
โรงแรมในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
 

ที ่ ชื่อโรงแรม ที่ต้ัง เบอร์โทร ระยะทาง ราคา หมายเหตุ 

1.  แคบเบจ แอนด์ คอนดอม 
อินน์ 

252 ม.4 ถ.ทางเข้า ต.บ้านดู่         
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

57100 

053-776532-3 

085-6527664 

1 กม. 1700 พร้อมอาหารเช้า 

2.  เชียงราย พาร์ค รสีอรต์ 324 ม.8 บ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่  
อ. เมือง จ.เชียงราย 57100  

 

053-150657-8 

084-6549369 

096-2892264 

2 กม. 400-600  

3.  บ้านดู่ รีสอร์ท 121/588 หมู่ 3 ต.บ้านดู่           
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

053-767797 2 กม. 1000-1200 พร้อมอาหารเช้า 

4.  โพธิ์วดล รสีอร์ท เชียงราย 183 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง              
จ.เชียงราย 57100   

053-718600 9 กม. 1,600 พร้อมอาหารเช้า 

 

5.  เวียงอินทร์เชียงราย 893 ถ.พหลโยธิน จ.เชียงราย    053-711533 9.5 กม. พักเดี่ยว 1,600 
พักคู่ 1,800 

พร้อมอาหารเช้า 

6.  วังค าเชียงราย 869/90 ถ.เปมะวภิาต  
จ.เชียงราย 

053-713841 9.5 กม. 1,200-1800 พร้อมอาหารเช้า 

7.  ทีคการ์เดนท์ สปา               
รีสอร์ท 

155 หมู่ 19 ถ.สนามบิน
นานาชาติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57100   

053-793333 3.5 กม. 1,200 พร้อมอาหารเช้า 

8.  เวียงอินทร์ ริเวอรไ์ซด์            
รีสอร์ท เชียงราย 

6 หมู่ 4 ถ.เชียงราย - ท่าตอน            
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   

053-716445 8.5 กม. 1,200 พร้อมอาหารเช้า 

9.  ลักษวรรณ รสีอร์ท แอนด์
สปา เชียงราย 

499 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง              
จ.เชียงราย  

053-750855 7.5 กม. 1,000 พร้อมอาหารเช้า 

10.  พาร์คอินน์ เชียงราย 839 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
(ติดกับศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง) 

053-717777 9 กม. 650 พร้อมอาหารเช้า 

11.  ไดมอนดป์ารค์อินน ์ ถนนพหลโยธิน ตดิกับสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย (เยื้องโรงแรม
เวียงอินทร์) 

053-752789 
053-752790 

10 กม. 800-1200 พร้อมอาหารเช้า 

12.  โกลเด้นท์ 
ไทรแองเกิลอินน ์

สี่แยกประตสูลี  
(เยื้องห้างทวียนต์) 

053-711339 9.5 กม. 1200-1400 พร้อมอาหารเช้า 

13.  โรงแรมเดอะสเปช 
เชียงราย 
 
 
 

ถนนพหลโยธิน 053-600421-2 10 กม. 800-1200  
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ที ่ ชื่อโรงแรม ที่ต้ัง เบอร์โทร ระยะทาง ราคา หมายเหตุ 

14.  โรงแรมนันทลิน ที่อยู่ : 113/3 ม.4 บ้านใหม่  
ซ.13 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย                  
จ.เชียงราย 57100  
https://www.facebook.com
/NATNALIN.CHIANGRAI  

052 -021 253 
081- 428 9883 

9 กม.   

15.  โรงแรมไดมอนด์ปารค์
อินน์ รีสอร์ท 

74/6 หมู่ 18 ต.รอบเวยีง  
อ.เมือง จ.เชียงราย (อยู่ด้านหลัง
โรงแรมเวียงอินทร์) 

0-5375-4960-2 
กด 0 

10 กม.   

16.  โรงแรมอมรอินน ์ สุด ถ.สนามบิน (ทางไป
สนามบินเก่า) อ. เมือง  
จ.เชียงราย 

053-756041-3 11 กม. 1000-16000  

17.  โรงแรมเรือนทิพย ์ 555 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม
ทางเข้าฐานบินเชียงราย)  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

0 53-754179-
88 

053-719444 

12 กม. 500-1200  

18.  โรงแรมเดอะมันตรินี 
เชียงราย 

292/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน 
(ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.รอบเวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
(ตรงข้ามห้างบ๊ิกซีเชียงราย) 

053-601555-9 12 กม.  พร้อมอาหารเช้า 

19.  โรงแรม เลอ 
เมอริเดียน เชียงราย 

221/2 ม.20 ถ.แควหวาย (ใกล้
สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

053-712334-5 10.5 กม.  พร้อมอาหารเช้า 

20.  โรงแรมนาคนครา 661 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 (หลัง
วิทยาลัยอาชีวะ) โรงแรมตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ด้านหลังเป็นถนน
คนเดิน ใกล้วัดพระสิงห์ และวัด
พระแก้ว 

053-717700-3 9 กม. 1400-2000 พร้อมอาหารเช้า 

21.  โรงแรมพิมานอินน ์ 652/1 ม.24 ถ.สนามบินเกา่  
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

053-756733 
053-756972-3 

11.5 กม.   

 

** ราคาที่พักของโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อสอบถามก่อนท าการจอง** 
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