
ล าดบั

ที่
พ้ืนที่ โรงแรม/ทีพั่ก เว็บไซต์/อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

1 เมอืง 1715 เฮ้าส์  - 089-8140438

2 เมอืง 99 โอลทาวนบ์ติูก เกสเฮ้าส์  - 0-7621-2006

3 เมอืง 999  - 081-6932423

4 เมอืง กติติกร  - 076-390757

5 เมอืง กูด๊เดย์ ภเูกต็ บติูก เบด แอนด์ เบรก ฟาร์ต http://www.gooddayphuket.com 081-8343898

6 เมอืง กูด๊ไนท์ แอท โฮม  - 0-1889-5338-4

7 เมอืง เกร็ก คลับ เรสซิเดนซ์  - 076-684065

8 เมอืง แกรน สุพิชฌาย์ ซิต้ี  - 095-4107992

9 เมอืง โกต้ัม โฮลเทล 2  - 095-4107992

10 เมอืง เขารังวิว  แมนชัน่  - 076-302900 

11 เมอืง คราวน ์พลาซ่า ภเูกต็ พันวาบชี รีสอร์ท  - 0-7625-6789

12 เมอืง คริสตัล ไวลด์ พันวา ภเูกต็  - 076-315293-4

13 เมอืง คริสตัล อนิน์ http://info@phuketcrytalinn.com 0-7638-3210

14 เมอืง ครุยเซอร์ไอแลนด์รีสอร์ท http://www.cruisermart.com 0-7621-2173

15 เมอืง คาซ่า บลังกา้ บติูก (ภเูกต็จังหวัดพาณิชย์)  - 076-381360

16 เมอืง คาซ่า เบลล่า  - 0-7622-3111-9

17 เมอืง คาซ่าเบย์  - 076-384322

18 เมอืง คาเฟ่แอทลัฟ 22  - 0-7630-3888

19 เมอืง เคปพันวาและเดอะเคป      (บจก. เกษมกจิ) http://www.capepanwa.com 0-7639-1514

20 เมอืง แคนทารีเบย์ ภเูกต็ http://www.kantarybay-phuket.com 0-7628-4980

21 เมอืง โคโค่ รี - ทรีท ภเูกต็ รีสอร์ท  - 076-381359

รายชือ่โรงแรม / ทีพั่ก

ทีใ่หค้วามร่วมมอืยืน่แบบรายการและน าสง่ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารสว่นจงัหวัดจากผู้พักในโรงแรม

ประจ าปงีบประมาณ 2562
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22 เมอืง โคโค่วิลล์ ภเูกต็  - 076-381838

23 เมอืง จุฬาเพลส

24 เมอืง เจเนซิส ราไวย์  - 076-384722

25 เมอืง ฉลองบชี โฮเต็ล แอนด์ สปา (ที่อยูใ่หม ่80  - 0-8169-1012-1

26 เมอืง ฉลองมริาเค้ิลเลควิว  - 076-510600

27 เมอืง ชาโฟนเกสต์ เฮาท์ แอนด์ เซอร์วิส  - 076-230098 

28 เมอืง ชิโน อมิพีเรียล  - 076-540789

29 เมอืง ชิโน เฮ้าส์  - 076-230098 

30 เมอืง ชิโนทาวน ์แกเลอร่ีเกรสเฮ้าส์  - 094-5018555

31 เมอืง ชิโนทาวน ์แกเลอร่ีโฮสเทล  - 086-9418783

32 เมอืง ชูการ์ปาล์ม เรสซิเดนซ์ (คอนโด)  - 076-682552

33 เมอืง ไชโยรีสอร์ท  - 0-7621-2353

34 เมอืง ซันนีโ่ฮสเทล ภเูกต็  - 076-355031

35 เมอืง ซัมเมอร์     (บจก. ภเูกต็ทรัพย์สิริ) http://www.sirinetwork.com 081-893651

36 เมอืง ซัมเมอร์ บรีซอนิน์ http://www.summerbrezinn.com 076-220209

37 เมอืง ซินหล่อ  - 076-513291

38 เมอืง ซิลเวอร์ ภเูกต็ (บจก. ตันติพรสวัสด์ิ)  - 076-354447

39 เมอืง ซีเอ โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์  - 076-304400

40 เมอืง ซุปเปอร์กรีน โฮเทล แอนด์ เรสเตอตองค์ ( บจก.  - 076-371997

41 เมอืง เซนต์ออฟยะนุย้ (บจก.ภเูกต็ทรัพย์สิริ สาขาที่  - 076-341490

42 เมอืง เซ็นทรัลเรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมน้ต์  - 081-6066777

43 เมอืง เซเรนต้ีิ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นท์   (บจก.ทริปเปิล้ www.serenityphuket.com 076-602158

44 เมอืง แซนด้ี เกรส์เฮ้าส์  - 086-6963669

45 เมอืง ณ สยาม เกสต์เฮ้าส์ (NA SIAM GUESTHUSE)  - 095-4200777
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46 เมอืง ดรีมซี พูลวิลล่า  - 081-3455213

47 เมอืง ดวงใจ  - 076-612846

48 เมอืง ดารา  - 0-7634-1359

49 เมอืง ดาวนท์าวน ์อนิน์  - 076-004051

50 เมอืง ดิ เอท พูลวิลล่า  - 076-610300

51 เมอืง ดิออโต เพลส  - 076-510-011

52 เมอืง ดิเอน็จันทรา พุล สวีท เรสซิเดนเซส (บจก.  - 076-510218

53 เมอืง ดิเอลิเซียม เรสซิเดนซ์  - 076-689626

54 เมอืง ดิเอสคอร์นเนอร์  - 083-5904828

55 เมอืง ดิไอดอลกรุ๊ป  -  -

56 เมอืง ดุสิตนาคาเพลส  -  -

57 เมอืง เดอะ โทแปซ เรซิเดนซ์ (หสม.พีเคเพลส)  - 076-355455

58 เมอืง เดอะ ราชา       (บจก. ราชารีสอร์ท) http://www.reservation@theracha.com 076 352 144

59 เมอืง เดอะ วิลเลจ โคโคนทั ไอส์แลนด์  - 087-2677238 

60 เมอืง เดอะทินท์ แอท ภเูกต็ทาวน์  - 076-256666

61 เมอืง เดอะไทด์ บชีฟร้อนท์ สิเหร่ ภเูกต็  - 076-380200

62 เมอืง เดอะในหาน (บจก.วิคทอรี (ประเทศไทย)  - 076-381102

63 เมอืง เดอะบรู๊ค รีสอร์ท (บจก. กอ้งกติต์ิระวีเฮ้าส์)  - 076-610151

64 เมอืง เดอะเบย์ไซด์  - 076-391514

65 เมอืง เดอะพาโก ้(บจก.ทวาสินภเูกต็ซิต้ี)  - 076-373111

66 เมอืง เดอะโพแมนเนด วิลล่า (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 086-4789685

67 เมอืง เดอะมนูน (บจก.แอลลี) http://www.metropolephuket.com 0-7621-1154

68 เมอืง เดอะเมโทรโพล ภเูกต็ http://www.thememoryhotel.com 0-7628-9399

69 เมอืง เดอะเมมโมรี แอท ออน ออน โฮเต็ล  - 076-512282
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70 เมอืง เดอะแมงโกส้ทีน รีสอร์ทแอนด์สปา http://www.mangosteen-phuket.com/ 076-214488

71 เมอืง เดอะรมณีย์คลาสสิคเกสเฮาส์  - 076-214488

72 เมอืง เดอะรมณีย์บติูกเกสเฮ้าส์  - 076-261811

73 เมอืง เดอะรอยัล พี ภเูกต็ บติูค โฮเทล  - 087-3847002

74 เมอืง เดอะรอยัล เรสซิเดนท์  อพาร์ตเมนต์  - 0-7668-1255

75 เมอืง เดอะวินด์มลิล์ ภเูกต็ http://www.thewindmilphuket@htomail.com 076-510947 

76 เมอืง เดอะวิว ราวาด้า รีสอร์ท แอนด์สปา (บจก.  - 076-335600 

77 เมอืง เดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็ 076-335600 

78 เมอืง เดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา 2 0-7633-5600

79 เมอืง เดอะเวสทินสิเหร่ เบย์ รีสอร์ทแอนด์สปา 3 http://www.westin.com/siraybayresort 076-213951

80 เมอืง แดงพลาซ่า โฮเต็ล http://www.daengplazahotel@hotmail.com 0-7621-2567

81 เมอืง ต.ทรงแสง  - 076-211333-5

82 เมอืง ถาวร ภเูกต็ (ถาวรว่องวง)  - 076-246541-3

83 เมอืง ทวิน อนิน ์(หสม.ทวินเบล)  - 089-9446141

84 เมอืง ทวินโฮเต็ล http://www.twinpalms-group.com 076-316500

85 เมอืง  ่ทูโฮม รีสอร์ท  - 0-7628-8042

86 เมอืง ไทยพาเลช รีสอร์ท (บจก. เอส.พี.ภเูกต็กรุ๊ป)  - 0-7622-0275

87 เมอืง ไทยอนิเตอร์  - 061-6589928

88 เมอืง ธราวลัย รีสอร์ท  - 076-216208 

89 เมอืง ธารา  - 076-613879

90 เมอืง นวธารา ภเูกต็ รีสอร์ท  - 095-4195675

91 เมอืง นาคา เรสิเดนท์  - 0-7623-0041-2

92 เมอืง นาซ่าแมนชัน่  - 061-2329565

93 เมอืง นานาชาติ แมนชัน่ http://www.nanachart@hotmail.com 076-388398
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94 เมอืง นายะ พาราไดซ์ รีสอร์ท (ปดิ1ต.ค.61-30ก.ย.64)  - 076-397777

95 เมอืง โนโวเทล ภเูกต็ โภคีธรา  - 076-288906

96 เมอืง ในหาน บชี รีสอร์ท (เดิม ไลฟ์อนิบาลานซ์) http://www.naiharn-greenvalleg-resort.com 089-7298523

97 เมอืง ในหานกรีนวัลเลย์รีสอร์ท  - 0-7638-8080

98 เมอืง ในหานเรสซิเดนซ์ http://www.naiharnvilla.com 076-239860

99 เมอืง ในหานวิลล่า (นางวิภาพรรณ ชูทรัพย)์  - 076-243469

100 เมอืง ไนซ์ โฮเต็ล (บจก.เอสเอน็ซีเอน็เตอร์เทนเมน้ท์)  - 076-243469

101 เมอืง บจก. สกายไรซ์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป 076-213105

102 เมอืง บจก.เลิฟล่ีเฮ้าส์ 32 0-8147-6319-2

103 เมอืง บลู คารินา่ อนิน ์(ปดิปรับปรุง 15 พค.-1 พ.ย.58)  - 0-7221-2433

104 เมอืง บลูมงักี ้ถนนพังงา (บจก.แอทติจูดสเตย์)  - 0-7221-2433

105 เมอืง บลูมงักีบ้า้นสามกอง  (บจก.แอทติจูดสเตย์)  - 076-316298

106 เมอืง บญัดารา (บจก. สยาม เอสเตท) http://www.bandaraphuket.com 02-3192793

107 เมอืง บา้นกระทิง ภเูกต็ รีสอร์ท http://www.bankrating.com 086-4789685

108 เมอืง บา้นประคอง  - 076-602480-1

109 เมอืง บา้นภฉูลอง บงักะโล  - 076-202302

110 เมอืง บา้นราชพฤกษภ์เูกต็  - 081-6932494

111 เมอืง บา้นศักดิเดช  - 076-388433

112 เมอืง บา้นสบาย  - 0-7624-9312-14

113 เมอืง บา้นสวนเพลส http://www.baansuanplace.com 076-221779

114 เมอืง บา้นสุตรา เกสท์เฮ้าส์  - 0-8817-8677-2

115 เมอืง บา้นออด  - 076-388538

116 เมอืง บาบา๋ เฮ้าส์  - 076-200282

117 เมอืง บายเดอะซี เขาขาดบชีภเูกต็ (บจก. ซีวิวเรสซิเด้นท์) http://www.bytheseaphuket.com 0-7621-7988
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118 เมอืง บายพาส โฮเทล ภเูกต็  - 076-261190 

119 เมอืง บทีู ภเูกต็  - 098-7894191

120 เมอืง บไีฮฟ์ ภเูกต็โอลด์ทาวน ์โฮสเทล  - 076-223360

121 เมอืง บกูติตา โฮเทล แอนด์ สปา 2 http://www.bhukitta.com 076-223360

122 เมอืง บกูติตา โฮเทล แอนด์ สปา 3 http://www.bhukitta.com 076-223360

123 เมอืง บกูติตาแอนด์สปา http://www.bhukitta.com 076-355767

124 เมอืง เบด โฮสเทล  - 086-9760120

125 เมอืง แบมบเูฮฟเว่นโฮม (บจก.อสิมาพาราไดส์)  - 0-7623-8533-40

126 เมอืง โบท๊ลากนู รีสอร์ท      (บจก. ภเูกต็โบท๊ลากนู) http://www.boatlagoon.tripod.com 076-239888 

127 เมอืง โบท๊ลากนูรีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล 076-219266

128 เมอืง ปาร์ค อนิน์  - 0-9915-0561-4

129 เมอืง ปาล์ม ลีฟ คอร์ท  (Palm leaf court)  - 076-283325

130 เมอืง ปาล์ม โอเอซีส บติูค โฮเทล 0-7628-0650-3

131 เมอืง ปาล์มการ์เด้นท์ รีสอร์ท http://www.palm-garden-resort.com 0-7621-5085

132 เมอืง ปิป๊อนิ  - 0-7639-3300

133 เมอืง พันวา บชี รีสอร์ท โดย มาโคโปโล http://www.phuket.com/panwabeach 076-239859

134 เมอืง พิงค์ อนิน์  - 076-216124

135 เมอืง พีเอสอนิน์  -  -

136 เมอืง พูลแมน ภเูกต็ พันวา (เรดิสัน พลาซ่า รีสอร์ท ภเูกต็ http://www.redisson.com/phuketth_plaza 076-211186

137 เมอืง เพ่งหมนิ  - 0-7621-1044

138 เมอืง เพิร์ล    (บจก. เพิร์ล) http://www.phuket.com/pearlhotel 076-384477

139 เมอืง เพีย 42 (บจก.สยามไดวิ่ง)  - 0-7634-0350

140 เมอืง เพียวแมนชัน่ (เพียว ภเูกต็ เรสซิเดนซ์) 091-8266059

141 เมอืง ฟอร์เรส บงักะโล  - 076-288996
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142 เมอืง เฟรนด์ชิป บชี       (บจก. เฟรนด์ชิป บชี) - 076-258108

143 เมอืง ภเูกต็  346 เกสต์เฮ้าส์ 076-282080

144 เมอืง ภเูกต็ ชาเลท์  - 076-216563

145 เมอืง ภเูกต็ พาราดิโซ (ปดิ 18 กค-31ตค60) 086-3084104

146 เมอืง ภเูกต็การ์เด้น  - 076-521210

147 เมอืง ภเูกต็การ์เด้นโฮม (บจก.ซีคอนสตร๊ัคชัน่)  - 076-613900

148 เมอืง ภเูกต็ชิโนอนิน์  -  -

149 เมอืง ภเูกต็ซี รีสอร์ท  - 0-7621-3416-7

150 เมอืง ภเูกต็เซ็นเตอร์อพาร์ทเมน้ส์ (ภเูกต็ชอปปิง้  - 076-212866-70

151 เมอืง ภเูกต็แบค็แพคเกอร์โฮสเทล  - 805298355

152 เมอืง ภเูกต็มารีนพอชเทล  - 076-383155

153 เมอืง ภเูกต็เมอร์ลิน http://www.merlinphuket.com/phuketmerlinhotel/index.html  076-211958

154 เมอืง ภเูกต็โมเต็ล  - 076-222092-3

155 เมอืง ภเูกต็อาร์ตโฮม  - 076-216900-8

156 เมอืง ภเูกต็อนิน์  - 076-241427-8

157 เมอืง ภคีูตา (บจก.มาโรจน)์  - 076-226674

158 เมอืง ภนูานา บติูก โฮเต็ล  - 076-215995

159 เมอืง ภภูารา  - 076-398327

160 เมอืง มโนราห์  - 086-4797405

161 เมอืง มรกต รีสอร์ท  - 076-226544

162 เมอืง มายบชี รีสอร์ท ภเูกต็  - 076-305066

163 เมอืง โมเดิร์นไทย สวีท (เดิมเดอะวายด์ สวีท คอนโดเทล http://www.thewidesuites.com 076-613860

164 เมอืง โมเดิร์นไทยวิลล่า (หจก.โมเดิร์นไทยโฮเต็ล  - 0-7661-3656

165 เมอืง โมนาบรีุ บติูก รีสอร์ท http://www.monaburi.com 076-288714
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166 เมอืง ยะนุย้ พาราไดส์ บชี  - 076-288365

167 เมอืง ยะนุย้ รีสอร์ท  - 0-7633-6405

168 เมอืง ยู สันต์ิสุริย์ ภเูกต็  (บจก.แอทในหานรีสอร์ท) http://www.uhotelsresorts.com/usunsuriphuket/ 076-248100

169 เมอืง รอยัล ช้าง ออฟ สยาม (บจก. อาร์มโีน แทรแวล)  - 0-7623-3333

170 เมอืง รอยัล ภเูกต็ ซิต้ี http://www.royalphuketcity.com 076-238818

171 เมอืง รัตนา เรสซิเดนซ์ ศักดิเดช (บจก.  - 076-238818

172 เมอืง รัตนาแมนชัน่ (บจก.รัตนาและบตุร)  - 076-215716

173 เมอืง รัษฎา  - 076-238818

174 เมอืง ราทานา่ อพาร์ท โฮเต็ล (บจก.รัตนพล เรสซิเดนซ์  - 076-238818

175 เมอืง ราทานา่ อพาร์ท โฮเต็ล แอท รัษฏา (บจก.  - 061-1807059

176 เมอืง ราไวย์ การ์เด้น บงักะโล  - 0-7661-3903-4

177 เมอืง ราไวย์ แกรนด์ เฮ้าส์ (บจก.ราไวย์ แกรด์ เฮ้าส์) http://www.rawaigrandhouse.com 0-7661-3903-4

178 เมอืง ราไวย์ บชี รีสอร์ท (หสม.) http://www.rawaigrandhouse.com 089-9735387

179 เมอืง ราไวย์ บติูค รีสอร์ท  - 076-381278

180 เมอืง ราไวย์ เบย์ชอร์ http://www.rawaibayshore@yahoo.com 076-613509-14

181 เมอืง ราไวย์ ปาล์ม บชี รีสอร์ท  - 076-226442

182 เมอืง ราไวย์ พร้ินเซส โฮเทล  - 081-5374568

183 เมอืง รีเซ็นต้าภเูกต็สวนหลวง  - 081-5374568

184 เมอืง รีเซ็นต้าสวีทภเูกต็  - 081-5374568

185 เมอืง รีเซ็นต้าเอก็เพลสภเูกต็ทาวน์  - 076-288813

186 เมอืง รุ่งระวี แมนชัน่  - 076-383340

187 เมอืง รูมแอทฉลอง  (Room @ Chalong)  - 076-213425

188 เมอืง โรมเพลส (บจก.ธันจ์ดวงจิต)  - 0-7627-1888

189 เมอืง ลามนู รีโซเทล (เดิม ภเูกต็ รีโซเทล) http://www.lagunaholidayclub.com 076-355901-2
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190 เมอืง ลิตเต้ิลยอนย่า (บจก. ลิตเต้ิลยอนย่า) http://www.littleyouyahotel.com 076-202302

191 เมอืง ลีลาวดี นาคา  - 076-381810

192 เมอืง วาปา โฮเต็ล (บจก. แกรนด์ทาวน ์โฮเต็ล) http://www.phuketvapahotel.com 076-212310

193 เมอืง วิบลูสิน  - 076-521333

194 เมอืง วิลล่า โซลิทูธ (ไมตรี รีสอร์ท)  - 076-381102

195 เมอืง วิลล่า มานดายา (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 0-7628-8891

196 เมอืง วิลล่า สาลิกา (บจก ทัสซิน ี)  - 076-381102

197 เมอืง วิลล่ากามา (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 076-381102

198 เมอืง วิลล่าคูตา (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 076-381102

199 เมอืง วิลล่าเดอมามา่  - 089-7303893

200 เมอืง วิลล่าบกูติ (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 076-381102

201 เมอืง วิลล่าโรวินา่ (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 076-381102

202 เมอืง วิลล่าลอมบกุ (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 076-381102

203 เมอืง วิลล่าสุขสันต์ราไวย์ (วิลล่าซูซู โฮลิแพลนเนต็)  - 0-7634-0700

204 เมอืง แวร์ซาย  - 0-7637-1000

205 เมอืง ไวตามนิซี โฮลเทล ภเูกต็  -  -

206 เมอืง ศรีพันวา http://www.sripanwa.com/ 098-0258756

207 เมอืง ศรีพันวา บทูีค รีสอร์ท แอนด์สปา  - 076-371000 

208 เมอืง ศรีพันวา โฮเต็ล  - 076-371000 

209 เมอืง สตูดิโอ 77  - 076-212328

210 เมอืง สมายเวิลด์แอนด์สมายโฮม  - 099-23663956

211 เมอืง สยาม  - 076-222774

212 เมอืง สลีป แอท ภเูกต็  - 076-377582

213 เมอืง สะป าอนิน์  - 076-377582
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214 เมอืง สามคัคี รีสอร์ท      (บจก. อนัเค)  - 0-7629-2449

215 เมอืง สิริภเูกต็      (บจก. โรงแรมภเูกต็สิริ) http://www.patong-apartment.com 0-8464-6553-2

216 เมอืง สิเหร่เฮาส์  - 0-7621-5816

217 เมอืง สุขใจ  - 0-7621-9842

218 เมอืง สุขสบาย  - 076-685353-4

219 เมอืง สุพิฌาย์ พูลแอคเซส 081-8914861

220 เมอืง แสนสุโข วิลล์ บงักะโล รีสอร์ท (บจก.แสนสุข)  - 076-681109

221 เมอืง หมงิโซวบติูค เฮ้าส์  - 0-7633-3568

222 เมอืง เหมยโจวภเูกต็ 076-226-555

223 เมอืง อควา รีสอร์ท 0-8189-2535-4

224 เมอืง อนานาส โฮสเทล  - 081-7700495

225 เมอืง อพาร์ทเมน้ท์บา้นกานต์ธริณ  - 076-318888

226 เมอืง อมธารา เวลเนส  รีสอร์ท เรซซิเด้นท์(เดิมรีเจ้นท์ http://www.regenthotels.com 076-318888

227 เมอืง อมธารา เวลเนส รีสอร์ท   (เดิมรีเจ้นท์ ภเูกต็ http://www.regenthotels.com 076-610211-2 

228 เมอืง อรนชิา อพาร์ทเมนท์ แอนด์โฮเท็ล  - 081-5365347

229 เมอืง ออนเดอะร๊อค  - 076-289327-8 

230 เมอืง ออล ซีซ่ันส์ ในหานภเูกต็  - 076-374380

231 เมอืง อญัชัญลินา่  - 076-367106

232 เมอืง อญัชัน บติูค 076-367635

233 เมอืง อญัชัน ไพรเวท พูลวิลล่า 076-367107

234 เมอืง อนัดามนั ไท บติูก รีสอร์ท               (โดยนางศิริพร  - 076-212-881

235 เมอืง อลัมอนด์คอทเทจ  - 076-608862

236 เมอืง อา้ย ภเูกต็ โฮสเทล  - 080-8929825

237 เมอืง อารี ลากนู บแีอนด์บี  - 080-8929825
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238 เมอืง อา่วฉลองวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 086-4765210

239 เมอืง อา่วเสน บงักาโล  - 095-0149878

240 เมอืง อนินภ์เูกต็เฮ้าส์ 076-212652

241 เมอืง อโีค โฮสเทล (บจก.อโีค โฮสเทล ภเูกต็)  - 076-610453

242 เมอืง เอทู รีสอร์ท (บจก.จันทมาตร  - 098-2693594 

243 เมอืง เอม็เบด ภเูกต็  - 076-241377

244 เมอืง เอสพีแมนชัน่  - 0-7623-8818

245 เมอืง แอด เดอะทรี คอนโดมเินยีม หอ้ง 210  - 093-5790369

246 เมอืง แอด เดอะทรี คอนโดมเินยีม หอ้ง 314  - 093-5790369

247 เมอืง แอด ไนท์ โฮสเทล (บจก. รัตนาและบตุร 0002  - 063-2032379

248 เมอืง ฮอปอนิน ์ภเูกต็  - 089-5613513

249 เมอืง ฮอลิเดย์ พลาซ่า  - 0-7639-6433

250 เมอืง แฮปปี ้อนิน์  - 076-383601 

251 เมอืง โฮเทล ออคโทเบอร์  - 096-6455507

252 ถลาง 24 ทาวน ์รีสอร์ท  - 081-8927791

253 ถลาง The Residence       (บจก.แซฟไฟร์ รีสอร์ทฯ)  - 076-527870-4

254 ถลาง กรีนเฮ้าส์ ภเูกต็  - 081-2720701

255 ถลาง ครูวิทย์รีสอร์ท  - 089-6462640

256 ถลาง คาสซาดา สวีท  -  076-554211

257 ถลาง แคสชัวรีนา http://www.casuarinashores.info 0-763-14249

258 ถลาง แคสเซีย ภเูกต็  - 076-356999

259 ถลาง โคโม ่พ้อยท์ ยามู http://www.pointyamu.com 076-360100

260 ถลาง โคเรียซี บติูค รีสอร์ท (บจก. ไมข้าว บติูค รีสอร์ท)  - 076-684971-2

261 ถลาง จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.chandara-resort.com 0-7631-7800
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262 ถลาง จินดา รีสอร์ท  - 0-7633-8000

263 ถลาง เจดับบลิว แมริออท ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.jwmarriottphuketresort.com 0-95291-1199-3

264 ถลาง เจพีเฮ้าส์  - 0-8474-5628-4

265 ถลาง เช็คอนิ  - 090-5641789

266 ถลาง เชชาลีบงักะโล  - 0-7627-0237

267 ถลาง โชติกา บงักะโล http://www.planetthailand.net/chotikabungalow.html 076-349800

268 ถลาง ซันวิง รีสอร์ท แอนด์ สปา (บจก.  - 076-270635

269 ถลาง ซีไพน ์วิลล่า ซีเบร์ิด  - 080-5444491

270 ถลาง ซีสโตน พูลวิลล่า  - 076-305882

271 ถลาง เซ็นทาราแกรนด์ เวสต์แซนด์รีสอร์ทฯ http://www.centarahotelsresorts.com 076-609888

272 ถลาง ดรีม ภเูกต็ โฮเทล แอนด์ สปา http://www.dreamhotel.com/phuket 076-324266

273 ถลาง ดิสคัพเวอร์ร่ี เฮ้าส์  - 081-6939359

274 ถลาง ดีนาร ลอดจ์  - 0-7636-2999

275 ถลาง ดีสคัพเวอร์รร่ี การ์เด้นส์  - 076-527593-4

276 ถลาง ดุสิตธาน ีลากนูา่ ภเูกต็ http://www.dusit.com 0-7637-2300

277 ถลาง เดวา ภเูกต็ (บจก. อาร์ แอนด์ บ ีพาร์ทเนอร์) http://www.dewaphuket.com 076-615696

278 ถลาง เดวิส  เรสซิเดนซ์  - 076-216563

279 ถลาง เดอะ ซันฟลาวเวอร์ ฮอลิเดย์ โฮสเทล (บจก. พรวรา  - 076-371442

280 ถลาง เดอะ นาคาไอแลนด์ (บจก.เอราวัณ)  - 0-7631-7600

281 ถลาง เดอะ พาวิลเล่ียน http://www.phuketpavillions.com 0-7661-5696

282 ถลาง เดอะโกลดดิเกอร์ รีสอร์ท (ปดิชัว่คราว พ.ค.58-ต.ค.  - 076-327015-6

283 ถลาง เดอะคาซิต้า ภเูกต็  - 076-601149

284 ถลาง เดอะชวา  - 076-372600

285 ถลาง เดอะซเลท(เดิมอนิดิโกเ้พิร์ล)   (เดิมเพิร์ลวิลเลจ) http://www.indigo-pearl.com 076-205399
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286 ถลาง เดอะซิกซ์ทีน ในยาง  - 081-4772879

287 ถลาง เดอะซิกซ์ทีน สุรินทร์ บชี โฮเทล  - 089-5917988

288 ถลาง เดอะเนเจอร์ วิลล่า (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 093-5790369

289 ถลาง เดอะบชี  - 090-5641789

290 ถลาง แดงซีบชี บงักะโล  - 0-7631-0357

291 ถลาง ตรีสรา      (บจก.ทรีดอลฟินซ์ รีสอร์ท) http://www.trisara.com 076-316500

292 ถลาง ทวินปาล์มเรสซิเดนซ์ (แยกยืน่จาก ทีพีสุรินทร์) http://www.twininn.com 076-355803

293 ถลาง ทวินปาล์มส์  ภเูกต็   (บจก.ทีพี สุรินทร์ฯ) http://www.twinpalms-group.com 081-7195055

294 ถลาง ท๊อป อนิน ์การ์เด้น  - 089-6520768

295 ถลาง ทีทีในยางบชีภเูกต็ http://www.tinideehotels.com/phuket/ 0-7632-1829

296 ถลาง ทีวิลล่า (บกจ. ที เอส เอม็ รีสอร์ท) http://www.T-Villa.com 081-9582371

297 ถลาง เทค อะ เบรค แอท ในยาง โฮสเทล  - 076-336000

298 ถลาง ธัญญปรุะ รีทรีท  - 0-7630-3700

299 ถลาง ธัญญปรุะ สปอร์ตส  - 076-336000

300 ถลาง นติิบคุคลอาคารชุดซิกส์ เอเวนวิส์ สุรินทร์  - 093-5790369

301 ถลาง โนโวเทล ภเูกต็ สุรินทร์ (ดับเบิล้ทรี รีสอร์ท http://www.novotel.com/gb/hotel-7235-novotel-phuket-kamala-beach-/index.shtml 076-310351

302 ถลาง ในทอนซีวิว http://naithon@phuket.dir.com 0-7620-5330

303 ถลาง ในทอนบชี แมนชัน่  - 093-5757594

304 ถลาง ในทอนบชีวิลล่า (ปดิชัว่คราว มยิ60-ตค60)  - 076-341456

305 ถลาง ในทอนบรีุ บชี รีสอร์ท http://www.naithonburi.com 076-327799

306 ถลาง ในยาง ซีวิว เพลส  -  -

307 ถลาง ในยางคอทเทจ  - 081-6779619

308 ถลาง ในยางดีสคัฟเวอร่ีบชี รีสอร์ท  - 076-327813

309 ถลาง ในยางบชี โฮเทล (บจก. ภเูกต็ในยาง โฮเทล) http://www.naiyangbeachhotel.com 0-7632-8300
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310 ถลาง ไนยางบชีรีสอร์ท http://www.naiyangbeachresort.com 0-7632-7488

311 ถลาง ไนยางเฮ้าส์ http://www.naiyanghouse@hotmail.com 0-7632-8088

312 ถลาง บลู แคนยอน กอล์ฟเฟอร์ ลอจ์ด http://www.bluecanyonclub.com 083-3913960

313 ถลาง บงักาโลว์ แอท ไมข้าว  - 0-7632-4374

314 ถลาง บนัยันทรี รีสอร์ท       (บจก.ลากนูา่ บนัยันทรี) http://www.bangantree.com 076-527822

315 ถลาง บางเทา คานต้ิา เฮ้าส์  - 0-7627-0474

316 ถลาง บางเทา วิลเลจ รีสอร์ท http://www.bangtaovillageresort.com 084-0605648

317 ถลาง บา้นมาลิน ีเบด แอนด์ เบรคฟาสต์ (บจก.  - 089-2929943

318 ถลาง บา้นโรซ่า  - 076-527587

319 ถลาง บา้นวนชิชา (บจก. วนชิชา ฮอลิเดย์ ภเูกต็)  - 081-3705770

320 ถลาง บา้นหวัช้าง  - 0-8184-3674-4

321 ถลาง บ.ีบานานา่ รีสอร์ท  - 076-202288

322 ถลาง บติูก รีสอร์ท  - 076-271261

323 ถลาง เบญญาฎา ลอร์ด (ปดิปรับปรุง พค.59- ต.ค.59)  - 076-353501-3

324 ถลาง เบสเวสต์เทิร์นพรีเมยีร์บางเทาบชี  - 076-386573

325 ถลาง ไผ่ตาล วิลล่า (บจก.สินคาบานา่)  - 076-380499

326 ถลาง พราว ภเูกต็ (บจก. สุวัฒนน์ภา)  - 076-303299

327 ถลาง พูลแมนภเูกต็อาเคเดียในทอนบชี http://www.pullmanhotels.com 0-7628-4049

328 ถลาง เพ็ญวิลล่า (ปป1พ.ค.-31ต.ค.61)  - 081-8959489

329 ถลาง เพ็ญสิริเฮ้าส์  - 076-327070

330 ถลาง เพเรนเนยีล รีสอร์ท  - 0-8159-7614-4

331 ถลาง แพนภรีู เรสซิเดนซ์  - 076-328222

332 ถลาง ฟรุ๊ตต้ีไนซ์ รีสอร์ท  - 076-510461

333 ถลาง เฟิร์สไทม ์หอ้งพัก 24 ชม.  - 093-7951746
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334 ถลาง แฟมมล่ีิเฮ้าส์  - 084-1837299

335 ถลาง ภเูกต็แคมปก์ราวด์ http://www.campground63@hotmail.com 076-627708

336 ถลาง ภเูกต็แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบชี  - 081-6077440

337 ถลาง ภเูกต็แอร์พอร์ต อนิน์  - 0-7627-0900-10

338 ถลาง ภเูกต็แอร์พอร์ตเพลส  - 076-327317

339 ถลาง มานาไทย    (บจก.สุรินทร์ รีสอร์ท  สาขา 1) http://www.manathai.com 076-328518-21

340 ถลาง มายเพลส  - 076-327313

341 ถลาง มายา ภเูกต็ (บจก. ภคีูตาในยาง)  - 076-540794

342 ถลาง มารีนา่ เอก็เพรส เอา้เอเตอร์ (บกจก.  - 0-7631-0800-4

343 ถลาง มชิชัน่ฮิลล์ ภเูกต็ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา http://www.missionhillsphuket.com 0-7639-6139 

344 ถลาง เมอเวนพิครีสอร์ท บางเทาบชี ภเูกต็ 076-396142 

345 ถลาง แมริออท ไมข้าวบชี   (บจก.เอม็วีซีไอฯ) http://www.marriott.com/hotels/travel/hktpa-marriotts-mai-khao-beach 0-7633-8000

346 ถลาง แมริออทภเูกต็บชีคลับ http://www.marriott.com 0-7661-6072-3

347 ถลาง ไมข้าวดรีม วิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาฯ http://www.maikhardream.com 081-8951233

348 ถลาง ไมข้าวบชี บงักาโล http://www.bmaikhao_beach@hotmail.com 081-2712169

349 ถลาง ไมข้าวโฮมการ์เด้นบงักะโล  - 076-327590

350 ถลาง รอยัลลี รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-238818

351 ถลาง รัตนาเรสซิเดนซ์ ถลาง (บจก. รัตนา อพาร์ตเมน้  - 081-7197197323

352 ถลาง ริมเล บงักะโล  - 081-8941606

353 ถลาง เรเนซอง ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.radisson.com/phuketth_plaza 076-327800

354 ถลาง เรือนไม ้ในยางบชี รีสอร์ท  - 076-328305

355 ถลาง เรือนไมแ้สนงาม  - 0-7634-4241

356 ถลาง ลากนูา่ ฮอลิเดย์ คลับ ภเูกต็ รีสอร์ท http://www.laflorapatong.com 076-311200

357 ถลาง ลีฟแอทลอฟท์ (บจก.ภคีูตา)  - 076-325300
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358 ถลาง เลสปาล์ม วิลล่า วอเตอร์ฟอก  -  -

359 ถลาง เลสปาล์มมาเรสวิลล่า (บจก. ซีมาซ่า บลิด้ิง)  - 076-328117

360 ถลาง วณบรีุ http://www.lemeridien.com/phuketbeachresort 089-5889165

361 ถลาง วังวารี รีสอร์ท  - 080-5350762

362 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 1  - 076-384691

363 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 10  - 076-384691

364 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 11  - 076-384691

365 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 12  - 076-384691

366 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 2  - 076-384691

367 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 3  - 076-384691

368 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 4  - 076-384691

369 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 5  - 076-384691

370 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 7  - 076-384691

371 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 8  - 076-384691

372 ถลาง วิลล่าซันเปา โดยวิลล่า 9  - 076-360100

373 ถลาง วิลล่าส์ แอท โคโมพ่้อยท์ยามู http://www.pointyamu.com 076-338888

374 ถลาง ศาลา ภเูกต็ รีสอร์ท และ สปา http://www.salaphuket.com 076-302302 

375 ถลาง ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา (บจก.ภเูกต็เอสเตท  - 090-5641789

376 ถลาง สโลไลฟ์ บชี  - 076-615944

377 ถลาง สวีทโฮม วิลล่า 1  - 089-6459562

378 ถลาง สวีทโฮมวิลล่า 2  - 089-6459562

379 ถลาง สิมลัิน เกสเฮาส์  - 076-213103

380 ถลาง สิวานา่เพลส  - 076-201888

381 ถลาง สุรินทร์ บชี รีสอร์ท  - 0-7662-1580
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382 ถลาง สุรินทร์ เบย์ อนิน์ http://www.thesurinphuket.com 0-7662-1580

383 ถลาง สุรินทร์ ภเูกต็        (บจก.สุรินทร์ เบย)์ http://www.thesurinphuket.com 093-6526373

384 ถลาง หญิงฟ้า รีสอร์ท  - 089-5903747

385 ถลาง หสม. หมิพานต์ บติุก รีสอร์ท  - 0-7623-3496

386 ถลาง อนนัตรา ภเูกต็ลายัน รีสอร์ทแอนด์สปา 1 http://www.Anantara.com 0-7633-6100

387 ถลาง อนนัตรา ภเูกต็ลายัน รีสอร์ทแอนด์สปา 2 http://www.Anantara.com 0-7633-6100

388 ถลาง อนนัตรา รีซอร์ท แอนด์สปา ภเูกต็ http://www.Anantara.com 0-7633-6100

389 ถลาง อนนัตรา เวเคชัน่คลับ ภเูกต็ http://www.Anantara.com 0-7632-4333

390 ถลาง อมนัปรีุ (อนัดามนัรีสอร์ท และในเครือ) http://www.amanresort.com 0-7632-4333

391 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก. วิลล่า ฮาโมนิ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

392 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.คลิฟวิว อนิเวสเมนท์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

393 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เคดดิงตัน http://www.amanresort.com 0-7632-4333

394 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ชิลล่ี สกายด์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

395 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ซันไซนด์ยูนเิวอร์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

396 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ซีฟา http://www.amanresort.com 0-7632-4333

397 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.แซนด์เบร์ิน http://www.amanresort.com 0-7632-4333

398 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ไดแอสกติ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

399 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ทรัพย์อทุัยฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

400 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เทร็นแอกซ์เพรสฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

401 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เทลอง http://www.amanresort.com 0-7632-4333

402 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ไทม ์ดิเวลลอปเมนท์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

403 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ไทม ์แอนเนอร์จี http://www.amanresort.com 0-7632-4333

404 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เบร์ิดซอล กรุ๊ป http://www.amanresort.com 0-7632-4333

405 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ฟลอเรส ไฮ http://www.amanresort.com 0-7632-4333
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406 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ภเูกต็อนิเวสท์เมนท์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

407 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ภเูกต็โฮลด้ิง http://www.amanresort.com 0-7632-4333

408 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.มานทา เรย์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

409 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เมกกะ วินเนอร์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

410 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เมอร่ีโฮลท์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

411 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ยูมริิน เอด็ไวเซอร์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

412 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ริคกี ้อนิเวสเมน้ท์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

413 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.รูทาลิ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

414 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เรด ไลออ้น ไฟแนนซ์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

415 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.แรดด์สตาร์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

416 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ไรดาล  กรุ๊ป http://www.amanresort.com 0-7632-4333

417 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เลทช์เมยีร์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

418 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.วิสดอม ชาร์ม http://www.amanresort.com 0-7632-4333

419 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เวสท์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

420 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.อวองท์ บสิเนส http://www.amanresort.com 0-7632-4333

421 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ออ๊กซิเมซา โฮลด้ิง http://www.amanresort.com 0-7632-4333

422 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.อาทีเซีย อนิเตอร์ฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

423 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.อลิีท สมาร์ท http://www.amanresort.com 0-7632-4333

424 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เอด็จฟิลด์ แอสโซฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

425 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.แอมสเตดฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

426 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.แอลเอก็ซ์ เอเซีย http://www.amanresort.com 0-7632-4333

427 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.โอบานฯ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

428 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ไอดีล แลนด์มาร์ค http://www.amanresort.com 0-7632-4333

429 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.ฮิลวิว กรุ๊ป http://www.amanresort.com 0-7632-4333
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430 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เฮย์เดย์  เทรดด้ิง http://www.amanresort.com 0-7632-4333

431 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ บจก.เฮเวนล่ี สกายส์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

432 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือ หสม.สยามพาร์ทเนอร์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

433 ถลาง อมนัปรีุ และในเครือบจก.วายทีแอล(เกร์ินซีย)์ http://www.amanresort.com 0-7632-4333

434 ถลาง อโมร่า บชี รีสอร์ท    (บจก.ภทัรบชี รีสอร์ท)  - 073-314361

435 ถลาง อริญชย์นารา บางเทาบชี รีสอร์ท (บจก. มว่งเช้า)  - 0-7634-0350

436 ถลาง องัสนา ลากนูา่ภเูกต็  (บจก.บางเทาแกรนด์) http://www.austriangarden.asia 0-7634-0350

437 ถลาง องัสนาวิลล่ารีสอร์ท ภเูกต็ (เอาท์ริกเกอร์ ลากนูา่ http://www.austriangarden.asia 0-7634-1811

438 ถลาง อนัดามนั ซีไซด์ รีสอร์ท  - 076-325230

439 ถลาง อนัดามนั บางเทา เบย์ รีสอร์ท  - 076-316300 

440 ถลาง อนัดามนั ไวท์ บชี รีสอร์ท  - 076-386554

441 ถลาง อนัดาราฯ และในเครือบจก.ซันนี ่แอคท์ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

442 ถลาง อารีคา  - 085-8880821

443 ถลาง อารีคา วิลล่า โดย บจก.ทรีพเพิลที มาร์ท  - 080-6917779

444 ถลาง อารีคา วิลล่า โดย บจก.ยิปมนัตา  - 081-6913718

445 ถลาง เอเอม็สุรินทร์เพลส  - 0-7633-6900

446 ถลาง เอาท์ริกเกอร์ ลากนูา่ ภเูกต็ บชี รีสอร์ท htthp://www.lagunaphuket.com 089-9265673

447 ถลาง แอทพันตา ภเูกต็  - 076-327771

448 ถลาง แอร์พอร์ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-6327697

449 ถลาง แอร์พอร์ต โอเวอร์ไนท์  -  -

450 ถลาง แอร์พอร์ตบชีโฮเทล ภเูกต็  - 076-327697

451 ถลาง แอร์พอร์ตรีสอร์ท(ปดิกจิการ ต้ังแต่ 1 เมย. 59) www.phuketairportresort.com 076-328355 

452 ถลาง ไอดีโอ ภเูกต็  - 076-271271 

453 ถลาง ไอยารา ฮิลล์ทอปส์  -  076-223448-9
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454 ถลาง ฮอลิเดย์ อนิน ์รีสอร์ท ภเูกต็ ไมข้าว บชี  - 0-7621-1969

455 กะรน กรีนไอแลนด์  - 086-9516382

456 กะรน กะตะ พูลไซด์  - 076-333177-9

457 กะรน กะตะ เรสซิเด้นซ์  -  -

458 กะรน กะตะการ์เด้น รีสอร์ท  - 076-330627

459 กะรน กะตะคันทร่ีเฮ้าส์ http://www.katacountryhouse.com 0-7628-4221

460 กะรน กะตะโคซ่ีเพลส (บจก. กะตะโคซ่ีเพลส)  - 076-202302

461 กะรน กะตะซีบรีซ รีสอร์ท http://www.kataseabreeze.com 076-284300-7

462 กะรน กะตะธาน ีภเูกต็ บชี รีสอร์ท http://www.katathani.com 0-76212-660

463 กะรน กะตะนอ้ย รีสอร์ท  - 076-333078

464 กะรน กะตะนอ้ยพาวิลเล่ียน บาย อมร  - 081-7371585 

465 กะรน กะตะบชี รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.katagroup.com 0-7633-0031

466 กะรน กะตะบชี โฮมสเตย์  - 089-1899066

467 กะรน กะตะปาล์ม รีสอร์ท http://www.katapalmresort.com 076-284334-8

468 กะรน กะตะภเูกต็รีสอร์ท (บจก.เต็มธนา)  - 076-330721

469 กะรน กะตะมนัดา ลัคซูร่ีวิลล่า  - 0-7633-3251

470 กะรน กะตะลัคกีว้ิลล่า  - 076-333385

471 กะรน กะตะวิวเกสท์เฮาส์ http://www.kataviewgh@hotmail.com 0-7628-4331-3

472 กะรน กะตะวิวพอยท์รีสอร์ท  - 076-330161

473 กะรน กะตะออนซี บงักาโล http://www.kata-on-sea.com 0-7633-0594

474 กะรน กะตะไฮวิว  - 076-330660

475 กะรน กะรน คาเฟ่         (บจก.โบลเดอร์ บสิซิเนสฯ) http://www.pacific-club-phuket.com 0-7639-8350-2

476 กะรน กะรน ซีแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา http://www.karonseasand.com 076-286464

477 กะรน กะรน พร้ินเซส โฮเทล  - 0-7639-6480
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478 กะรน กะรน ลิฟวิ่ง รูม http://www.karonlivingroom.com 0-7628-6618-9

479 กะรน กะรน วิลเลจ http://www.KARONVILLAGEHOTEL.COM 076-396431

480 กะรน กะรนซีไซด์  - 076-398022

481 กะรน กะรนซีวิว อพาร์ทเมน้ต์  - 076-286251

482 กะรน กะรนนา่ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.karonnaresort.com 076-286406

483 กะรน กะรนเบย์อนิน์  - 076-396542

484 กะรน กะรนเพลส http://www.kasalongphuket.com 0-7620-5208-9

485 กะรน กะรนภนูาคา รีสอร์ท แอนด์สปา (บจก.  - 076-337800

486 กะรน กะรนเวลรีสอร์ท ภเูกต็  - 076-398139

487 กะรน การ์เด้นโฮม กะตะ  - 096-6374777

488 กะรน เกษมสุขเกสเฮาส์  - 076-396480

489 กะรน แกรนด์ ซันเซ็ท โฮเทล  - 0-8940-73698

490 กะรน คลับเมด (คลับเมดิแตร์ราเน่)  (บจก. ฮอลลิเดย์ http://www.clubmed.com 0-7633-0455-9

491 กะรน คอกช้างวิลเลจ  - 076-213523

492 กะรน คอรัล อนิน ์(คอโรล)  - 076-396133

493 กะรน คาซ่าแอนด์มาเร  - 076-330068

494 กะรน เจเจกะรนบชี  - 076-396935

495 กะรน เจอาร์สยามกะตะ รีสอร์ท  - 063-8760013

496 กะรน ชนาลัย การ์เด้น รีสอร์ท (ทรอปคิอล การ์เด้น  - 076-285211-9

497 กะรน ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (ซีรีน รีสอร์ท)  - 076-285211-9

498 กะรน ชนาลัย โรแมนติกา รีสอร์ท(ทรอปคิอล รีสอร์ท)  - 076-285211-9

499 กะรน ชูการ์ มารีนา่ รีสอร์ท เซิร์ฟ กะตะบชี (บจก.  - 076-330388

500 กะรน ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท นอติดัล (บจก. ภสุูลิ)  - 076-330388

501 กะรน ชูการ์ มารีนา่ รีสอร์ท แฟขัน่ กะรนบชี  (แมก็ซ่ี  - 076-330388
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502 กะรน ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กะรนบชี   บจก.  - 076-330388

503 กะรน ชูการ์ปาล์มแกรนด์ฮิลไซด์  - 076-330388

504 กะรน ชูพร เฮ้าส์  - 076-333279

505 กะรน ซิมพลีเทล (บจก.ธนาพงศ์เอา้ส์)  - 076-396531

506 กะรน ซี ซี ไฮด์อะเวย์     (บจก. โอนนิง่พาราไดซ์) http://www.ccbloomshotel.com 0-7633-3222-3

507 กะรน เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูกต็ http://www.centarahotelsresorts.com 076-349800

508 กะรน เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูกต็ http://www.centarahotelsresorts.com 076-349800

509 กะรน เซ็นทารา วิลล่า ภเูกต็ http://www.centarahotelsresorts.com 076-349800

510 กะรน เซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทภเูกต็ http://www.centarahotelsresorts.com 076-349800

511 กะรน เซาท์ สยาม เกสเฮ้าท์  - 076-285343

512 กะรน เซาร์เทริน ์ไฟร์ไรซ์  - 076-284632

513 กะรน ดาบงักาโล  - 089-2888214

514 กะรน ดิ โอลด์ ภเูกต็ - กะรนบชี รีสอร์ท (หจก. http://www.oldphukethotel.com 076-396353-6

515 กะรน ดิออร์คิดเฮ้าส์  - 076-330882

516 กะรน เดอะชอร์ แอท กะตะธานี http://www.theshore.katathani.com 0-7633-0124

517 กะรน เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท  - 076-609555

518 กะรน เดอะบลูอโีคว์  - 076-333315

519 กะรน เดอะโบท๊เฮ้าส์ อนินแ์อนด์เรสทัวรอง http://www.theboathousephuket.com 0-7633-0015-17

520 กะรน เดอะปาล์มเมอร่ี รีสอร์ท แอนด์ สปา (บจก.  - 076-333171

521 กะรน เดอะฟร้อนท์ วิลเลจ http://www.frontvillage.com 0-7639-8200-5

522 กะรน เดอะเมโลด้ี  - 076-285285

523 กะรน เดอะยามา ภเูกต็ โฮเทล (อสิติน ยามา โฮเท็ล ภเูกต็) http://www.impiana.com 0-7634-0138-40

524 กะรน เดอะลิตเต้ิลเมอร์เมดเกสต์เฮ้าส์แอนด์เรสเตอร์รองต์  - 085-0610085

525 กะรน เดอะวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.amanresort.com 0-7632-4334
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526 กะรน ไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.daimondcottage.com 076-286446-50

527 กะรน ต๊ิกเพลส (บจก. เสือที่ปรึกษา)  - 076-333197

528 กะรน ถาวรปาล์มบชี รีสอร์ท (เจริญชนะ 1986) http://www.thavornpalmbeach.com 076-396090-3

529 กะรน ทูเกทเตอร์ ภเูกต็  - 076-374380

530 กะรน ทูเชฟท์ อนิน์  - 076-333370

531 กะรน ธรรมาภรณ์ รีสอร์ท (แยกจากออร์คิดเดเซีย)ปป 1พ.  - 076-284083

532 กะรน ธีระเฮ้าส์  - 081-9702715

533 กะรน นดิเกสท์เฮ้าส์ (นติเกสเฮ้าส์)  - 076-330766

534 กะรน เนปทูนา่  สาขา 1  - 0-7633-0926

535 กะรน โนโวเทล ภเูกต็ กะรน บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.paressaresorts.com 0-7630-2000

536 กะรน บงักะโล แฟนตาซี ฮิลล์  - 0-7633-0106

537 กะรน บา้นกะตะเมธา  - 095-2575859

538 กะรน บา้นกะรนบรีุรีสอร์ท http://www.karonburi.com 076-286481-2

539 กะรน บา้นกะรนรีสอร์ท http://www.phuketbaankaron.com 076-286215-8 

540 กะรน บา้นชายเล  - 076-396248

541 กะรน บา้นไทยโฮมสเตย์  -  -

542 กะรน บา้นวนดิา การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท  - 076-396520

543 กะรน บา้นสายลม  - 076-396170

544 กะรน บา้นเอสเอส กะรน  - 076-396541

545 กะรน บาวแมน คาซ่า     (บจก.บาวแมนคาซ่า) http://www.baumancasa.com 076-396818-22

546 กะรน บชี บรีซ เกสเฮ้าส์  - 076-384722

547 กะรน บยีอนด์ รีสอร์ท กะรน http://www.katagroup.com/beyond-karon/home.htm 0-7633-0006-8

548 กะรน บณุฑรีก ์บติูครีสอร์ท http://www.boondaree.com 076-284615-6

549 กะรน บมูเมอแรงวิลเลจ รีสอร์ท  - 076-284480
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550 กะรน แปซิฟิก สปา รีสอร์ท  (บจก.โบลเดอร์ฯ) http://www.pacific-club-phuket.com 0-7639-8350

551 กะรน พร้ินเซส ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-396760

552 กะรน พายเนป็เปลิเกรสเฮาส์  - 093-1355116

553 กะรน พาราไดซ์ กริล       (บจก.โบลเดอร์ บสิซิเนสฯ) http://www.pacific-club-phuket.com 0-7639-8350-2

554 กะรน พีจีเอส คาซาเดล โซล ภเูกต็ http://www.katacasadel.com 0-7633-3288-90

555 กะรน พีช บลอสซ่ัม http://www.peach-hill.com 076-330603

556 กะรน พีช วิลล่าส์ http://www.peach-hill.com 076-330603

557 กะรน พีช ฮิลล์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท http://www.peach-hill.com 076-330603

558 กะรน พีแอนด์ทีกะตะ เฮ้าส์ http://www.pt_katahouse@hotmail.com 076-284203

559 กะรน เพ็นชัน่ ซูมรอส  - 076-3296873

560 กะรน ภเูกต็ โกลเด้น แซนด์อนิน์ http://www.phuket-goldensand.com 076-396493-5

561 กะรน ภเูกต็ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.katagroup.com 0-7639-6519

562 กะรน ภเูกต็ โอเชีย่น รีสอร์ท http://www.phuketocean.com 076-396599

563 กะรน ภเูกต็กะรนเกสท์เฮ้าส์  - 076-396860

564 กะรน ภเูกต็ไอแลนด์วิว http://www.phuket-islandview.com 076-396452-56

565 กะรน ภนูาวา รีสอร์ท (บจก. ซอฟทอร์น)  - 076-326322

566 กะรน ภริูนทร์ รีสอร์ท  - 076-398327

567 กะรน ภรีูการต์เกรสเฮ้า  - 086-5653881

568 กะรน มะลิษา วิลล่า สวีท  - 076-284760

569 กะรน มนัดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-681800

570 กะรน มายเฟรนด์ เฮ้าส์ (Asena)  - 094-4599592

571 กะรน มารีนา่ ภเูกต็ รีสอร์ท (หจก. ทรอปปคิอลกรุ๊ป) http://www.marinaphuket.com 076-330625 

572 กะรน มาลา อพาทเมน้ท์  - 076-285179

573 กะรน เมธาดี รีสอร์ท (ปป 54- เมย.60)  - 076-33788
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574 กะรน เมลโลว์ สเปซ บติูค รูม  - 0-7639-6055

575 กะรน เมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน บชี ภเูกต็ http://www.movenpickresort 0-7639-6139 

576 กะรน เมอเวนพิคเรสซิเดนเซส กะรน บชี ภเูกต็ http://www.movenpickresort 0-7633-8000

577 กะรน เมาเท่น ซีวิว  - 0-8339-1552-5

578 กะรน รวมเทพอนิน์  - 0-7633-0280-2

579 กะรน ราชาเกสเฮ้าส์  - 082-4156282

580 กะรน รามาดา ภเูกต็ เซาท์ซี    (เซาท์ซี กะรน ภเูกต็)  - 081-5374568

581 กะรน ริโกส์้ บงักะโลว์  - 076-333459

582 กะรน ลิฟวิ่งรูม บาร์เกสเฮา  - 085-0509809

583 กะรน เลอเมริเดียน ภเูกต็ บชี รีสอร์ท http://www.lemeridien.com/phuketbeachresort 0-7634-0480-5

584 กะรน วรบรีุ ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์สปา  - 076-298999

585 กะรน วัลลอฟท์ โฮเทล  - 076-330236

586 กะรน วารี เกสท์เฮาส์  - 076-331016

587 กะรน วิลล่าอลิซาเบท็  - 076-510187

588 กะรน ไวท์ พีช  - 076-330603

589 กะรน สมยับาร์  - 098-7264612

590 กะรน สมายเฮ้าส์  - 081-6062547

591 กะรน สวัสดี วิลเลจ (บจก. เดอะบาลาย)  - 076-330979 

592 กะรน สวัสดีเกสท์เฮ้าส์ (เดอะคัลเลอร์)  - 076-261101

593 กะรน สุทินเกสท์เฮ้าส์  - 076-396280

594 กะรน หนกุดี (บจก. ภกูะตะ)  - 076-688888

595 กะรน หมอ่มตรี วิลล่า รอแยล กรุ๊ป http://www.suwanpupahotel.net 0-7666-1156

596 กะรน อโลฮา เรสซิเดนซ์  - 076-330072

597 กะรน อวิสต้า รีสอร์ท แอนด์สปา กะตะ ภเูกต็  (บจก.  - 076-298888
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598 กะรน ออน โฮเทล  - 076-341096

599 กะรน ออนเดอะฮิลล์รีสอร์ท  - 081-6760533

600 กะรน ออร์คิด เคเซีย รีสอร์ท (เดิม ออคิด เคเชีย รีสอร์ท)  - 076-284083

601 กะรน อนัดามนั คาเนเซีย รีสอร์ทแอนด์สปา  - 076-284211-4 

602 กะรน อนัดามนัซีวิว (บจก.ซีวิวปา่ตองโฮเต็ล)  - 076-398111

603 กะรน อลัพีนา่ ภเูกต็ นาลีนา่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (บจก.  - 0-76338-777

604 กะรน อนิออนเดอะบชี  - 076-398220-4

605 กะรน อมิเพียนา่ ไพรเวท วิลล่า  - 076-330700-1

606 กะรน แอก็เซส รีสอร์ท แอนด์วิลล่า  - 076-398480-9 

607 กะรน แองกสัทูโอ (บจก. เอโอเอม็ ภเูกต็)  - 076-215303

608 กะรน ไอบสิ ภเูกต็ กะตะ http://www.Ibishotel.com/thailand 0-7630-3833

609 กะรน ฮอไรซอนกะรน บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.Ibishotel.com/thailand 0-7630-3833

610 กะรน ฮอไรซอนบชี ดีลักซ์ รีสอร์ท  - 076-284555 

611 กะรน ฮันนี ่รีสอร์ท (บจก. กะตะรีสอร์ท แอนด์สปา)  - 0-7633-0938

612 กะรน ฮิลตัน ภเูกต็ อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.hilton.com 076-396433-41

613 กะรน โฮเทลไอคอน ภเูกต็  - 085-0610085

614 กะทู้ กมลาดรีม  - 062-2433952

615 กะทู้ กมลาบชี เรสซิเด้นซ์  - 076-322673

616 กะทู้ กมลาบชี เอสเตท http://www.kamalabeachestate.com 0-7627-9756-9

617 กะทู้ กมลาบชี โฮเต็ล (หจก.โอเชีย่นรีสอร์ท) http://www.kamalabeach.com 076-279580-5 

618 กะทู้ กมลาบรีุ เกสท์เฮาส์  - 0-7638-5730-1

619 กะทู้ กระต่ายแมนชัน่  - 076-344711-2

620 กะทู้ กระต่ายแมนชัน่ 2  - 076-344711 

621 กะทู้ กริลฮุทท์เต้  - 076-341456
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622 กะทู้ กรีนฮาเบอปา่ตอง (เอน็จอยปา่ตอง)  - 076-512289

623 กะทู้ กอมารีน แมนชัน่  - 086-9482207

624 กะทู้ กะหลิมรีสอร์ท  - 095-0314700

625 กะทู้ กมีาลา  - 076-358777

626 กะทู้ เกยีน เซา หยิน  - 099-3621919

627 กะทู้ แกรนด์บลู (บจก.ภเูกต็เอเวอร์กรีน)  - 076-337666

628 กะทู้ แกรนด์เมอร์เคียว ภเูกต็ปา่ตอง http://www.grandmercurephuketpatong.com 0-7623-1999

629 กะทู้ แกลม ฮาบแิทท (บจก.เดอะคอร์แมนเนจเมนท์)  - 076-609701

630 กะทู้ คลับ วัน เซเว่น  - 076-345176

631 กะทู้ คาซ่าซัมเมอร์บรีซ (ซัมเมอร์บรีซ) http://www.casasummerbreezehotal.com 076-340464

632 กะทู้ คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-358988

633 กะทู้ คาลีจ มาส  - 076-344130

634 กะทู้ คูล่า เกสเฮ้าส์  - 085-6900132

635 กะทู้ เคป เซียนนา่ ภเูกต็  - 076-337300

636 กะทู้ เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า  - 076-310051-2

637 กะทู้ แคนด้ีเ ฮ้าส์  - 0-8912-1327-7

638 กะทู้ แคปปริคอร์น วิลเลจ        (หจก.บ.ีเอน็.ว.ีฯ)  - 0-7634-0390

639 กะทู้ แคลล่ีส์ เรสซิเด้นท์  - 089-871176

640 กะทู้ โคโคนทั การ์เด้นท์ เฮ้าท์ฟอร์เร็นท์  - 086-9462518

641 กะทู้ โคโคนทั วิลเลจ http://www.coconutvillageresort.com 076-340146-8

642 กะทู้ จรัญญาเกสท์เฮ้าส์  - 076-342446

643 กะทู้ จอยส์คาเฟ่  - 076-344770

644 กะทู้ จิราพร ฮิลล์ รีสอร์ท  - 076-512091-2

645 กะทู้ เจอร์นีย่์ ฮับ ภเูกต็  - 076-627999
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646 กะทู้ เจีย๊บเกสเฮ้าส์  - 093-4454775

647 กะทู้ ชงโคเกสท์เฮ้าส์ http://www.chongkotravel.com 076-345433

648 กะทู้ ชบานา่  - 076-279433

649 กะทู้ ชลดาอนิน์  - 087-8948427

650 กะทู้ ชิโน เฮ้าส์ ปา่ตอง  - 0-7639-3142

651 กะทู้ ชิโนเมซอง (ปป เม.ย.61-ก.ย.61)  - 086-9418783

652 กะทู้ ชิลล่ี ศาลา ปา่ตอง  - 088-7660844

653 กะทู้ ซัน เวสท์ ดีเวลลอปเมนท์ (ภเูกต็อโีคซ่ีโฮเทล) http://www.phuketcozyhotel.com 0-7624-9701

654 กะทู้ ซันเซ็ท บชี รีสอร์ท (มส่ีวนขยาย) http://www.sunsetphuket.com 076-342482

655 กะทู้ ซันวิง รีสอร์ท กมลา บชี (ภเูกต็พัฒนาทรัพยากร)  - 076-270635

656 กะทู้ ซันฮิลล์     (บจก.แอล.มา่)  - 0-7634-5275

657 กะทู้ ซาบนีา เกสท์เฮ้าส์  - 083-6349348

658 กะทู้ ซาฟารี บชี http://www.safaribeachhotel.com 076-341171-4

659 กะทู้ ซิลเวอร์รีโซลเทล  - 076-341200

660 กะทู้ ซี ซัน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-341806

661 กะทู้ ซี แอนด์ เอน็ รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-341806

662 กะทู้ ซีเกลิ โฮม  - 0-7629-2098-9

663 กะทู้ ซีตรัส ไฮท์ ปา่ตอง (บจก.ปา่ตองเบลแอร์)  - 076-358000

664 กะทู้ ซีเพิร์ล บชี รีสอร์ท (รับโอนจาก แอบ็โซลูท ซีเพิร์ล http://www.absoluteseapearl.com 076-684971-2

665 กะทู้ ซีวิวปา่ตอง (มส่ีวนขยาย) http://www.info@seaviewphuket.com 076-341300-4

666 กะทู้ ซีแอนด์ เอน็ http://www.cnhotelpatong.com 076-340475

667 กะทู้ เซ็นทรา แอสลี ปา่ตอง http://www.centarahotelsresorts.com 076-349800

668 กะทู้ เซ็นทารา บลูมารีน เดิมเดอะ บลู มารีน รีสอร์ท http://www.thebluenarine.com 076-370400 

669 กะทู้ เซเว่นคิว บงักาโล  - 095-4159028
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670 กะทู้ เซเว่นคิว โฮเทล  - 089-1432444 

671 กะทู้ เซอร์เคิล ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปดิชัว่คราว  - 076-279999 

672 กะทู้ เซิร์ฟ โฮเทล ปา่ตอง  - 076-685088

673 กะทู้ แซนด์อนิน์ http://www.sand-inn@samart.co.th 076-340342

674 กะทู้ โซล่าร์ ดรีม (ออเร้นท์ โฮเทล)  - 076-384722

675 กะทู้ ฐานทิพย์ วิลล่า http://www,thantjippatong.com 0-7634-4307

676 กะทู้ ณัฐวัศแมนชัน่  - 087-7152045

677 กะทู้ ดวงจิตต์  รีสอร์ท http://www.duangjittresort-spa.com 076-340303

678 กะทู้ ดิอความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า http://www.aquamarineresort.com 076-310600

679 กะทู้ ดิเอม โฮเทล ปา่ตอง  - 076-216563

680 กะทู้ ดีเจเฮ้าส์  - 076-366237

681 กะทู้ ดีชัวร์  - 076-366921-2

682 กะทู้ ดีฟีลโฮสเทล 076-340063

683 กะทู้ ดีลิเชียส เรสซิเดนซ์  - 097-9758313

684 กะทู้ ดีวันปา่ตอง  -  -

685 กะทู้ ดีวานา่ พลาซ่า ปา่ตอง ( เดิมเมอร์เคียว ภเูกต็  - 076-341414-5

686 กะทู้ ดีวานา่ปา่ตองรีสอร์ทแอนด์สปา http://www.deevanapatong.com 076-341414-5

687 กะทู้ เดอะ เกสเฮ้าส์ (14 )  - 082-7173287

688 กะทู้ เดอะ เนเชอรัล รีสอร์ท  - 076-355793

689 กะทู้ เดอะ มโินเทล  - 076-296654

690 กะทู้ เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา http://www.royalparadise.com 0-7634-0666

691 กะทู้ เดอะ ออร์คิด กะหลิมเบย์ (บจก.เบลนฟอร์ด)  - 076-340496

692 กะทู้ เดอะ อมัเบรลล่า เฮ้าส์  - 085-5562333

693 กะทู้ เดอะกิก๊ โฮเทล (บจก.ทีวีเจ ภเูกต็)  - 076-043255-8
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694 กะทู้ เดอะก ีรีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.patongvilla.com 076-340132-3

695 กะทู้ เดอะเกรท แอท ปา่ตอง เรสซิเด้นซ์  - 076-292141 

696 กะทู้ เดอะเกสเฮ้าส์ (30/2)  - -

697 กะทู้ เดอะเกสเฮ้าส์ (30/3)  - -

698 กะทู้ เดอะเกสเฮ้าส์ (30/4)  - -

699 กะทู้ เดอะเกสเฮ้าส์ (32/2)  - -

700 กะทู้ เดอะคริบ ปา่ตอง  - 076-540777

701 กะทู้ เดอะคริส ปา่ตอง    (พีจีเอสโฮเทลฯ) http://www.thekrishotel.com 076-342150

702 กะทู้ เดอะโคโคนทันาในรีสอร์ท http://www.thekrishotel.com 0-7634-2150

703 กะทู้ เดอะเชด (บจก.เคพีวี โฮเทล)  - 076-608892

704 กะทู้ เดอะซิลค์ วิว  - 076-215303

705 กะทู้ เดอะซิลค์ ฮิลล์  - 076-215303

706 กะทู้ เดอะเซนส์เซส รีสอร์ท  - 076-336600

707 กะทู้ เดอะเซเรนต้ีิโฮเทล  - 075-202182

708 กะทู้ เดอะดรีมวิว  - 084-3091198

709 กะทู้ เดอะไนซ์โฮเทล  - 097-9639919

710 กะทู้ เดอะบล็อค (เดิม เดอะบชีพ้อยท์ 1)  - 076-685124

711 กะทู้ เดอะบลิส (บจก ซีกลัแกรนดีโอส)  - 076-292098-9

712 กะทู้ เดอะเบลล์ พูลวิลลา รีสอร์ท ภเูกต็ (บจก. เอเชีย  - 0-7627-9915

713 กะทู้ เดอะปาล์ม กมลาบชี  - 076-302500

714 กะทู้ เดอะปาล์ม เรสซิเดนซ์  - 076-304407-8

715 กะทู้ เดอะพาร์ ภเูกต็  - 0-7651-0960-2

716 กะทู้ เดอะเพลา (บจก.หยาดธารา)  - 0-7629-9336

717 กะทู้ เดอะฟรุตตา บติูค  - 076-345092
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718 กะทู้ เดอะมารีนา่ ภเูกต็  - 076-345888

719 กะทู้ เดอะรอยัลปาล์มบชีฟร้อนท์ (เดิม http://www.krisroyalpalm@hotmail.com 076-342424-5

720 กะทู้ เดอะลิตเต้ิลเมอร์เมด  - 076-330873

721 กะทู้ เดอะลูนา่ ปา่ตอง  - 076-380500

722 กะทู้ ไดมอนด์  คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.diamondcliff.com 076-340501-6

723 กะทู้ ไตรตรัง บชี รีสอร์ท  (บจก. ดีว่าเมเนจเมน้ท์)  - 076-338700

724 กะทู้ ถาวร บชี วิลเลจ http://www.thavornbeachvillage.com 076-290334-41

725 กะทู้ ทินดีิ โฮเต็ล แอท ภเูกต็  - 095-3562892

726 กะทู้ เทียน ล่ี เหอ  - 093-5846123

727 กะทู้ โทนีรี่สอร์ท (บจก. ทวีวงศ์ทรัพย์ อนิน์) http://www.tonyresort.com 0-7634-5377

728 กะทู้ โทรปกิา้     (บจก.เดอะนวิพาราไดส์ฯ) http://www.tropica-bungalow.com 0-7634-0204-5

729 กะทู้ ไทยกมลาวิลเลจ (บจก.สตรีท คิงส์) http://www.phuketdir.com/haikamala 081-8918085

730 กะทู้ ไทยสยาม  - 076-364723

731 กะทู้ ไทย-เอก็ซ์แพธรี แอทดีเวลอปเมน้ท์ http://www.expat.com 0-7634-2143

732 กะทู้ ธาราปา่ตอง บชี รีสอร์ท - 0-7661-3879

733 กะทู้ นาคาเลย์ ปาล์ม - 076-371960

734 กะทู้ นกิกะ - 076-215303

735 กะทู้ นคิกีส์้ แฮนด์เดิลบาร์ - 076-343211

736 กะทู้ นภิาวิลล่า - 076-340099

737 กะทู้ นวิ นอร์ดิก ชือ่เดิม ราทานา่ ปา่ตอง บชี (ราทานา่ - 076-238818

738 กะทู้ นวิอนิเตอร์เนชัน่แนล เกสเฮ้าส์ - 085-2302433

739 กะทู้ เนปทูนา่ http://www.phuket-neptuna.com 0-7634-0824

740 กะทู้ แนป ปา่ตอง (x2 vibe phuket) (บจก.อโยธยา 076-343111

741 กะทู้ โนโวเทล ภเูกต็ กมลา บชี http://www.novotel.com/gb/hotel-7235-novotel-phuket-kamala-beach-/index.shtml 0-7630-3700
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742 กะทู้ โนโวเทล ภเูกต็ รีสอร์ท http://www.novotel@phuket.com 076-342777

743 กะทู้ โนโวเทลภเูกต็วินเทจปาร์ค  - 076-380555

744 กะทู้ ในนา รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-342052

745 กะทู้ บราเธอร์ (ชือ่เดิมริโกส์้ โฮเทล)  - 076-333459

746 กะทู้ บรีซโซเทล  - 076-684167

747 กะทู้ บลูสกาย ปา่ตอง  -  -

748 กะทู้ บลูสกายเรสซิเด้นซ์  - 076-512109

749 กะทู้ บลูโอเชีย่นรีสอร์ท http://www.blueoceanresort-phuket.com 076-298800 

750 กะทู้ บางหวาน  - 085-7823250

751 กะทู้ บา้นต้นไทร การ์เด้น รีสอร์ท http://www.baantonsaigardenresort.com 0-7629-2829-30

752 กะทู้ บา้นไทยบชีรีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.banthaiphuket.com 0-7634-0850-4

753 กะทู้ บา้นบวัเกสท์เฮ้าส์  - 076-330655

754 กะทู้ บา้นบวัรีสอร์ท  - 076-296366-7

755 กะทู้ บา้นยินดี       (บา้นยินดีบติูค รีสอร์ท) http://www.bouliguehotelsandresorts.com 0-7629-4104-7

756 กะทู้ บา้นลายไม ้บชี รีสอร์ท http://www.baanlaimai.com 076-292956

757 กะทู้ บา้นวีระกจิ เกสต์เฮ้าส์  - 081-9315886

758 กะทู้ บา้นสุดารัตน์ http://www.aungkey@hotmail.com 076-292084

759 กะทู้ บา้นหนึง่ แอต กะทู้  - 076-209111

760 กะทู้ บา้นหมากสง รีสอร์ท แอนด์ สปา http://www.Baanmaksong.com 0-7632-2064-8

761 กะทู้ บา้นออคิดส์     (บจก. ซีด ออฟ อเีดน)  - 0-7634-1490

762 กะทู้ บาวแมน บรีุ http://www.baumanburi.com 076-345951-5

763 กะทู้ บาวแมน เรสซิเด้นซ์ http://www.baumanresidencehotel.com 076-310999

764 กะทู้ บ ีแฮปปีรี้สอร์ท  - 949041691

765 กะทู้ บยีอน ปา่ตอง  -  -
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766 กะทู้ บวีายดี ( ฺBYD) (บกจ. เอ แอนด์ เอช โมเดิร์น  - 076-343024

767 กะทู้ บวีายดี ลอฟ (BYD Lofts) (บจก. บวีายดี ลีเชอะ)  - 076-343204-7

768 กะทู้ บวีายดี ล๊อฟท์ (บจก.บวีายดี อพาร์ทเมนท์)  - 076-343024

769 กะทู้ บไีฮฟ์ ปา่ตอง โฮสเทล  - 098-7894191

770 กะทู้ บไีฮฟ์ มาเจนต้า ปา่ตองโฮเทล  - 098-78954141

771 กะทู้ บรุาส่าหรี รีสอร์ท     (บจก.พานาลี) http://www.burasri.com 076-292929

772 กะทู้ บมูเมอแรง อนิน์  - 076-342182

773 กะทู้ เบญจามนิท์ รีสอร์ท http://www.benjaminresort@hotmail. 076-385147 

774 กะทู้ เบน็เนต็ต้ี ลอร์ด  - 083-5220278

775 กะทู้ เบน็เนต็ต้ี เฮ้าส์  - 087-8316097 

776 กะทู้ เบรกพอยท์     (บจก. นชิิโอกะ แฟมล่ีิ)  - 0-7634-4211

777 กะทู้ เบลแอร์ รีสอร์ท ภเูกต็ (ปดิปรับปรุง 1 พ.ค.-30 ก.ย.  - 076-296600

778 กะทู้ เบลแอร์มารีนา่พาร์คไฮ 076-358100

779 กะทู้ โบกาอนิ วิลล่า http://www.tlo@loxinfo.co.th 076-344030-6

780 กะทู้ ปร้ิน อโิดเอด (สุวา อนิเตอร์เนชัน่แนล)  - 076-620628

781 กะทู้ ปริภสั ปา่ตอง รีสอร์ท  - 076-349840

782 กะทู้ ปริภสั เอกเพรส  - 089-9732963

783 กะทู้ ปอ๊ปปา้พาเลซโฮเทล (หจก.ดรีมการ์เด้นท์ปา่ตอง) http://www.popapalace.com 076-345522

784 กะทู้ ปา่ตอง ซันบชี แมนชัน่ http://www.patong-sunbeach.com 076-292912

785 กะทู้ ปา่ตอง ซีไซด์ แมนชัน่  - 076-340098

786 กะทู้ ปา่ตอง เทอเรส บทูิค (บจก.โอเชีย่นรีแล็กซ์)  - 076-292159

787 กะทู้ ปา่ตอง บติูก ชือ่เดิม ปา่ตองอนิน ์ (ปรับปรุงชัว่คราว  - 0-7634-0587

788 กะทู้ ปา่ตอง พารากอน http://www.patongparagon.com 076-290555

789 กะทู้ ปา่ตอง รีสอร์ท  - 095-8022048
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790 กะทู้  ่ปา่ตอง ฮอลิเดย์ http://www.patongresorthotel.com 0-7634-0551-4

791 กะทู้ ปา่ตอง เฮอริเทจ http://www.premier-resort-phuket.com 076-342891

792 กะทู้ ปา่ตองทาวเวอร์บายปา่ตองทีซี (บจก.ปา่ตองทีซี)  - 076-342017

793 กะทู้ ปา่ตองบชีโฮเต็ล http://www.see2sea.com 076-340301-2

794 กะทู้ ปา่ตองพาเลซ    (บจก. โรงแรมปา่ตองพาเลซ)  - 0-7634-2369

795 กะทู้ ปา่ตองเพิร์ลรีโซเทล (ปา่ตองเพิร์ลโฮเทล)  - 076-340121

796 กะทู้ ปา่ตองมารีนา่ 1  -  -

797 กะทู้ ปา่ตองมารีนา่ 2  - 095-8022048

798 กะทู้ ปา่ตองมารีนา่ 3  -  -

799 กะทู้ ปา่ตองเมอร์ลิน http://www.merlinphuket.com 0-7634-0037-41

800 กะทู้ ปา่ตองแมนชัน่ (บจก. ภเูกต็ บ ีแอนด์  แอล คลับ) http:///www.patong-mansion.com 076-342994

801 กะทู้ ปา่ตองโรส เกต็เฮ้าส์  - 076-384691

802 กะทู้ ปา่ตองลอด์จ http://www.patonglodgehotel.com 076-341020-4

803 กะทู้ ปาล์มไมร่า ปา่ตอง รีสอร์ท http://www.palmview-resort.com 076-344957

804 กะทู้ ปาล์มวิว รีสอร์ท   (บจก.เอ.เอช.ว.ีโอ)  - 076-344957 

805 กะทู้ พร้ินซิปเป ้วิลเลจ  - 076-341863

806 กะทู้ พร้ินท์ กมลา รีสอร์ท   (บริษทั พัชพัชร จ ากดั) http://www.kamalaresort@hotmail.com 076-385396-8

807 กะทู้ พาราไดซ์ ภเูกต็  - 089-9085292

808 กะทู้ พีเคแอล เรสซิเดนท์  - 076-540808

809 กะทู้ พีช ออน เฮิร์ช  - 076-296617

810 กะทู้ พีเอส 2 บงักะโล (บา้นเลขที่ 23 25/2)  - 076-556425

811 กะทู้ พีเอส2 (บา้นเลขที่ 21)โดยนางยุพิน http://www.ps2bunngalow.com 076-342207

812 กะทู้ พีเอสฮิลล์ (บจก.ปา่ตองไทยโฮเต็ล สาขา 1)  - 076-341096

813 กะทู้ พีเอสโฮเต็ล (บจก. ปา่ตองไทยโอเต็ล)  - 076-341096
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814 กะทู้ ฟรุตวัลเลย์ เซอร์วิส อพาร์ตเมน้ท์  - 076-288996

815 กะทู้ ภารีสา ภเูกต็ http://www.paressaresorts.com 076-302000

816 กะทู้ ภกูมลา สูท  - 076-385-374

817 กะทู้ ภเูกต็เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  - 076-370500 

818 กะทู้ ภเูกต็แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบชี  - 076-627708

819 กะทู้ ภเูกต็เวค ปาร์ค อพาร์ทเมน้ท์ (บจก.เวคบอร์ดคลับ)  - 076-510151 

820 กะทู้ ภวูารี รีสอร์ท ภเูกต็ (บริษทั ภระฎ ีจ ากดั)  - 086-6903311

821 กะทู้ ภษูติาเฮ้าส์ 3  - 087-6227082

822 กะทู้ มะพร้าว (MAPHRAO)  - 076-385242

823 กะทู้ มาซิดีไซน ์โฮเทล  - 076-343333

824 กะทู้ มามา่เทล  - 076-340383 

825 กะทู้ มายเฮ้าส์ ปา่ตองฮิลล์ (บจก.สยามเอก็ซเปรส  - 076-637885

826 กะทู้ มายโฮเทล  - 084-0588892

827 กะทู้ มายโฮเทล ทู  - 0-8158-4373-8

828 กะทู้ มริาจ ปา่ตอง ภเูกต็ (บจก.ไพน ์พีค)  - 076-510933

829 กะทู้ มลิเลนเนยีม รีสอร์ท ปา่ตอง ภเูกต็ (บจก. http://www.millenniumhotels.com 0-7660-1999

830 กะทู้ มนีาเทล ภเูกต็ 076-340383

831 กะทู้ เมโมร่ี  - 076-512282

832 กะทู้ เมยีจ๋า (บจก.เจวีเอฟภเูกต็)  -  -

833 กะทู้ ยู เซนมายา ภเูกต็ http://www.uzenmayaphuket.com 076-336888

834 กะทู้ รวมศิลป์  - 076-380500

835 กะทู้ รอยัล ปร้ิน เรสซิเดนซ์  - 076-385396-8

836 กะทู้ รอยัลคราวน์ http://www.royalcrownphuket.com 0-7623-9978-80

837 กะทู้ รอยัลภาวดี  วิลเลจ  - 076-344622
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838 กะทู้ ราทานา่ อพาร์ท โฮเต็ล แอท กมลา  - 076-238818

839 กะทู้ ราทานา่ฮิล (คณะบคุคลรัตนาฮิลโดยนางรัตนา  - 076-238818

840 กะทู้ รามาด้า ภเูกต็ ดีวานา่  - 076-370853

841 กะทู้ รามาบริุนทร์  รีสอร์ท http://patong@ramaburin.com 0-7634-5333

842 กะทู้ รายาบรีุ ปา่ตอง - 076-297111

843 กะทู้ ราฮา แกรนด์  - 061-2154182

844 กะทู้ เรด เพลนเนต (เดิม ทูน โฮเทล)   (บจก.เรด http://tunehotels.com/my/en/our-hotels/patong-phuket/ 0-7634-1936

845 กะทู้ โรสวูด  - 076-356888

846 กะทู้ ละมยั เกสท์เฮ้าส์ (บจก.กริชก าจร)  - 081-3261318

847 กะทู้ ละมยั อพาร์ท เมน้ (บจก.กริชก าจร)  - 081-3261318

848 กะทู้ ละมยั โฮเทล (บจก.กริชก าจร)  - 081-3261318

849 กะทู้ ละไมอนิน ์(ละมยั)  - 076-294378-80

850 กะทู้ ลักกีเ้ล็ก เกสเฮ้าส์  - 081-5843788

851 กะทู้ ลา ฟลอร่า รีสอร์ท ปา่ตอง http://www.renaissancephuket.com 0-7636-3999

852 กะทู้ ลาปคิโคล่า (บจก.เอลิซ่าแอนด์เอลิเซ่)  - 086-1890460

853 กะทู้ ลายาลีนา่  - 076-385944

854 กะทู้ ลีฟ อนิ ภเูกต็ (Live In  Phuket)  - 092-4164652

855 กะทู้ เลมอนเฮาส์ (บจก.สิตะสไมล์)  - 0-8127-2025-1

856 กะทู้ เลอ ตันหยง เฮ้าส์ http://www.phuketresotel@yahoo.com 076-220965-6

857 กะทู้ วาบซิาบ ิ WABI SABI  - 083-0136689

858 กะทู้ วินแดม ซีเพิร์ล วิลล่า รีสอร์ท ภเูกต็ (ซีเพิร์ล วิลล่า  - 0-763-63050

859 กะทู้ วินแฮม แกรนด์  - 076-618817

860 กะทู้ วิลล่าทานตะวัน (บจก.ซานต้าครูป กรุ๊ป)  - 076-385406

861 กะทู้ วิลล่าสวิสการ์เด้น  - 076-604532

หนา้ที ่36 จาก 45

http://www.amanresort.com/
http://www.amanresort.com/
http://patong@ramaburin.com/
http://tunehotels.com/my/en/our-hotels/patong-phuket/
http://www.amanresort.com/
http://www.amanresort.com/


ล าดบั

ที่
พ้ืนที่ โรงแรม/ทีพั่ก เว็บไซต์/อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

862 กะทู้ วิวพอยท์ วิลล่า  - 082-2865171

863 กะทู้ เวลคัม เกสเฮ้าส์ (เวลคัมอนิน์)  - 076-636489

864 กะทู้ สตาร์ เกสเฮ้า  - 081-8916091

865 กะทู้ สมายอนิน ์ปา่ตอง http://smileinn@hotmail.com 076-340455

866 กะทู้ สลัมเบอร์ปาร์ต้ีบายโบเดกา้  - 076-602191

867 กะทู้ สลิฟวิธม ีดีไซน ์โฮเทล แอท ปา่ตอง (บจก.  - 076-363333

868 กะทู้ สวัสดี อพาร์ตเมน้ท์ (จากส ารวจ)  - 076-366360

869 กะทู้ สวัสดีปา่ตอง รีสอร์ท  - 076-261190

870 กะทู้ สวิส วิลล่า ปาโนรามคิ  - 081-3706923

871 กะทู้ สวิสโซเทล รีสอร์ท ภเูกต็  (บจก.เดซติเนชัน่ฯ http://www.swissotel.com/hotels/phuket/ 0-7630-3000

872 กะทู้ สวิสโซเทล รีสอร์ท ภเูกต็ ปา่ตอง บชี (เดิมบริษทั http://www.swissotel.com/hotels/phuket/ 0-7630-3000

873 กะทู้ สวิสเฮาท์  - 089-8719628

874 กะทู้ สวีทอพาร์ทเมน้ท์ (ปดิกจิการชัว่คราว พ.ค.-ม.ิย.59  -   -

875 กะทู้ สังข์ทอง กมลาบชี รีสอร์ท  - 076-385668

876 กะทู้ สายรุ้ง เรสซิเด้นท์ http://www.samakkee-resort.com 0-7624-8100

877 กะทู้ สุขชีวาเรสซิเด้นซ์ภเูกต็แอนด์เรสเตอรอง  - 076-364785-6

878 กะทู้ สุวรรณภผูา http://www.hotel@chedi-phuket.com 076-621579-82

879 กะทู้ หลับดี ภเูกต็ ปา่ตอง  - 076-530100

880 กะทู้ อมตะ รีสอร์ท (หจก. อมตะ ปา่ตอง) http://www.anataravacationclub.com 0-7633-7200

881 กะทู้ อมารีภเูกต็ http://www.amari.com 0-7634-1042

882 กะทู้ อยูส่บาย ลิฟวิ่ง  (บจก.เจ เอส จี เอน็เตอไพรซ์  - 076-288891

883 กะทู้ อวิสต้า ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท แอนดื สปา ภเูกต็  - 076-681681

884 กะทู้ ออมทอง อพาร์ทเมน้ท์  - 076-319128

885 กะทู้ ออร์คิด การ์เด้น  - 076-222395
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886 กะทู้ ออร์คิดเกสท์เฮ้าส์แอนด์เรสเทอรอง  - 076-345168-9 

887 กะทู้ ออร์คิดเรสซิเดนซ์  - 076-345176

888 กะทู้ ออสกา้  - 094-2612784

889 กะทู้ ออสเตรียน การ์เด้นท์ บงักะโล รีสอร์ท  - 076-340350 

890 กะทู้ อซัซูร์โร วิลเลจ     (บจก.อซัซูร์โร วิลเลจ) www.thaisouth.com/azzuro 076-341811

891 กะทู้ อนัดาคีรา (บจก. อนัดาคีรากรุ๊ป)  - 076-366190-1

892 กะทู้ อนัดาคีรา รีสอร์ทแอนด์สปา  - 076-366190-1 

893 กะทู้ อนัดาเทลแแกรนด์ ปา่ตอง  - 076-290481-2

894 กะทู้ อนัดามนั บชี สวีท  - 076-341879 

895 กะทู้ อนัดามนัเอม็เบรส รีสอร์ทแอนด์สปา http://www.andamamembrace.com 076-370000

896 กะทู้ อนัดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

897 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก. โกลด์ บริดจ์ เทรดด้ิง http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

898 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก. คริสตัล ลัช http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

899 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก. ชาร์ม เชียร์ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

900 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก. เอม็วีโกลบอลลิมเิต็ด http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

901 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.เคอ เรนเซีย http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

902 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.ชาโดว์ ซัน โฮสด้ิงส์ฯ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

903 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.ทักคานา เอเย่นต์ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

904 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.โฟรฟิทเวย์ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

905 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.ไฟน ์ซันนีฯ่ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

906 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.วินสัน เพลสฯ http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

907 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.โอเอซิสสปริงโฮลด้ิง http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

908 กะทู้ อนัดาราฯ และในเครือบจก.ไฮ โฟกสั http://www.andaraphuket.com 0-7633-8777

909 กะทู้ อาซ์มา๊ รีสอร์ทแอนด์สปา  - 076-344007-9 
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910 กะทู้ อนิโดซีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (บจก.  -  -

911 กะทู้ อนิโดซีน รีสอร์ท แอนด์วิลล่า (บจก.  - 076-380800

912 กะทู้ อมิเพียนา่ ภเูกต็ คาบานา่  - 076-340138-40 

913 กะทู้ อริิแกนซ่ี บางลา  - 076-390542

914 กะทู้ อริิแกนซ่ี แสนสบาย  - 076-390112

915 กะทู้ อลิมาเร่ปา่ตองเพลส (IL Mare Patong Place)  -  -

916 กะทู้ อเีด็นบงักาโล        (บจก.บโีล) http://www.eden29.com 076-219919

917 กะทู้ อริีคสัน  - 095-8022048

918 กะทู้ อสี บราเธอร์ อนิน์  - 076-249669

919 กะทู้ เอน็ริช บติูคเพลส  - 076-540888

920 กะทู้ เอม็ วี ซี ปา่ตอง เฮ้าส์ (บจก.โฮฟมนัน์)  - 076-343449

921 กะทู้ เอม เฮ้าส์  - 073-340473

922 กะทู้ เอมชิโนภเูกต็  - 076-602310

923 กะทู้ เอม็ทีปา่ตอง เรสซิเดนท์  - 082-4132211

924 กะทู้ เอลล่า เบด  - 076-530426

925 กะทู้ เอสเคเรสซิเด้นท์  - 076-512462

926 กะทู้ เอสเอม็รีสอร์ท (บจก.กริชก าจร)  - 081-3261318

927 กะทู้ แอดพลัส โฮเทล  - 076-349649

928 กะทู้ แอท กมลา  - 076-385-357

929 กะทู้ แอท ภเูกต็ อนิน์  -  -

930 กะทู้ แอทบวัศรี  - 076-292089

931 กะทู้ แอนนีก่าร์เดน  - 093-5846122

932 กะทู้ แอบ๊โซลูท ทวินแซนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา  - 076-203600

933 กะทู้ แอบ็โซลูท บางลา สวีทส์ (แอบ๊โซลูทเวิร์ลด์แอลซี) http://www.absoluteresorts.com 0-7634-1901
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934 กะทู้ แอมเบอร์ เรสซิเดนซ์  - 076-290152

935 กะทู้ แอสพีร่า ไพร์ม ปา่ตอง(บจก.ไพร์ม โซน  - 076-349781

936 กะทู้ แอสเพอร่ี 1  - 076-345104

937 กะทู้ แอสเพอร่ี 2  - 076-345104

938 กะทู้ แอสเพอร่ี 3  - 076-345104

939 กะทู้ ไอกรุ่น คาเฟ่ แอน โอเทล  - 0-8876-12617

940 กะทู้ ไอซ์ กมลา บงักาโล  - 081-2791762

941 กะทู้ ไอบสิ ปา่ตอง ภเูกต็      (บจก.ดิเอราวัณ กรุ๊ป)  - 0-7632-8355

942 กะทู้ ไอยรา กมลา รีสอร์ท แอนด์สปา  - 076-310777 

943 กะทู้ ฮอไรซอน บชี รีสอร์ท  - 076-292526-30 

944 กะทู้ ฮอลิเดย์ อนิน ์รีสอร์ท ภเูกต็ http://www.phuket.holiday-inn.com 076-370216

945 กะทู้ ฮอลิเดย์อนิน ์เอก็ซ์เพรส ภเูกต็ ปา่ตอง บชีฯ http://www.holidayinnexpress.com/patongphuket 76360011

946 กะทู้ แฮปปี ้ฮอลิเดย์ รีสอร์ท  - 076-293030

947 กะทู้ แฮร์ร่ีส์ เกสเฮาส์  - 076-340418

948 กะทู้ ไฮย์ต้ันลีลาวดี    (บจก.ฮอลิเดย์ เรสซิเด้นท์)  - 0-7638-3601

949 กะทู้ ไฮแอท เพลส ภเูกต็ ปา่ตอง  - 076-626777

950 กะทู้ ไฮแอท รีเจนซี ภเูกต็ รีสอร์ท http://www.phuket.regency.hyatt.com 0-7623-1234

951 เมอืง เดอะบสีวานา่  - 086-7887990

952 เมอืง ภเูกต็พูลเรสซิเด้น (บจก. แพนดุ๊ก)  - 086-9084104 

953 เมอืง ในหานบายเดอะซี (บจก.โฮลิแพลนเนต)  - 093-5790369

954 เมอืง ซุ่นล่ี โฮสเทล  - 081-6912495

955 เมอืง เอสเคป เดอ ภเูกต็  - 076-528880

956 เมอืง บุค๊อะเบดพอซเทล  - 076-354434

957 เมอืง เดอะมาลิกา 062-2364654
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958 เมอืง เลอ รีสอร์ท http://www.lerersort.com 076-388266

959 เมอืง รีสอร์ท แอป๊ปี ้แอลเล่เฟ่น      (บจก.มามามา)  - 076-288813 

960 เมอืง ไนยะบรีุ รีสอร์ท  - 076-243469

961 ถลาง รีแล็กเซชัน่  - 081-8941606

962 ถลาง วัฒนา บงักะโล  - 089-5889165

963 ถลาง สแคป คอนโดมเินยีม 1 (บจก.โฮลิแพลนเนต็)  - 093-5790369

964 ถลาง ลายันธารา  - 076-604085

965 กะรน โดม รีสอร์ท  - 076-330270 

966 กะรน อวิสต้าแกรนด์ภเูกต็กะรน เอม็ แกลอร่ีบายโซฟิเทล  - 076-302610

967 กะรน คูลบชี บงักะโล  - 098-0171877

968 กะรน ไฮ กะรน  - 094-3673675

969 กะรน วีเลิฟกะตะ  - 086-9459017 

970 กะรน ฟูลมนูบชี รีสอร์ท (ลาเฟอร์ร่า)  - 076-330980 

971 กะรน กะตะมนิตา (บจก. บลาทังกา)  - 076-333283-5 

972 กะรน โคสลายบงักาโล  - 076-330550

973 กะทู้ สยามเกสเฮ้าส์  - 076-385352

974 กะทู้ ลาปโิคล่าปา่ตอง 2  - 086-1890460

975 กะทู้ บา้นพรประทีป  - 076-343037

976 กะทู้ เอน็ริโค โฮสเทล ปา่ตอง  - 076-604285

977 กะทู้ ปา่ตองวอร์ยาจเพลส  - 076-343499 

978 กะทู้ รองเดอวู  - 081-5974037 

979 กะทู้ กูด๊ไนซ์ เกสเฮ้าส์  - 076-341782 

980 กะทู้ ปา่ตอง พรีเมยีร์ รีสอร์ท  - 076-342891

981 กะทู้ มอ็คซ่ี  - 088-7523082
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982 กะทู้ วันเดอร์ลาส  - 082-0684019

983 กะทู้ ฟูลล่า เพลต  - 083-3920594

984 กะทู้ ฟรุต พาราไดซ์ โฮเทล  - 093-6303059

985 กะทู้ บา้นนาทาชา  - 081-4909878 

986 กะทู้ พีพีแกรนด์ กมลา  - 081-4761640

987 กะทู้ บาวแมนวิลล์ (บกจ.เกษมทรัพย์วิลล์)  - 087-3838161

988 กะทู้ บา้นมณฑา  - 087-8973228

989 เมอืง เดอะโคฟ ภเูกต็  - 076-608862 

990 เมอืง เลอพิมาน รีสอร์ท (บจก.เลอ ชาเลต์ พิมาน) www.lepiman resort.com 076-613732

991 ถลาง เนยีบชีโฮสเทล  - 082-4236361

992 ถลาง ภเูกต็ แอร์พอร์ต รีสอร์ท โฮเต็ล  - 076-328451

993 ถลาง โลตัสลอดจ์ รีสอร์ท  - 076-328117

994 ถลาง คานาล รีสอร์ท  - 081-6064493

995 ถลาง ไมข้าวปาล์มบชี รีสอร์ท  - 076-616340

996 ถลาง แพรวา แอทในยาง (เช่าต่อจากกาซะลอง)  - 076-205208-9

997 กะรน เอน็จอย บชี เอา้ส์ บติูก  - 076-398414

998 กะรน ฮอลิเดย์วิลเลจ แอนด์เนชัวรอลการ์เด้นรีสอร์ท  - 076-396297-8 

999 กะรน โบแกนวิลเลีย เทอเรสเฮาส์  - 076-330087

1000 กะรน โอเอซีส วิลล่า (นายสุกนั แสงธิ)  - 088-4421069 

1001 กะทู้ ดูฟโบว์  - 076-385385

1002 กะทู้ เรือนบวัทอง  - 076-341638

1003 กะทู้ เดย์อนิน ์ปา่ตอง  - 076-3535063 

1004 กะทู้ เบสเวสเทิร์นปา่ตองบชี  - 076-353501-3 

1005 กะทู้ เดอะซีขอร์ กมลา  - 073-1027218
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1006 กะทู้ บริษทั สเปนไทย จ ากดั  - 092-4943780

1007 กะทู้ กโูฮเทล (บจก.ทีวีเจ)  - 076-343255-8 

1008 กะทู้ ปาปาแครป บติูก เกส้เฮ้าส์  - 076-385315  

1009 กะทู้ วิลล่า อจัฉรา  - 076-340700

1010 กะทู้ บา้นเพชรรัตน์  - 076-215303

1011 กะทู้ ฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์ เออเบร์ินรีสอร์ท  - 076-380400

1012 กะทู้ โคโคเทล  - 076-296017

1013 เมอืง Lung Mun Zan (บจก.เจเอก็ซ์) เดิมบิก๊เอรีสอร์ท  - 080-53666377

1014 เมอืง ลาเมซองยะนุย้ รีสอร์ท ภเูกต็ (บจก.วัน สต๊อป ออล  - 076-213103

1015 เมอืง บา้นจ าปา (เช่าต่อจากบา้นอุย้)  -  -

1016 ถลาง มาเมซอง ภเูกต็ (บจก.วาเลนไทน)์  -  -

1017 กะรน แหลมไทร  บงักะโล  - 076-285255 

1018 กะรน เดอะแกเลอร่ี บาย กะตะธานี  - 0-76212-660

1019 กะทู้ มาริไทม ์รูม ปา่ตอง  - 076-345171

1020 กะทู้ โอเทล อนิดิโก ้ภเูกต็ ปา่ตอง (บจก.เกบ็ทรัพย์กรุ๊ป)  - 076-609999

1021 กะทู้ สตารโฮเทล ปา่ตอง  - 086-8789636 

1022 กะทู้ เค (บจก.ปา่ตองแมนชัน่)  - 076-340832

1023 กะทู้ ดิออด้ีฮิปโฮเทล  - 076-364747

1024 เมอืง มริาเคิลเฮ้าส์ (บจก.ไทย เอนจอย)  - 076-388354

1025 ถลาง โมเมน็โต (Momento Bangtao Beach)  - 090-2710933

1026 ถลาง อมิเพรส รีสอร์ท  - 076-610151

1027 กะรน กะรนชิโนเฮ้าส์  - 089-8667709

1028 กะทู้ แบร์แพ็ตเกอร์ ปา่ตอง โฮสเทล  - 076-685118

1029 กะทู้ แฮปปีฟ้ิส เกสเฮ้าส์ (บจก.อมัมะลา)  - 080-5379352
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1030 กะทู้ แดทซัมเมอร์  - 094-6204322

1031 กะทู้ ธีระ เรสซิเด้นท์ ปา่ตอง (บจก. เอไอเอก็ซ์)  - 094-6204322

1032 กะทู้ อารยาบทูิครูม (บจก. จินตนาการอติตาเลียน)  - 076-345866

1033 กะทู้ นวิเวอร์วานา่ดอลซีวิต้า  (บจก. นวิเนอร์วานา่  - 076-602247

1034 กะทู้ ฟรีดอม เกสเฮ้าส์  (บจก. เอม็เอสเอเจนซ่ี)  - 076-369763

1035 กะทู้ เอส เอ เอม็ แอมเบอร์  - 061-8639374

1036 กะทู้ ดินสอ (บจก.ดินสอรีสอร์ท)  - 076-342130

1037 กะทู้ เดวิน เชอร์ (นางพัชรนนัท์ เปีย่มเนตร)  - 076-513291

1038 กะทู้ เบร์ิด บชี บงักะโล  - 081-8931874

1039 กะทู้ ทวินเพลส  - 089-8750939

1040 เมอืง เครฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  (Craft Resort)  - 076-530691

1041 เมอืง 25 ชัว่โมงโดยกติติ  - 094-5949965

1042 เมอืง เดอะสลีปเปอร์  - 094-5949965

1043 ถลาง เอสโฟร์ ในยางบชีโฮเทล  - 076-327792

1044 ถลาง คาซ่าสาคู (บจก.เดอะไลฟ์โค)  - 076-3284667

1045 กะรน จันทร์ภริมย์  - 076-610151

1046 กะรน อศัดา บติูก ภเูกต็  - 076-323909

1047 กะทู้ ที่รักฮอลิเด  - 064-2725435

1048 กะทู้ พิมพ์นารา บติูค โฮเต็ล  - 076-684140

1049 กะทู้ โกลเด้น ซันไชน ์เฮ้าส์  - 063-7695089

1050 กะทู้ เดอะวิลล่า  - 099-3813103

1051 กะทู้ ปา่ตองพร้ินเซส (บจก.เอฟ.เอส.มารีนา่)  - 076-364724

1052 กะทู้ แพรว แมนชัน่  - 076-245303

1053 กะทู้ พิมพ์รดา  - 076-512087
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1054 กะทู้ วีแช็ทอนิน์  - 080-8109171

1055 กะทู้ สลีป บอ็กซ์ ปา่ตอง  - 085-6149944

1056 กะทู้ ปา่ตอง เบย์ การ์เด้น รีสอร์ท (บจก.ไพร์ม  - 076-292914-5

1057 กะทู้ อโลฮ่า วิลล่า (ค้างจ่าย ก.ค.57-ธ.ค.59  - 076-345733

1058 กะทู้ อลัเฟรสโก ภเูกต็ (บจก.ลิจิกา้)  - 076-364789

1059 กะทู้ เดอะมารียาเพลส  - 076-604174

1060 กะทู้ บารม ีฮิป โฮเทล  - 076-366188

1061 เมอืง เดอะโทรน แอท เกาะสิเหร่  - 076-530378

1062 เมอืง ภเูกต็ ทาวน ์อนิน์  - 076-216910-7

1063 กะรน ฟรีด้ัม กะตะ  -  -

1064 กะทู้ พริวิลเลจ 12  - 095-8022048

1065 กะทู้ เบย์คลิฟ  - 095-8022048

1066 กะทู้ เดอะนาคาเลภเูกต็  - 076-337999

1067 กะทู้ ชูศรี โฮเทล  - 085-8881809

1068 เมอืง รามาด้า พลาซ่า เจ้าฟ้า  - 076-338699

1069 เมอืง เลมอนเนด ภเูกต็  - 093-7590770

1070 ถลาง ภเูกต็ สิรินภา รีสอร์ท  - 094-8040770

1071 ถลาง ที.วาย.แอร์พอร์ท.อนิน์  - 087-8864987

1072 กะรน ฮอลิเดย์ สปริิต  - 076-384722

1073 กะทู้ ปา่ตองเบย์ฮิลล์  - 081-3261318

1074 กะทู้ บลูสตาร์  - 095-8933004

1075 กะทู้ เดอะเอสวันแอทภเูกต็  - 076-319669
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