฮมบทีูค ราชบรีุ https://www.facebook.com/nanonhomeboutique 095 156 0199

14 บริษทั คุ้มด าเนิน จ ากดั คุ้มด าเนินรีสอรท์ https://www.khumdamnoen.com/ info@khumdamnoen.com 032 241444

15 บริษทั ร้านอาหาร ครวัม่อนไข่ จ ากดั ครวัม่อนไข่ สวนผึง้ ราชบรีุ https://www.facebook.com/Monkaikitchen monkai.kitchen@hotmail.com 086 173 5762, 032720399

16 บริษทั ริมเขาวลัเล่ย์ จ ากดั ริมเขาวลัเล่ย์ www.rimkaovalley.com Rimkaovalley@outlook.com 02-880-8911-2, 032-711-089

17 บริษทั บ้านสวนส้มทิพย ์จ ากดั บา้นสวนส้มทิพย์ https://www.facebook.com/Baansuansomthip somthipfff@gmail.com 094-3878888

18 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เลากาแฟ เลากาแฟ https://www.facebook.com/LaowKafae 081 543 2955

19 บริษทั ฟิตเนส ฟัน กรุป๊ ฟิตเนส ฟันน์ ราชบรีุ https://www.facebook.com/fitnessfunratchaburi 098 308 6922

20 บริษทั ณสทัธา จ ากดั ณ สทัธา อทุยานไทย https://www.facebook.com/nasatta.thai Info@nasatta.com 032 383 333

21 บริษทั โกเฟิรม์ ยิม จ ากดั โกเฟิรม์ ยิม https://www.facebook.com/GofirmGYM sarut1312@hotmail.com 032 222 196

22 บริษทั รีลีส รีสอรท์  จ ากดั รีลีส รีสอรท์ https://www.releaseresort.com 096-869-2515 ,083-891-4194

23 บริษทั ภริูเอกทตั รีสอรท์ จ ากดั ภริูเอกทตั รีสอรท์ https://www.facebook.com/phuri.eakatat 063 001 3501

24 บริษทั เดอะ ริชช่ี ฟิลด ์วลัเล่ย์ จ ากดั เดอะ ริชช่ี ฟิลด ์วลัเล่ย์ รีสอรท์ https://www.facebook.com/เดอะ-รชิชี-่ฟิวส-์วลัเลย-์รสีอรท์- 161684132275701/ therichyfieldvalleyresort@gmail.com 086 465 5563

25 บริษทั บ้านเสธร์ีสอรท์แอนดแ์คมป์ จ ากดั บา้นเสธรี์สอรท์แอนดแ์คมป์ http://banseresortandcamp.com/ banseresortandcamp@gmail.com 032-720484 , 090-9733784

รายช่ือธรุกิจบริการในจงัหวดัราชบรีุ
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