รายชื่อโรงแรมที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม
ประจําเดือน ธันวาคม 2563
ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

rawaibayshore@yahoo.com

076-381278

www.peach-hill.com

076-330603

-

076-342197-8

www.royal-phawadee-village.com

076-344622

1

ราไวย เบยชอร

2

พีช ฮิลล โฮเต็ล แอนด รีสอรท

3

เดอะโอเชี่ยนปาตองโฮเทล(ปป.1กค.-30 พย.

4

รอยัลภาวดี วิลเลจ

5

อมันปุรี และในเครือ บจก.ฮิลวิว กรุป

-

076-324333

6

อมันปุรี และในเครือ บจก.ฟลอเรส ไฮ

-

076-324333

7

ภูเก็ตเมอรลิน

www.merlinphuket.

076-212866-70

8

ภูเก็ตแคมปกราวด

www.campground63@hotmail.

081-6764318

9

อมันปุรี และในเครือ บจก.ไทม

-

076-324333

10

อมันปุรี และในเครือ บจก.ซีฟา

-

076-324333

11

เมลโลว สเปซ บูติค รูม (ปป.1เมย.63

-

076-396055

12

แซนดอินน

www.sand-inn@samart.co.th

076-340342

13

อมันปุรี และในเครือ บจก.เอ็ดจฟลด แอสโซฯ

-

076-324333

14

อมันปุรี และในเครือ บจก.อีลิท สมารท

-

076-324333

15

อมันปุรี และในเครือ หสม.สยามพารทเนอร

-

076-324333

16

เดอะซเลท(เดิมอินดิโกเพิรล)

www.indigo-pearl.com

076-327015-6

17

ภูเก็ต โกลเดน แซนดอินน

www.phuket-goldensand.com

076-398237

18

อมันปุรี และในเครือ บจก.ริคกี้ อินเวสเมนท

-

076-324333

19

แมริออท ไมขาวบีช (บจก.เอ็มวีซีไอฯ)

www.marriott.com/hotels/travel

076-338200

20

กะรน พริ้นเซส โฮเทล

www.karonprincess.com

076-286484-6

21

อินเตอรเกสสเฮาส (ปป.1 กค.63-30 พย.63)

-

-

22

เลอเมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอรท

www.lemeridien.

076-340480-5

23

เซ็นทารา กะตะ รีสอรท ภูเก็ต(ปป1 เมย.

www.centralhotelsresorts.com

076-370300

หน ้าที 1 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

24

อมันปุรี และในเครือ บจก.แซนดเบิรน

-

076-324333

25

อมันปุรี และในเครือ บจก.แรดดสตารฯ (บจก.

-

076-324333

26

บุราสาหรี รีสอรท (บจก.พานาลี)

www.burasri.com

076-292929

27

อาวเสน บังกาโล (ปป.15 มิย.-31ตค.63)

-

076-288306

28

เพ็นชั่น ซูมรอส (ปป.1 เมย.63-31ต.ค.63)

www.cross43991@90/.com

076-396873

29

จันทรดารา รีสอรท แอนด สปา

www.chandara-resort.com

076-317800

30

ดวงจิตต รีสอรท

www.duangjittresort-spa.com

076-340303

31

สมายอินน ปาตอง

smileinn@hotmail.com

076-340455 076-

32

แอ็กเซส รีสอรท แอนดวิลลา

www.accesspoolresort.com

076-398480-9

33

อันดามัน บีช สวีท

www.beachsuites.com

076-341879 076-

34

ปาตองบีชโฮเต็ล

www.see2sea.com

076-340301-2

35

อันดามัน บางเทา เบย รีสอรท

www.andamanbangtabayresort.

076-325230 076-

36

บานกะรนรีสอรท (ปป 1เมย.63-31ตค.63)

www.phuketbaankaron.com

076-286215-8

37

สวัสดี วิลเลจ (บจก. เดอะบาลาย)

www.phuketsawasdee.com

076-330979

38

แอทพันตา ภูเก็ต

www.atpanta.com

089-9265673 076-

39

ไดมอนด คลิฟ รีสอรท แอนด สปา

www.diamondcliff.com

076-340501-6

40

สวัสดีเกสทเฮาส (เดอะคัลเลอร)

info@phuket-sawasdee.com

076-330979

41

บางเทาบีช ชาเลย(ปดไมมีกําหนด เมย.

www.bangtaochalet-phuket.com

076-325837-8

42

ชนาลัย ฟลอรา รีสอรท ( (ซีรีน รีสอรท)

www.sereneresort.com

076-285211-9

43

กริลฮุททเต

-

076-341456

44

บางเทา วิลเลจ รีสอรท (ปป.1 เมย.-31 ตค.63)

www.bangtaovillageresort.com

076-270474

45

ภูเก็ต โอเชี่ยน รีสอรท(ปป.4 เมย.-31สค.63)

www.phuketocean.com

076-396599-601

46

นิภา รีสอรท

www.niparesort.com

076-340099 076-

47

ชูการ มารีนา รีสอรท แฟขั่น กะรนบีช (แม็กซี่

www.sugerpalmphuket.com

076-330388

48

บางเทาบีช รีสอรท แอนดสปา(ปป.4 เมย.-31

www.bangtaobeach.com

076-270680-4

49

โชติกา บังกะโล

www.planetthailand.

076-270237

หน ้าที 2 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

50

แอสเพเซีย ภูเก็ต

www.aspasiaphuket.com

076-333033

51

ดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต

www.lagunaphuket.com

076-362999

52

โมนาบุรี บูติก รีสอรท

www.monaburi.com

076-613656

53

รามาบุรินทร รีสอรท

patong@ramaburin.com

076-345333

54

คอกชางวิลเลจ

-

076-213523 087-

55

ปาตองเมอรลิน

www.merlinphuket.com

076-340037-41

56

ไดมอนด คอทเทจ รีสอรท แอนด สปา

www.daimondcottage.com

076-286446-50

57

ชนาลัย การเดน รีสอรท (ทรอปคอล การเดน

www.tropicalphuketresort.com

076-285211-9

58

ปาตอง พารากอน

www.patongparagon.com

076-290555 02-

59

ปาตองเพิรลรีโซเทล (ปาตองเพิรลโฮเทล)

www.patonggpearl@phuket.com

076-340121 076-

60

รอยัลคราวน (ปป.1 พ.ย 63-31 ม.ค 64)

www.royalcrownphuket.com

076-340975-8

61

สยาม

-

076-212328 076-

62

ฮอไรซอนกะรน บีช รีสอรท แอนด สปา

www.horizonbeach.com

076-284555

63

โทนี่รีสอรท (บจก. ทวีวงศทรัพย อินน)

www.tonyresort.com

076-345377 076-

64

ชิโน เฮาส

www.sinohousephuket.com

076-221398

65

บัวศรี บูทีค ปาตอง(เดิมแอทบัวศรี)

-

076-292089

66

ปาตอง รีสอรท

www.patongresorthotel.com

076-340551-4

67

สิริภูเก็ต (บจก. โรงแรมภูเก็ตสิริ)

-

076-211307

68

อินออนเดอะบีช

www.karon-inonthebeach.com

076-398200 081

69

หมอมตรี วิลลา รอแยล กรุป

www.villaroyalephuket.com

076-333568-9

70

อันดามันตรา (เดิมเซ็นทารา บลูมารีน)

ww.thebluenarine.com

076-370400

71

เดอะ ออรคิด กะหลิมเบย (บจก.เบลนฟอรด)

-

076-340496.076-

72

กะรนนา รีสอรท แอนด สปา

www.karonnaresort.com

076-530336-41

73

บานนาทาชา

www.bannatacha@hotmail.com

081-4909878

74

เบญจามินท รีสอรท

www.benjaminresort@hotmail.

076-385147

75

บียอนด รีสอรท กะรน(ปป 1 เมย.-30 กย.63)

www.katagroup.com/karonbeach

076-330006-8

หน ้าที 3 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

76

ปอปปาพาเลซโฮเทล (ปป.1เมย.-31ตค.63)

www.popapalace.com

076-345522 076-

77

ในหาน บีช รีสอรท (เดิม ไลฟอินบาลานซ)

-

076-381810

78

ไอซ กมลา บังกาโล

-

076-324437 076-

79

ในหานกรีนวัลเลยรีสอรท

www.naiharn-greenvalleg-resort.

076-288906

80

พริ้นซิปเป วิลเลจ

-

076-341863

81

อารีกา รีสอรท แอนดสปา(ปป.1มิย.-30 กย.63)

www.Baanmaksong.com

076-319801

82

ภูเก็ตกะรนเกสทเฮาส (ปป.1 เมย.63

-

076-396860

83

ในหานวิลลา (นางวิภาพรรณ ชูทรัพย)

naiharnvilla-phuket@hotmail.com

076-388080

84

ออนเดอะรอค

-

081-5365347

85

กะรน ลิฟวิ่ง รูม

www.karonlivingroom.com

076-286618-9

86

กมลาบีช เอสเตท

www.kamalabeachestate.com

076-279756-9

87

กะรนเพลส

www.karonplace@hotmail.com

076-396863-4

88

กมลาบีช โฮเต็ล(ปป.4 เมย-31 สค.63) (หจก.

www.kamalabeach.com

076-279580-5

89

กะรน ซีแซนด รีสอรทแอนดสปา

www.karonseasand.com

076-286464

90

ในทอน รีสอรท (หจก.ภูเก็ต ในทอนรีสอรท)

naithon@phuket.dir.com

076-310351

91

กมลา บีชอินน

kamalabeachinn@hotmail.com

076-385825 076-

92

กมลาบุรี เกสทเฮาส

-

076-385730-1

93

เดอะ ราชา (บจก. ราชารีสอรท) (The Racha)

reservation@theracha.com

076-355455

94

พริ้นท กมลา รีสอรท (ปป.1กค-31ต.ค.63)

kamalaresort@hotmail.com

076-385396-8

95

กะรน วิลเลจ

www.KARONVILLAGEHOTEL.

076-396431.076-

96

แคปปริคอรน วิลเลจ (หจก.บี.เอ็น.วี.ฯ) (หจก.

cadillac@loxinfo.co.th

076-340390

97

ไนยางบีชรีสอรท

www.naiyangbeachresort.com

076-328300 076-

98

ไนยางเฮาส

naiyanghouse@hotmail.com

076-327488

99

กะรนเวลรีสอรท ภูเก็ต

www.karonwhale-resort.com

076-398139-44

www.marinaphuket.com

076-330625

-

076-341456 076-

100 มารีนา ภูเก็ต รีสอรท (หจก. ทรอปปคอลกรุป)
101 ในทอนบีชวิลลา

หน ้าที 4 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

www.naithonburi.com

076-318700 076-

www.phuketairportresort.com

076-327697

104 อมันปุรี และในเครือ บจก.ไรดาล กรุป

-

076-324333

105 อมันปุรี และในเครือ บจก.เวสทฯ

-

076-324333

106 อมันปุรี และในเครือ บจก.เบิรดซอล กรุป

-

076-324333

107 อมันปุรี และในเครือ บจก.อาทีเซีย อินเตอรฯ

-

076-324333

108 อมันปุรี และในเครือ บจก.โอบานฯ บจก.

-

076-324333

109 วิลลาสวิสการเดน

-

076-341120

110 อมันปุรี และในเครือ บจก.เฮยเดย เทรดดิ้ง

-

076-324333

111 อมันปุรี และในเครือ บจก.เมอรี่โฮลทฯ

-

076-324333

112 ลากูนา ฮอลิเดย คลับ ภูเก็ต รีสอรท

www.lagunaholidayclub.com

076-271888

113 อมันปุรี และในเครือ บจก.เรด ไลออน

-

076-324333

114 ทวินปาลมส ภูเก็ต (บจก.ทีพี สุรินทรฯ)

www.twinpalms-group.com

076-316500

115 อมันปุรี และในเครือ บจก.แอลเอ็กซ เอเซีย

-

076-324333

116 อมันปุรี และในเครือ บจก.คลิฟวิว

-

076-324333

www.karon-phuket-hotels.com

076-398350-

118 อมันปุรี และในเครือ บจก.ออกซิเมซา โฮลดิ้ง

-

076-324333

119 อมันปุรี และในเครือ บจก.ภูเก็ตโฮลดิ้ง

-

076-324333

hotel@chedi-phuket.com

076-621579-82

121 อมันปุรี และในเครือบจก.วายทีแอล(เกิรนซีย)

-

076-324333

122 อมันปุรี และในเครือ บจก.ซันไซนดยูนิเวอรฯ

-

076-324333

123 ไมขาวบีช บังกาโล (ปป.1 เมย.63 เปนตนไป)

www.bmaikhao_beach@hotmail.

081-8951233 081-

124 ไฮยตั้นลีลาวดี (บจก.ฮอลิเดย เรสซิเดนท)

www.hytonleelavadee.com

076-292091-2

125 บลู แคนยอน กอลฟเฟอร ลอจด

www.bluecanyonclub.com

076-327440-7

126 อมันปุรี และในเครือ บจก.ไดแอสกิต

-

076-324333

127 อมันปุรี และในเครือ บจก.ภูเก็ตอินเวสทเมนท

-

076-324333

102 ในทอนบุรี บีช รีสอรท
103 แอรพอรตรีสอรท

117 แปซิฟก สปา รีสอรท (บจก.โบลเดอรฯ)

120 สุรินทร ภูเก็ต (ปป.1เมย.-30กย.63) (บจก.

หน ้าที 5 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

128 อมันปุรี และในเครือ บจก.อวองท บิสเนส

-

076-324333

129 อมันปุรี และในเครือ บจก.ไอดีล แลนดมารค

-

076-324333

130 มิลเลนเนียม รีสอรท ปาตอง ภูเก็ต (บจก.

-

076-601881 076-

131 แมริออทภูเก็ตบีชคลับ

-

076-338000 076-

www.lagunaphuket.com

076-336900

133 บายเดอะซี เขาขาดบีชภูเก็ต (บจก.

www.bytheseaphuket.com

076-200282

134 รัตนาแมนชั่น (บจก.รัตนาและบุตร)

www.rattanabeach.com

076-222600 076-

-

076-213275

daengplazahotel@hotmail.com

076-213951 076-

137 พีเอสอินน

-

076-216124

138 ถาวร ภูเก็ต(ปป.1พค.-31ธค.63) (ถาวรวองวง)

-

076-211333-5

www.capepanwa.com

076-391123-5

140 รัษฎา

-

076-215716 076-

141 โรมเพลส (บจก.ธันจดวงจิต)

-

076-213425

142 แวรซาย

-

076-211581

143 ซันวิง รีสอรท แอนด สปา (ปป.4เมย.-31สค.

www.sunwingphuket.com

076 270635 076-

144 เดอะ พาวิลเลี่ยน

www.pavillions-resorts.com

076-317600-7

145 คริสตัล อินน

info@phuketcrytalinn.com

076-256789 087-

www.phuket-islandview.com

076-396452-56

www.supalaiphuket.com

076-302302

www.katagroup.com

076-396519

149 รวมเทพอินน

-

076-330280-2

150 พาราไดซ กริล (บจก.โบลเดอร บิสซิเนสฯ)

-

076-396217 076-

151 กิตติกร

-

076-212006

info@rawaibeachresort.com

081-8198119

132 อังสนาวิลลารีสอรท ภูเก็ต (เอาทริกเกอร

135 รุงระวี แมนชั่น
136 แดงพลาซา โฮเต็ล

139 เคปพันวา (บจก. เกษมกิจ)

146 ภูเก็ตไอแลนดวิว
147 ศุภาลัย รีสอรท แอนด สปา (บจก.
148 ภูเก็ต ออรคิด รีสอรท แอนด สปา (ปป.1 เมย.

152 ราไวย บีช รีสอรท (หสม.)

-

153 หสม.โปรอันดามันเพลส (ปป1 เมย.-30พย.63)
หน ้าที 6 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

154 ซี ซี ไฮดอะเวย(ปป.1เมย-30มิย.63)(บจก.

www.ccshideaway.com

076-333222-3

155 มิชชั่นฮิลล ภูเก็ต กอลฟ รีสอรทแอนดสปา

www.missionhillsphuket.coml

076-310800-4

156 เกษมสุขเกสเฮาส

-

076-396480

157 มโนราห

-

076-220229

158 บานบัวรีสอรท (ปป.1เมย.63 เปนตนไป)

www.baanborresort.com

076-292869-72

159 อโมรา บีช รีสอรท (บจก.ภัทรบีช รีสอรท)

www.amorahotels.com/phuket

076-324021-2

160 ฮอลิเดยวิลเลจ แอนดเนชัวรอลการเดนรีสอรท

-

076-396297-8

161 ภูเก็ตแบ็คแพคเกอรโฮสเทล(ปป.1มิย.-31ธค.

www.phuketbacker.com

076-256680

162 อมันปุรี (อันดามันรีสอรท และในเครือ)

www.amanresorts.com

076-324333

info@surinbeachresort.com

076-325000

www.phuketdir.

076-285255

www.andamanwhitebeach.com

076-316300

-

076-388669-70

summerhotel@hotmail.com

076-212353

-

076-216900-8

reservations@empresshotels.com

076-216884-5

www.metropolephuket.com

076-215050 076-

www.southsearesorts.com

076-370853 076-

www.theboathousephuket.com

076-330015-17

173 ภูเก็ตอินน

-

076-222092-3

174 ต.ทรงแสง

-

076-212567

info@mangosteen-phuket.com

076-289399

176 บานกะรนบุรีรีสอรท

www.karonburi.com

076-286481-2

177 เพิรล (บจก. เพิรล)

www.phuket.com/pearlhotel

076-211044

-

076-215085

puremansion@purethailand.com

076-211709

163 โนโวเทล ภูเก็ต สุรินทร (ดับเบิ้ลทรี รีสอรท
164 แหลมไทร บังกะโล (ปดชั่วคราว เดือน พ.ค. 165 อันดามัน ไวท บีช รีสอรท
166 ไนยะบุรี รีสอรท (บจก.
167 ซัมเมอร (บจก.ภูเก็ตทรัพยสิริ)
168 ภูเก็ตการเดน
169 ดาวนทาวน อินน
170 เดอะเมโทรโพล ภูเก็ต
171 รามาดา ภูเก็ต เซาทซี (เซาทซี กะรน ภูเก็ต)
172 เดอะโบทเฮาส อินนแอนดเรสทัวรอง

175 เดอะแมงโกสทีน รีสอรทแอนดสปา

178 ปปอิน
179 เพียว ภูเก็ต เรสซิเดนซ (ชื่อเดิม เพียวแมนชั่น)

หน ้าที 7 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

-

076-220275

181 อันดามันซีวิว (บจก.ซีวิวปาตองโฮเต็ล)

www.andamanphuket.com

076-398111

182 เดอะเมมโมรี แอท ออน ออน โฮเต็ล

www.thememoryhotel.com

076-211154

183 ลามูน รีโซเทล (เดิม ภูเก็ต รีโซเทล)

phuketresotel@yahoo.com

076-220965-6

184 รอยัล ภูเก็ต ซิตี้

sales@royalphuketcity.com

076-233333

185 สะปาอินน (ปดกิจการ ธ.ค.62)

-

076-377582

186 ซิลเวอร ภูเก็ต (บจก. ตันติพรสวัสดิ์)

-

076-220209-13

187 สุขสบาย

-

076-216089 076-

188 ธารา

-

076-216208

www.sripanwa.com

076-371000

-

076-330270

www.phuketnalina.com

076-370999

-

076-391514

www.salaphuket.com

076-338888

194 ภูเก็ต ทาวน อินน (บริษัท กมลาบีช อินน

-

076-216910-7

195 ถลางเกสทเฮาส (ปป.19 มีค.63 เปนตนไป)

-

076-214225

อีเมล nanachart@hotmail.com

076-230041-2

-

076-211186

www.twininn.com

076-246541-3

199 ถาวรปาลมบีช รีสอรท (เจริญชนะ 1986)

www.thavornpalmbeach.com

076-396090-3

200 Lung Mun Zan (บจก.เจเอ็กซ เดิม บิ๊กเอ

bigasail@samart.co.th

076-280786

www.aungkey@hotmail.com

076-512417

-

076-324333

www.frontvillage.com

076-398200-5

204 ดิ โอลด ภูเก็ต - กะรนบีช รีสอรท (หจก.

www.oldphukethotel.com

076-396353-6

205 ภูรินทร รีสอรท (ปป.1เมย.63-30 กย.63)

www.thephulin.com

076-398327-8 02-

180 ไทยอินเตอร

189 ศรีพันวา
190 โดม รีสอรท
191 อัลพีนา ภูเก็ต นาลีนา รีสอรท แอนด สปา(ปป.
192 แคนทารีเบย ภูเก็ต
193 ศาลา ภูเก็ต รีสอรท และ สปา

196 นานาชาติ แมนชั่น
197 เพงหมิน
198 ทวิน อินน (หสม.ทวินเบล)

201 บานสุดารัตน
202 อมันปุรี และในเครือ บจก.เฮเวนลี่ สกายส
203 เดอะฟรอนท วิลเลจ

หน ้าที 8 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

206 เดอะวิลเลจ รีสอรท แอนด สปา

www.frontvillage.com

076-398237

207 วรบุรี ภูเก็ต รีสอรท แอนดสปา

www.woraburi.com

076-363050-9

www.cruisermart.com

076-383210 076-

209 กะตะออนซี บังกาโล (ปป.1มิ.ย.-31ต.ค.63)

-

076-330594

210 อาวฉลองวิลลา รีสอรท แอนด สปา

-

076-282464-5

www.centralhotelresorts.com

076-286300-

212 กะตะปาลม รีสอรท

www.katapalmresort.com

076-333389

213 เบลแอร รีสอรท ภูเก็ต

www.belairepatong.com

076-296600

214 โบแกนวิลเลีย เทอเรสเฮาส

www.bougain@villea.com

076-330087

215 ออล ซีซั่นส ในหานภูเก็ต (ปป 2 เม.ย.

www.sabana-resort.com

076-289327-8

www.blueoceanresort-phuket.com

076-298800

www.clubmed.com

076-330455-9

218 บูมเมอแรง อินน

www.boomeranginn.com

076-342182 076-

219 โคสลายบังกาโล

-

076-330550

220 เบญญาฎา ลอรด

-

076-271261-4

www.westin.com/siraybayresort

076-335600

www.phuketdirectory.

076-333279 076-

-

089-2888214

www.centralhotelsresorts.com

076-396200-5

www.penvilla@samart.co.th

076-621652

www.surinbayinn.com

076-271601 076-

227 ซีแอนด เอ็น

www.cnhotelpatong.com

076-340475

228 บังกะโล แฟนตาซี ฮิลล

fantasyhill@hotmail.com

076-330106

229 ซี แอนด เอ็น รีสอรท แอนด สปา

www.cnhotelpatong.com

076-345949-50

www.coconutvillageresort.com

076-340146-8

www.deevanapatong.com

076-341414-5

208 ครุยเซอรไอแลนดรีสอรท

211 เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต (ปป.1 ต.ค-31ธ.ค63)

216 บลูโอเชี่ยนรีสอรท (ปป.มิย.-สค.63)
217 คลับเมด (คลับเมดิแตรราเน) (บจก. ฮอลลิเดย

221 เดอะเวสทิน สิเหร เบย รีสอรท แอนด สปา
222 ชูพร เฮาส
223 ดาบังกาโล (ปป.1มิย.-31ต.ค.63)
224 เซ็นทารา กะรน รีสอรท ภูเก็ต
225 เพ็ญวิลลา
226 สุรินทร เบย อินน

230 โคโคนัท วิลเลจ
231 ดีวานาปาตองรีสอรทแอนดสปา

หน ้าที 9 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

www.katagroub.com

076-330031

233 กะตะคันทรี่เฮาส

www.katacountryhouse.com

076-284221 076-

234 บานบัวเกสทเฮาส

wwwbaanboa@chaiyomail.com

076-296366-7

www.katagardenphuket.com

076-330627-8

236 ชงโคเกสทเฮาส (ปป.1 เมย.63 เปนตนไป)

www.chongkotravel.com

076-345433

237 คลับแบมบู

www.clubbamboo.com

076-345345

238 พีเอส 2 บังกะโล (บานเลขที่ 23 25/2)

www.ps2bunngalow.com

076-342207

www.ayarakamalaresort.com

076-310777

240 สวีทอพารทเมนท(ปป.1เมย.-30กย.63)

-

076-340751

241 กะตะ พูลไซด (ปป.25 มีค.-31 ธ.ค 63)

www.katapoolside.com

076-333177-9

-

076-341782

www.kataseabreeze.com

076-284300-7

www.baumanburi.com

076-345951-5

www.thantjippatong@hotmail.com

076-344307 076-

-

076-284331-3

www.rmarresortandspa.com

076-344007-9

-

076-330161 076-

www.joyscafe@loxinfo.co.th

076-344769 076-

-

076-341502-5

251 มะลิษา วิลลา สวีท

www.themalicorp.com

076-284760

252 จรัญญาเกสทเฮาส

-

076-342446 076-

253 ซันฮิลล (บจก.แอล.มา)

-

076-345275

www.welcomeinnphuket.com

076-345689

www.-k-hotel.com

076-340832

www.palmview-resort.com

076-344957 076-

-

076-330766

232 บียอนด รีสอรท กะตะ (ปป.เมย.-กย.63)

235 กะตะการเดน รีสอรท (ปป.1 เมย.63 -31 มีค.

239 ไอยรา กมลา รีสอรท แอนดสปา

242 กูดไนซ เกสเฮาส
243 กะตะซีบรีซ รีสอรท
244 บาวแมน บุรี
245 ฐานทิพย วิลลา
246 กะตะวิวเกสทเฮาส
247 อาซมา รีสอรทแอนดสปา
248 กะตะวิวพอยทรีสอรท (ปป.4 เมย.63-ธค.63)
249 จอยสคาเฟ
250 เดซติเนชั่น ปาตอง (เดิมปาตองสวิสโฮเทล)

254 เวลคัม เกสเฮาส (เวลคัมอินน)
255 เค (บจก.ปาตองแมนชั่น)
256 ปาลมวิว รีสอรท (บจก.เอ.เอช.วี.โอ)
257 นิดเกสทเฮาส (นิตเกสเฮาส)

หน ้าที 10 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

-

076-344711-2

www.royalparadise.com

076-340661-6

-

076-293071 081-

www.lamai_inn@hotmail.com

076-294378-80

www.safaribeachhotel.com

076-341171-4

www.tharapatong.com

076-340135

www.thavornbeachvillage.com

076-290334-41

www.krisroyalpalm@hotmail.com

076-342424-5

-

076-340204

267 โนโวเทล ภูเก็ต รีสอรท

ww.novotel@phuket.com

076-342777

268 บานลายไม บีช รีสอรท

www.baanlaimai.com

076-292956-9

269 วูโว โฮเทล ปาตอง (เดิมเดอะคริส ปาตอง)

www.thekrishotel.com

076-342150

www.patonglodgehotel.com

076-341020-4

-

076-341096

www.patongvilla.com

076-335888

273 ภูเก็ตเกรซแลนด รีสอรท แอนด สปา

www.phuketgraceland.com

076-370500

274 สวิสโซเทล รีสอรท ภูเก็ต ปาตอง บีช

www.courtward.com/hktcy

076-337013

www.merlinphuket.com

073-335300

www.amari.com

076-340106-10

www.thaisouth.com/azzuro

076-341811

278 เอ็กซแพธรี แอทดีเวลอปเมนท

www.expat@loxinfo.co.th

076-342143 076-

279 ฮอลิเดย อินน รีสอรท ภูเก็ต

www.phuket.holiday-inn.com

076-370216 076-

280 อิมเพียนา ภูเก็ต คาบานา

www.impiana.com

076-340138-40

281 ลาฟลอรา รีสอรท ปาตอง

www.laflorapatong.com

076-344241

282 ฮอไรซอน บีช รีสอรท

www.horizonbeach.com

076-292526-30

283 อันดาเทลแแกรนด ปาตอง

www.andatelhotel.com

076-290480

258 กระตายแมนชั่น (ปป.1มิย.-31ตค.63)
259 เดอะ รอยัล พาราไดส แอนด สปา
260 เลอ ตันหยง เฮาส
261 ละไมอินน (ละมัย)(บจก.แกวมังกร)
262 ซาฟารี บีช
263 ธาราปาตอง บีช รีสอรท(ปป.1มิย.-31กค.63)
264 ถาวร บีช วิลเลจ
265 เดอะรอยัลปาลมบีชฟรอนท(ปป.1เมย.-30มิย.
266 โทรปกา(ปป.1มิย-31ตค.63) (บจก.

270 ปาตองลอดจ
271 พี.เอส 1 (บจก. ปาตองไทยโอเต็ล)
272 เดอะกี รีสอรท แอนด สปา

275 ภูเก็ตแมริออท รีสอรทแอนดสปา เมอรลินบีช
276 อมารีภูเก็ต
277 อัซซูรโร วิลเลจ (บจก.อัซซูรโร วิลเลจ)

หน ้าที 11 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

-

076-292829 076-

285 บานตนไทร การเดน รีสอรท (บจก.เนเชอรัล)

www.baantonsaigardenresort.com

076-292829-30

286 นามาคา รีสอรท กมลา (ดิอความารีน รีสอรท

www.aquamarineresort.com

076-310600

www.boutiquehotelsandresort.com

076-364591-3

www.cluboneseven.net

076-341917 076-

-

076-343024

www.eden29.com

076-219919 076-

291 เบรกพอยท (บจก.นิชโิ อกะ แฟมิลี่)

-

076-344211

292 วิลลา อัจฉรา (ปป.1เมย.-30 กย.63)

www.atchara@loxinfo.co.th

076-340700 076-

293 กมลาดรีม

www.kamalabeach.net

076-279131

294 ลายาลีนา

www.layalinahotel.com

076-385942 076-

www.phuketpapacrab.com

076-385315

www.phuketdir.com/haikamala

081-8918085 076-

-

076-211099

www.phuketorchid.com

076-345168-9

www.orchidr@residence.com

076-345176

300 บ.ปาตอง ลีเชอร แอนด เอ็นเตอรเทนเมน

-

076-683030 095

301 เฟรนดชิป บีช (บจก. เฟรนดชิป บีช)

-

076-288996

302 ดีวานา พลาซา ปาตอง ( เดิมเมอรเคียว ภูเก็ต

-

076-341414-5

303 สายรุง เรสซิเดนท

-

076-292449

304 พิงค อินน

-

076-239859

www.austriangarden.asia

076-340350

-

076-219842

www.palm-garden-resort.com

076-280650-3

308 ปารค อินน

-

076-219266

309 ในทอนซีวิว

-

076-205330

284 เดอะ เนเชอรัล รีสอรท

287 บานยินดี (บานยินดีบูติค รีสอรท)
288 คลับ วัน เซเวน
289 บีวายดี ลอฟท (บจก.บีวายดี อพารทเมนท)
290 อีเด็นบังกาโล (บจก.บีโล)

295 ปาปาแครป บูติก เกสเฮาส
296 ไทยกมลาวิลเลจ (บจก.สตรีท คิงส)
297 สุรเชษฐ@257บูติกเฮาส
298 ออรคิดเกสทเฮาสแอนดเรสเทอรอง
299 ออรคิดเรสซิเดนซ

305 ออสเตรียน การเดนท บังกะโล รีสอรท
306 สุขใจ
307 ปาลมการเดนท รีสอรท

หน ้าที 12 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

310 วิบูลสิน

-

076-212310

311 แฮปป อินน

-

076-383601

312 ภูเก็ตโมเต็ล

-

076-211958 076-

www.patong-sunbeach.com

076-292912 076-

-

076-221386 076-

www.info@seaviewphuket.com

076-341300-4

www.casasummerbreezehotal.com

076-340464

317 ออรคิด เคเซีย รีสอรท(ปป.1 เมย.-31ตค 63)

www.orchidcearesort.com

076-284083

318 บานไทยบีชรีสอรท แอนด สปา

www.banthaiphuket.com

076-340850-4

319 อันดามัน คาเนเซีย รีสอรทแอนดสปา

www.phuket-cannacia.com

076-284211-4

www.katathani.com

076-330124-7

www.sunsetphuket.com

076-342482

www.jwmarriottphuketresort.com

076-338000 076-

www.trisara.com

076-310100

324 เมอเวนพิค รีสอรท แอนด สปา กะรน บีช

www.moevenpick.com

076-396142

325 โบทลากูน รีสอรท (บจก. ภูเก็ตโบทลากูน)

www.phuketboatlagoon.com

076-239888

-

076-341998 076-

www.phuket.com/panwabeach

076-393300

328 อรนิชา อพารทเมนท แอนดโฮเท็ล

www.onnichahotel.com

076-610211-2

329 บันยันทรี รีสอรท (บจก.ลากูนา บันยันทรี)

www.banyantree.com

076-324374

-

076-324333

331 อังสนา ลากูนาภูเก็ต (บจก.บางเทาแกรนด)

www.luxurycollection.com/phuket

076-324101-7

332 ฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอรท แอนด สปา

www.hilton.com

076-396433-41

www.treetops-arasia.com

076-271271

www.karoncafe@loxinfo.co.th

076-396217 076-

www.bankrating.com

02-3192793 076-

313 ปาตอง ซันบีช แมนชั่น
314 999
315 ซีวิวปาตอง (มีสวนขยาย)
316 คาซาซัมเมอรบรีซ (ซัมเมอรบรีซ)

320 กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอรท
321 ซันเซ็ท บีช รีสอรท (มีสวนขยาย)
322 เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
323 ตรีสรา (บจก.ทรีดอลฟนซ รีสอรท)

326 ปาตองพาเลซ (บจก.โรงแรมปาตองพาเลซ)
327 พันวาบูทีคบีชรีสอรท

330 อมันปุรี และในเครือ บจก.เคดดิงตัน

333 ไอยารา ฮิลลทอปส
334 กะรน คาเฟ (บจก.โบลเดอร บิสซิเนสฯ) (บจก.
335 บานกระทิง ภูเก็ต รีสอรท

หน ้าที 13 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

-

076-371442

www.ibishotel.com/thailand

076-303890

ตออายุเดิม

076-223360

www.anantara.com

076-336100

340 สวิสโซเทล รีสอรท ภูเก็ต (บจก.เดซติเนชั่นฯ

www.courtyard.com/hktkb

076-303000 081-

341 พูลแมน ภูเก็ต พันวา (เรดิสัน พลาซา รีสอรท

www.redisson.com/phuketth_plaza

076-602500

www.paressaresorts.com

076-302000

343 เคป เซียนนา ภูเก็ต

www.capesianna.com

076-337300

344 พีจีเอส โฮเต็ลส คาซา เดล โซล

www.katacasadel.com

076-333289 081-

345 เดอะบลิส (บจก ซีกัลแกรนดีโอส)

-

076-292098

www.villazolitude.com

076-521333 081-

-

076-354977

www.renaissancephuket.com

076-363800

www.andaraphuket.com

076-338777

350 เหมยโจวภูเก็ต

-

076-211450

351 คาเซต รีสอรท เดวาภูเก็ต (เดิมเดวา ภูเก็ต

-

076-372300

352 The Residence (บจก.แซฟไฟร รีสอรทฯ)

-

076-527870-4

353 ไอบิส ภูเก็ต กะตะ (ปป.1 เมย.-31กค.63)

www.ibishotel.com/thailand

076-363488

354 มานะไทย (บจก.สุรินทร รีสอรท สาขา 1)

www.manathai.com

076270900-10

355 เซเรนิตี้ รีสอรท แอนด เรสซิเดนท (บจก.

www.serenityphuket.com

076-371997

356 ภูวารี รีสอรท ภูเก็ต (บริษัท ภระฎี จํากัด)

www.phuvareeresort.com

076-294099

357 สวัสดีปาตอง รีสอรท

-

076-343444

358 อมันปุรี และในเครือ บจก.ทรัพยอุทัยฯ

-

076-324333

www.moevenpick-hotels.

076-310400 076-

-

076-374380 076-

www.talayphuketresort.com

076-358666

336 เดอะ นาคาไอแลนด (บจก.เอราวัณ)
337 ไอบิส ภูเก็ต ปาตอง (บจก.ดิเอราวัณ กรุป)
338 บูกิตตาแอนดสปา
339 อนันตรา รีซอรท แอนดสปา ภูเก็ต

342 ภารีสา ภูเก็ต

346 วิลลา โซลิทูธ (ไมตรี รีสอรท)
347 เอสพีแมนชั่น
348 เรเนซอง ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา (บ.
349 อันดารา รีสอรท แอนด วิลลา

359 เมอเวนพิครีสอรท บางเทาบีช ภูเก็ต
360 อันดามัน ไท บูติก รีสอรท (โดยนางศิริพร
361 โนโวเทล ภูเก็ต กะรน บีช รีสอรท แอนด สปา

หน ้าที 14 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

362 ทินิดี โฮเต็ล แอท ภูเก็ต (MBK Resort Public

-

076321829

363 แอรพอรต รีสอรท แอนด สปา

-

076-327771

364 บลู คารินา อินน (ปป.1 พค.-31 ก.ค.63)

-

081-4763192 076-

www.maikhaodream.com

076-616072-3

366 อันดาคีรา รีสอรทแอนดสปา (ปป.มิย.-ธค.63)

http://www.andakirahotel.com

076-366190-1

367 ซันวิง รีสอรท กมลา บีช (ปป.4เมย.-31สค.63)

-

076-386570

368 บานออคิดส (บจก. ซีด ออฟ อีเดน)

-

076-202302

369 วินแดม ซีเพิรล วิลลา รีสอรท ภูเก็ต (ซีเพิรล

www.seapearlvillasphuket.com

076-303500-599

370 เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทภูเก็ต (บจก.

www.centarahotelsresorts.com

076-201234

www.holidayinnresorts.

076-603699

www.absoluteresorts.com

076-341901-10

373 ดารา

-

076-612846

374 บลู บีช แกรนด รีสอรท แอนด สปา(ปป เม.ย.-

-

076-381838

375 ท็อปอินน การเดน (ปป.1 พค.-30 กย.63)

-

081-7195055

376 แกรนด ซันเซ็ท โฮเทล

-

076-510020

377 ไวท พีช

-

076-330603

378 พีช บลอสซั่ม

-

076-330520

379 พีช วิลลาส

-

076-330520

380 เดอะชอร แอท กะตะธานี

-

076-330124

www.baumancasa.com

076-396818

-

076-284255 081-

www.suwanpupahotel.net

076-661156

-

076-302900

385 รายาบุรี ปาตอง

www.rayaburiphuket.com

076-297111 081-

386 ธัญญปุระ รีทรีท

www.thanyapura.com

076-336000

-

076-324333

365 ไมขาวดรีม วิลลารีสอรทแอนดสปาฯ

371 ฮอลิเดย อินน รีสอรท ภูเก็ต ไมขาว บีช (บจก.
372 แอ็บโซลูท บางลา สวีทส

381 บาวแมน คาซา

(บจก.บาวแมนคาซา)

382 ชนาลัย โรแมนติกา รีสอรท(ทรอปคอล
383 สุวรรณภูผา
384 คราวน พลาซา ภูเก็ต พันวาบีช รีสอรท

387 อมันปุรี และในเครือ บจก.เมกกะ วินเนอรฯ
หน ้าที 15 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

388 อมันปุรี และในเครือ บจก.เทร็นแอกซเพรสฯ

-

076-324333

389 อมันปุรี และในเครือ บจก.เลทชเมียร

-

076-324333

390 อมันปุรี และในเครือ บจก.แอมสเตดฯ

-

076-324333

391 คอรดิส รีสอรท แอนด วิลลา

-

076-372000 -

392 อมันปุรี และในเครือ บจก.เทลอง

-

076-324333

393 อมันปุรี และในเครือ บจก.ไทม แอนเนอรจี

-

076-324333

www.baansuanplace.com

076-249312-4

395 ราฮา แกรนด

-

076-510590

396 เพีย 42 (บจก.สยามไดวิ่ง)

-

076-384477

397 เอาทริกเกอร ลากูนา ภูเก็ต บีช รีสอรท

-

076-360600

398 โนโวเทล ภูเก็ต กะตะ อวิสตา รีสอรท แอนด

-

076-298888

399 เซ็นทรา แอสลี ปาตอง(ปป.1เมย.-31 ตค.63)

www.centarahotelsresorts.com

076-349800

400 อันดามัน ซีไซด รีสอรท

-

076-314293

401 กะรนภูนาคา รีสอรท แอนดสปา(ปป1มิย.-31

-

076-337800-10

◌http://www.phunawa.com

076-363000

403 ทวินโฮเต็ล

-

076-355803

404 ในนา รีสอรท แอนด สปา (ปป.4 เมย.63

-

076-342051

405 รีสอรท แอปป แอลเลเฟน

-

076-288813

-

076-248100

407 อมธารา เวลเนส รีสอรท เรซซิเดนท

www.regenthotels.com

076-318888

408 อมธารา เวลเนส รีสอรท (เดิมรีเจนท ภูเก็ต

www.regenthotels.com

076-318888

409 สันติ์สุริย ภูเก็ต (บจก.แอทในหานรีสอรท)

-

076-336405

410 ซีตรัส ไฮท ปาตอง( ดิเอสชาชีไฮปาตอง)

-

076-358000

411 อมันปุรี และในเครือ บจก.ยูมิริน เอ็ดไวเซอร

-

076-324333

412 โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช

-

076303700

413 บลูไพน วิลลา แอนด พูล แอ็คเซส (เดิม

-

076333385

394 ปารค 38 (เดิมบานสวนเพลส)

402 ภูนาวา รีสอรท (บจก. ซอฟทอรน)

(บจก.มามามา)

406 สามัคคี รีสอรท (บจก. อันเค)

หน ้าที 16 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

414 ซี ซัน แซนด รีสอรท แอนด สปา (ปดตอ 1 พ.

-

076341806

415 ปาลมไมรา ปาตอง รีสอรท

-

076346033

416 คาลิมา รีสอรท แอนด สปา

-

076358988

417 นิคกี้ส แฮนดเดิลบาร

-

076343211

418 เอทู รีสอรท (บจก.จันทมาตร)

-

076610453

419 ไนซ โฮเต็ล (บจก.

-

076239860

www.holidayinnexpress.

076360011

421 อันดาราฯ และในเครือบจก.โฟรฟทเวย

-

076-338777

422 มิราจ ปาตอง ภูเก็ต (บจก.ไพน พีค)

-

046-540961

www.tunehotels.com

076-341936-7

424 อันดาราฯ และในเครือบจก.ไฟน ซันนี่ฯ

-

076-338777

425 อมันปุรี และในเครือ บจก. วิลลา ฮาโมนิ

-

076-324333

426 อมันปุรี และในเครือ บจก.รูทาลิ

-

076-324333

427 อมันปุรี และในเครือ บจก.วิสดอม ชารม

-

076-324333

428 อมันปุรี และในเครือ บจก.ชิลลี่ สกายด

-

076-324333

429 อมันปุรี และในเครือ บจก.มานทา เรย

-

076-324333

www.anataravacationclub.com

076-337200

431 อนันตรา ภูเก็ตลายัน รีสอรทแอนดสปา 1

www.anantara.com

076-317200

432 อนันตรา ภูเก็ตลายัน รีสอรทแอนดสปา 2

www.anantara.com

076-317200

www.phuket.regency.hyatt.com

076-231234

www.pullmanhotels.com

076-303299

435 โคโม พอยท ยามู

www.pointyamu.com

076-360100

436 ปาตอง เฮอริเทจ

-

076-294181-2

437 ชาโฟนเกสต เฮาท แอนด เซอรวิส

-

081-6910121

www.grandmercurephuketpatong.

076-231999

-

076-230098

420 ฮอลิเดยอินน เอ็กซเพรส ภูเก็ต ปาตอง บีชฯ

423 เรด เพลนเนต(ปป.1เมย.-31กค.63) (เดิม ทูน

430 อนันตรา เวเคชั่นคลับ ภูเก็ต

433 ไฮแอท รีเจนซี ภูเก็ต รีสอรท(ปป.4เมย.-30กย.
434 พูลแมนภูเก็ตอาเคเดียในทอนบีช

438 แกรนดเมอรเคียว ภูเก็ตปาตอง
439 ชิโน อิมพีเรียล

หน ้าที 17 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

-

076-338777

www.uzenmayaphuket.com

076-336888

442 อันดาราฯ และในเครือบจก. โกลด บริดจ

-

076-338777

443 อันดาราฯ และในเครือบจก. ชารม เชียร

-

076-338777

444 ธัญญปุระ สปอรตส

-

076-336000

445 อมตะ รีสอรท (หจก. อมตะ ปาตอง)

-

076-346108

rsun@eastinyamaphuket.com

076-303456

440 อันดาราฯ และในเครือบจก.วินสัน เพลสฯ
441 ยู เซนมายา ภูเก็ต (1 มิ.ย.-31ตค.63)(1 พ.ย 63-

446 เดอะยามา ภูเก็ต โฮเทล (อิสติน ยามา โฮเท็ล
447 อันดาราฯ และในเครือบจก.ไฮ โฟกัส

-

448 อันดาราฯ และในเครือบจก.เคอ เรนเซีย

-

076-338777

449 นวธารา ภูเก็ต รีสอรท

-

076-613879

450 ออน โฮเทล (ปป.1เมย.-30กย63)( (บจก.

-

076-390322

res@thevillage-coconutisland.com

076-352153

452 ไชโยรีสอรท

-

076-393142

453 วณบุรี

-

076-298999

454 บูกิตตา โฮเทล แอนด สปา 2

-

076-223360

455 บูกิตตา โฮเทล แอนด สปา 3

-

076-223360

456 อันดาราฯ และในเครือบจก.ชาโดว ซัน

-

076-388777

457 อันดาราฯ และในเครือบจก. คริสตัล ลัช

076-338777

458 เดอะในหาน (บจก.วิคทอรี (ประเทศไทย)

-

076-380200

dreamhotel.com/phuket

076-609888

460 แคสเซีย ภูเก็ต

-

076-356999

461 เมธาดี รีสอรท

-

076-33788

462 เดอะ โทแปซ เรซิเดนซ (หสม.พีเคเพลส)

-

463 คาซา บลังกา บูติก (ภูเก็ตจังหวัดพาณิชย)

-

076-212173-

464 อารี ลากูน บีแอนดบี

-

0808929825

465 ซีเกิล โฮม

-

076-292098

451 เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอสแลนด

459 ดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด สปา(ปป.1เมย.63-

หน ้าที 18 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

www.summerbrezinn.com

081-893651

467 วาบิซาบิ WABI SABI

-

083-0136689

468 บีช บรีซ เกสเฮาส

-

076-384722

469 กะตะโคซี่เพลส (บจก. กะตะโคซี่เพลส)

-

076-202302

470 แคนดี้เ ฮาส

-

089-1213277

www.gooddayphuket.com

076-390757

472 เดอะดรีมวิว

-

084-3091198

473 บลูมังกี้บานสามกอง (บจก.แอทติจูดสเตย)

-

072-212433

474 บลูมังกี้ ถนนพังงา (บจก.แอทติจูดสเตย)

-

076-354266

475 มรกต รีสอรท

-

086-4797405

476 ปาลม ลีฟ คอรท (Palm leaf court)

-

099-1505614

477 เกร็ก คลับ เรสซิเดนซ

-

018-8953384

478 แกรน สุพิชฌาย ซิตี้

-

076-684065

479 บีทู ภูเก็ต

-

076-217988

480 ไอดีโอ ภูเก็ต

-

076-328355

481 เมาเทน ซีวิว

-

083-3915525

www.naiyangbeachhotel.com

076-327813

www.fruitvalley resort.com

076-510461

-

089-6462640

www.thewidesuites.com

076-681255

486 โคโค รี - ทรีท ภูเก็ต รีสอรท

-

076-521398

487 เลสปาลมมาเรสวิลลา (บจก. ซีมาซา บิลดิ้ง)

-

076-325300

488 ฮันนี่ รีสอรท (บจก. กะตะรีสอรท แอนดสปา)

-

076-330938

www.mbedphuket.com

098-2693594

-

081-2720251

casuarinashores.info

076-314249

466 ซัมเมอร บรีซอินน

471 กูดเดย ภูเก็ต บูติก เบด แอนด เบรก ฟารต

482 ในยางบีช โฮเทล (บจก. ภูเก็ตในยาง โฮเทล)
483 ฟรุตวัลเลย เซอรวิส อพารตเมนท
484 ครูวิทยรีสอรท
485 โมเดิรนไทย สวีท (เดิมเดอะวายด สวีท

489 เอ็มเบด ภูเก็ต
490 เลมอนเฮาส (บจก.สิตะสไมล)
491 แคสชัวรีนา

หน ้าที 19 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

492 มายโฮเทล ทู (ปป.1เมย.-30กย.63)

-

0815843738

493 วิวพอยท วิลลา

-

082-2865171

http://www.rawaigrandhouse.com

076-613903-4

495 รีแล็กเซชั่น

-

081-8941606

496 ภูภารา

-

076-215995

http://www.bandaraphuket.com

076-316298

498 บีวายดี ลอฟ (BYD Lofts) (บจก. บีวายดี

-

076-343204-7

499 บีวายดี (◌ฺBYD) (บกจ. เอ แอนด เอช โมเดิรน

-

076-343024

500 เดอะวินดมิลล ภูเก็ต (ปป.1มิย.-31มค.64)

http://www.

076-613860

501 ซันเวสทดีเวลลอปเมนท (ภูเก็ตอีโคซี่โฮเทล)

http://www.phuketcozyhotel.com

076-249701

502 ภูเก็ตอารตโฮม

-

081-5378774

503 เดอะรอยัล เรสซิเดนท อพารตเมนต

-

076-261811

504 บานออด

-

088-1786772

505 อยูสบาย ลิฟวิ่ง (บจก.เจ เอส จี เอ็นเตอไพรซ

-

076-297057

506 อนานาส โฮสเทล

-

081-8925354

http://www.T-Villa.com

076-327810

508 ภูคีตา (บจก.มาโรจน)

-

076-241427-8

509 วัฒนา บังกะโล

-

089-5889165

510 เบด โฮสเทล

-

076-355767

511 สิเหรเฮาส

-

084-6465532

512 ไทยพาเลช รีสอรท (บจก. เอส.พี.ภูเก็ตกรุป)

-

076-288042

513 รูมแอทฉลอง (Room @ Chalong)

-

076-383340

http:///www.patong-mansion.com

076-342994

515 รัตนา เรสซิเดนซ ศักดิเดช (บจก.

-

076-238818

516 ดิออโต เพลส

-

076-224051

517 บี.บานานา รีสอรท

-

081-8436744

494 ราไวย แกรนด เฮาส (บจก.ราไวย แกรด เฮาส)

497 บัญดารา วิลลา ภูเก็ต(ปป.4 เมย.เปนตนไป)

507 ทีวิลลา (ปป.1กค.63-31 ตค.63) (บกจ. ที เอส

514 ปาตองแมนชั่น (ปดไมมีกําหนด 1 เมย.63

หน ้าที 20 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

518 ราทานาฮิล (คณะบุคคลรัตนาฮิลโดยนางรัตนา

-

076-238818

519 ราทานา อพารท โฮเต็ล (บจก.รัตนพล

-

076-238818

520 แอด ไนท โฮสเทล (บจก. รัตนาและบุตร 0002

-

076-238818

521 รัตนาเรสซิเดนซ ถลาง (บจก. รัตนา

-

076-238818

522 ราทานา อพารท โฮเต็ล แอท รัษฏา (บจก.

-

076-238818

523 ราทานา อพารท โฮเต็ล แอท กมลา (บจก.

-

076-238818

524 เดอะเบลล พูลวิลลา รีสอรท ภูเก็ต (บจก.

-

076-279915

525 วาปา โฮเต็ล (บจก. แกรนดทาวน โฮเต็ล)

http://www.phuketvapahotel.com

076-256068-70

526 กะตะมันดา ลัคซูรี่วิลลา

-

076-333251

527 ภูเก็ตแมริออท รีสอรท แอนด สปา ในยางบีช

-

076-627708

528 ภูเก็ตเซ็นเตอรอพารทเมนส (ภูเก็ตชอปปง

-

076-213416-7

529 เซาท สยาม เกสเฮาท (ปป.มิย-พย.63)

-

076-285343

530 เชชาลีบังกะโล

-

084-7456284

531 เดอะเพลา(ปป มี.ค.63-ก.พ.64) (บจก.

-

0-7629-9336

532 24 ทาวน รีสอรท

-

081-8927791

533 อันดาราฯ และในเครือบจก.ทักคานา เอเยนต

-

076-338777

534 เดอะพาร ภูเก็ต

-

076-510960-2

535 ไอกรุน คาเฟ แอน โอเทล

-

088-7612617

536 วิลลา สาลิกา (บจก ทัสซินี )

-

076-288891

537 ฟรุตตี้ไนซ รีสอรท

-

081-5976144

538 แองกัสทูโอ (บจก. เอโอเอ็ม ภูเก็ต)

-

076-215303

539 เจพีเฮาส

-

095-29111993

540 ติ๊กเพลส (บจก. เสือที่ปรึกษา)

-

076-333197

541 สลิฟวิธมี ดีไซน โฮเทล แอท ปาตอง (บจก.

-

076363333

542 ไมขาวโฮมการเดนบังกะโล

-

081-2712169

543 ซุปเปอรกรีน โฮเทล แอนด เรสเตอตองค (

-

076-369759

หน ้าที 21 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

http://www.info@patongterrace

076-510540

-

076-380499

http://www.littleyouyahotel.com

076-355901-2

-

076-328518-21

http://www.nook-dee.com

076-688888

549 บานวนิชชา (ปป.1เมย.63 เปนตนไป) (ปป.7มิ.

-

076-527587

550 วารี เกสทเฮาส

-

076-331016

551 นิว นอรดิก ชื่อเดิม ราทานา ปาตอง บีช

-

076-238818

http://www.baansabaiphuket.com

076-388433

553 เดอะซันฟลาวเวอร ฮอลิเดย โฮสเทล (บจก.

-

076-615696

554 เดอะปาลมเมอรี่ รีสอรท แอนด สปา (บจก.

-

076-333171

555 พริ้นเซส ซีวิว รีสอรท แอนด สปา

-

076-396760

556 ราไวย พริ้นเซส โฮเทล

-

076-226442

557 สวิสเฮาท

-

089-8719628

558 บานหัวชาง

-

081-3705770

559 ธราวลัย รีสอรท (ปป.1เมย.-30กย.63)

-

061-6589928

560 สลีป แอท ภูเก็ต

-

076-222774

561 ปริ้น อิโดเอด (สุวา อินเตอรเนชั่นแนล)

-

076-620628

562 ยะนุย รีสอรท

-

076-288365

563 มาซิดีไซน โฮเทล

-

076-343333

564 ไฮแอท เพลส ภูเก็ต ปาตอง (ดิ อันดามัน บีช

-

076-626777

565 พายเน็ปเปลเกรสเฮาส

-

0931355116

566 อวิสตา ไฮดอเวย รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต

-

076-681681

567 ยะนุย พาราไดส บีช

-

076-288714

568 ราไวย ปาลม บีช รีสอรท

-

076-613509-14

569 พายแอ็บเปล (เชาตอเดิมกะรนเรสซิเดนซ เฮาส

-

093-2104334

544 ปาตอง เทอเรส บูทิค (บจก.โอเชี่ยนรีแล็กซ)
545 พราว ภูเก็ต (ปป.1มิย.-31ตค.63)(ปป.1 พ.ย 63
546 ลิตเติ้ลยอนยา (บจก. ลิตเติ้ลยอนยา)
547 มายา ภูเก็ต (บจก. ภูคีตาในยาง)
548 หนุกดี (บจก. ภูกะตะ)

552 บานสบาย

หน ้าที 22 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

570 โลตัสลอดจ รีสอรท (ปป 30เมย.-31ต.ค.63)

-

076-328117

571 หลับดี ภูเก็ต ปาตอง

-

076-530100

http://www.andamamembrace.com

076-340530 076-

573 กีมาลา

-

076-358777

574 เทค อะ เบรค แอท ในยาง โฮสเทล

-

081-9582371

575 เพ็ญสิริเฮาส

-

081-8959489

576 ในยางดีสคัฟเวอรี่บีช รีสอรท

-

577 แดงซีบีช บังกะโล

-

081-4772879

578 ริโกส บังกะโลว

-

076-333459

579 มันดาราวา รีสอรท แอนด สปา (ปป.4 เม.ย.-31

-

076-681800

580 เดอะซิลค ฮิลล

-

076-215303

581 โนโวเทลภูเก็ตวินเทจปารค

-

076-380555

582 เขารังวิว แมนชั่น

-

095-4107992

583 ออนเดอะฮิลลรีสอรท

-

081-6760533

584 เดอะเซนสเซส รีสอรท

-

076-336600

585 ชูการ มารีนา รีสอรท เซิรฟ กะตะบีช(ปป1เมย.

-

076-540794

586 ชูการ มารีนา รีสอรท อารต กะรนบีช (มิ่งมะลิ)

-

076-540790

587 ชูการ มารีนา รีสอรท นอติดัล (บจก. ภูสุลิ)

-

076-540794

588 มารีนา เอ็กเพรส เอาเอเตอร (บกจก.

-

076-540794

589 เดอะซิลค วิว

-

076215303

590 ออรคิด การเดน (ปป.1 เมย.63 เปนตนไป)

-

076-222395

591 อริญชยนารา บางเทาบีช รีสอรท (บจก.

-

073-314361

592 กะรนเบยอินน

-

076-396542

593 บูติก รีสอรท

-

076-602282

594 นิกกะ

-

076-215303

595 เดอะวิว ราวาดา รีสอรท แอนดสปา (บจก.

-

076-510947

572 อันดามันเอ็มเบรส รีสอรทแอนดสปา

หน ้าที 23 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

596 ดวงใจ

-

085-691019

597 ฮอปอินน ภูเก็ต

-

063-2032379

598 คาซา เบลลา

-

076-381360

599 โคโควิลล ภูเก็ต

-

076-521987

600 อินนภูเก็ตเฮาส

-

086-4765210

601 บังกาโลว แอท ไมขาว (ปป.เมย.63 เปนตนไป)

-

083-3913960

602 สิวานาเพลส

-

076-615944

603 ในยาง ซีวิว เพลส

-

◌ู089-6505043

604 เดอะรับเบอร (เดิมลีฟแอทลอฟท) (บจก.

-

076-311200

605 โคเรียซี บูติค รีสอรท (บจก. ไมขาว บูติค

-

076-684971-2

606 ริมเล บังกะโล

-

076-328408

607 ฟูลมูนบีช รีสอรท (ลาเฟอรรา)

-

076-330980

608 บูมเมอแรงวิลเลจ รีสอรท (ปป.1มิย.-31 ธ.ค.

-

609 เดอะเมโลดี้

-

076-285285

610 กระตายแมนชั่น 2

-

076-344711

611 เดอะโคโคนัทนาในรีสอรท

-

087-2677238

612 ทรอปปคอล บูติก (เดิมเอสเคเรสซิเดนท)

-

076-512462

613 เบสเวสเทิรนปาตองบีช

-

076-353501-3

614 เดยอินน ปาตอง

-

076-3535063

615 แบมบูเฮฟเวนโฮม (บจก.อิสมาพาราไดส)

-

086-9760120

616 ภูเก็ตพูลเรสซิเดน (บจก. แพนดุก)

-

086-3084104

617 ทีทใี นยางบีชภูเก็ต

-

076-633556

618 เรือนไมแสนงาม

-

076-328305 087-

619 เรือนไม ในยางบีช รีสอรท

-

076-327800

620 เอม เฮาส

-

076-340473

621 เดอะเชด (บจก.เคพีวี โฮเทล)

-

076-608892

หน ้าที 24 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

622 เมียจา (ปป.เมย.-กค.63) (บจก.เจวีเอฟภูเก็ต)

-

623 บาวแมน เรสซิเดนซ (ปป.เมย.-ธ.ค.63)

-

076-310999

624 ปริภัส ปาตอง รีสอรท (ปป.1เมย.-31 ต.ค 63)

-

076-349840

625 กูโฮเทล (ปป.เม.ย.-ธ.ค.63)(บจก.ทีวีเจ)

-

076-343255-8

626 บาวแมน วิลล (บกจ.เกษมทรัพยวิลล)(ปป.1 พ.

-

076-512141

627 มายโฮเทล (ปป.1เมย.-30 กย.63)

-

084-0588892

628 ลาปคโคลา (ปป.1 ต.ค63-1 ม.ค 64 ) (บจก.

-

086-1890460

629 อควา รีสอรท

-

076-226555

630 เดอะกิ๊ก โฮเทล (ปป เม.ค.-ธ.ค.63) (บจก.ทีวีเจ

-

076-043255-8

631 เดอะโพแมนเนด วิลลา (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

632 วิลลาลอมบุก (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

633 รอยัลลี รีสอรท แอนด สปา

-

076-327590

634 ซิมพลีเทล (บจก.ธนาพงศเอาส)

-

635 แซนดี้ เกรสเฮาส (บจก.ตันติ พรสวัสดิ์)

-

076-602158

636 ในหานเรสซิเดนซ

-

089-7298523

637 โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา

-

076-397777

638 ราไวย การเดน บังกะโล

-

061-1807059

639 บานศักดิเดช

-

081-6932494

640 ดิเอ็นจันทรา พุล สวีท เรสซิเดนเซส(ปป1มิย.

-

076-510011

641 หมิงโซวบูติค เฮาส

-

076-681189

642 ภูนานา บูติก โฮเต็ล

-

076-226674

643 99 โอลทาวนบูติก เกสเฮาส

-

081-6932423

644 โกตั้ม โฮลเทล 2

-

086-9465200

645 อาย ภูเก็ต โฮสเทล

-

076-212881

646 ณ สยาม เกสตเฮาส (NA SIAM

-

086-6963669

647 สตูดิโอ 77

-

098-0258756

หน ้าที 25 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

www.cahotelresidencephuket.com

076-354447

649 บานสุตรา เกสทเฮาส (ปป.1เมย.-30กย.63)

-

076-221779

650 กูดไนท แอท โฮม

-

081-8343898

www.therommanee.com

076-214488

652 เดอะรมณียคลาสสิคเกสเฮาส

-

076-355488

653 บีไฮฟ ภูเก็ตโอลดทาวน โฮสเทล

-

061-4144944

654 เดอะโคฟ ภูเก็ต

-

076-608862

655 ทูโฮม รีสอรท

-

0896520768

656 ฟอรเรส บังกะโล

-

091-8266059

657 คาเฟแอทลัฟ 22

-

086-9097997

658 อีโค โฮสเทล (ปป.1 กค.-31 ตค.63) (บจก.อีโค

-

076-212652

659 ภูเก็ต พาราดิโซ(ปป1เมย.-30พย.63)

-

0814153018

660 แสนสุโข วิลล บังกะโล รีสอรท (บจก.

-

081-8914861

661 วิลลาส แอท โคโมพอยทยามู

-

076-360140

662 ไผตาล วิลลา

-

076-386573

663 บานมาลินี เบด แอนด เบรคฟาสต

-

084-0605648

664 ในทอนบีช แมนชั่น

-

093-5757594

665 เพเรนเนียล รีสอรท

-

076-327070

666 ธรรมาภรณ รีสอรท(ปป.1เมย.-31ตค.63)

-

076-284083

667 วีเลิฟกะตะ

-

086-9459017

668 มาลา อพาทเมนท

-

076-285179

669 สมายเฮาส (กะรน)

-

081-6062547

670 คาซาแอนดมาเร

-

076-310068

671 ราชาเกสเฮาส

-

672 กะตะนอยพาวิลเลี่ยน บาย อมร (เดอะมันตรา)

-

081-7371585

673 บานวีระกิจ เกสตเฮาส

-

081-9315886

648 ซีเอ โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ

651 เดอะรมณียบูติกเกสเฮาส

หน ้าที 26 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

674 สตาร เกสเฮา

-

081-89146091

675 บานหนึ่ง แอต กะทู

-

076-209111

676 แอท กมลา

-

076-385357

677 ภูกมลา สูท

-

076-385374

678 สวิส วิลลา ปาโนรามิค

-

081-3706923

679 ปาตองทาวเวอรบายปาตองทีซี (บจก.

-

076-342017

680 แอสเพอรี่ 1

-

076-345104

681 แอสเพอรี่ 2

-

076-345104

682 แอสเพอรี่ 3

-

076-345104

683 ออมทอง อพารทเมนท

-

684 กมลาบีช เรสซิเดนซ

-

076-322673

685 แกรนดบลู (บจก.ภูเก็ตเอเวอรกรีน)

-

076-337666

686 99 โวยาท ปาตอง (เดิมปาตองวอรยาจเพลส)

-

076-343499

687 รอยัล ปริ้น เรสซิเดนซ

-

095-802248

688 ปาตองมารีนา 1

-

095-8022048

689 อีริคสัน

-

0958022048

690 เซเวนคิว โฮเทล

-

089-1432444

691 สตารโฮเทล ปาตอง

-

086-8789636

692 ดีเจเฮาส

-

076-366237

693 บลูสกายเรสซิเดนซ

-

076-512109

694 ปาตองโรส เก็ตเฮาส

-

076-345853

695 สุขชีวาเรสซิเดนซภูเก็ตแอนดเรสเตอรอง

-

076-364785-6

696 บีไฮฟ ปาตอง โฮสเทล

-

098-7894191

697 ปาลม โอเอซีส บูติค โฮเทล

-

076-283325

698 ราไวย บูติค รีสอรท

-

089-9735387

699 โมเดิรนไทยวิลลา (หจก.โมเดิรนไทยโฮเต็ล

-

076-226544

หน ้าที 27 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

700 นาคา เรสิเดนท

-

095-4195675

701 วิลลากามา (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

702 บานโรซา

-

089-2929943

703 บางเทา คานิตา เฮาส

-

704 คอรัล อินน (คอโรล)

-

076-396133

705 ภูรีการตเกรสเฮา

-

086-5653881

706 ทูเกทเตอร ภูเก็ต

-

076-374380

707 ภูษิตาเฮาส 3

-

087-6227082

708 แนป ปาตอง (x2 vibe phuket) (บจก.อโยธยา

-

076-343111

709 พีเอสฮิลล (บจก.ปาตองไทยโฮเต็ล สาขา 1)

-

710 ลักกี้เล็ก เกสเฮาส (ปป.1เมย.-30 กย.63)

-

081-5843788

711 ปกษา

-

076322843

712 มีนาเทล ภูเก็ต

-

076-340383

713 เดอะฟรุตตา บูติค (ปป.1 เมย.63 เปนตนไป)

-

076-345092

714 อินโดซีน รีสอรท แอนด วิลลา (บจก.

-

076-380800

715 เบ็นเน็ตตี้ เฮาส (ปป.1 เมย-31 ตค.63)

-

087-8316097

716 ภูเก็ตเวค ปารค อพารทเมนท (บจก.

-

076-510151 089-

717 แอสพีรา ไพรม ปาตอง(ปป.4 เมย.-กย.63)

-

076-349781

718 พีเอส2 (บานเลขที่ 21)โดยนางยุพิน

-

719 หสม. หิมพานต บุติก รีสอรท (ปป.เมย.-31

-

089-5903747

720 อพารทเมนทบานกานตธริณ

-

081-7700495

721 ภูเก็ต 346 เกสตเฮาส

-

084-5243543

722 วิลลาบูกิต (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

723 วิลลาคูตา (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

724 วิลลาสุขสันตราไวย (วิลลาซูซู โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

725 ภูเก็ต แอรพอรต โอเวอรไนท

หน ้าที 28 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

726 ดีนาร ลอดจ

-

076-324266

727 บานชายเล

-

076-396248

728 อิมเพียนา ไพรเวท วิลลา

-

076-330700

729 วิลลาอลิซาเบ็ท

-

076-510187

730 ดีวันปาตอง

-

091-0696129

731 วิลลาทานตะวัน (บจก.ซานตาครูป กรุป)

-

076-385406

732 เดอะไทด บีชฟรอนท สิเหร ภูเก็ต

-

076-530378

733 ดิเอลิเซียม เรสซิเดนซ

-

076-510218

734 ดุสิตนาคาเพลส

-

062-0673919

735 รีเซ็นตาเอ็กเพลสภูเก็ตทาวน

-

081-5374568

736 รีเซ็นตาภูเก็ตสวนหลวง

-

081-5374568

737 รีเซ็นตาสวีทภูเก็ต

-

081-5374568

738 บานภูฉลอง บังกะโล

-

086-4789685

739 เดอะมูนน (บจก.แอลลี)

-

086-4789685

740 ลีลาวดี นาคา

-

076-202302

741 บานราชพฤกษภูเก็ต

-

076-202302

742 ภูเก็ตแอรพอรต อินน

-

081-6077440

743 รามาดา ภูเก็ต ดีวานา

-

081-5374568

744 อินโดซีน รีสอรท แอนดวิลลา (บจก.

-

076-380800

745 ไฟว ฮันเดรด ไมล โฮสเทล (เดิมบีไฮฟ

-

098-78954141

746 สโลไลฟ บีช

-

090-5641789

747 อิริแกนซี่ แสนสบาย

-

076-324026

748 อิริแกนซี่ บางลา

-

076-390542

749 เดอะลูนา เรสซิเดนซ (รวมศิลป)

-

076-380500

750 เดอะลูนา ปาตอง

-

076-380500

751 มายเฮาส ปาตองฮิลล (บจก.สยามเอ็กซเปรส

-

076-637770

หน ้าที 29 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

752 ชูศรี โฮเทล

-

085-8881809

753 เดอะซิกซทีน ในยาง

-

076-205399

754 วิลลา มานดายา (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-381102

755 สุรินทร บีช รีสอรท

-

076-201888

756 ปาตองฮอลิเดย (ปป.1 เมย.-30 กย.63)

-

757 บลูสกาย ปาตอง (ปป.1 เมย.-30 กย.63)

-

758 อันดาราฯ และในเครือบจก.

-

076-338947

759 ภูเก็ตซี รีสอรท

-

076-613900

760 เดอะบล็อค (เดิม เดอะบีชพอยท 1)

-

076-685124

761 กะรนซีวิว อพารทเมนต

-

076-286251

762 ชูการปาลมแกรนดฮิลไซด

-

763 ดีชัวร

-

764 ดิเอม โฮเทล ปาตอง

-

076-540943

765 บาบา เฮาส

-

076-245170

766 วินแฮม แกรนด

-

076-618817

767 เซารเทริน ไฟรไรซ

-

076-284632

768 หญิงฟา รีสอรท

-

093-6526373

769 เดอะ อัมเบรลลา เฮาส

-

085-5562333

770 วิลลา 12 (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)(ปดกิจการ 1 ม.

-

076-384691

771 วิลลา 9 (บจก. โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

772 วิลลาซันเปา โดยวิลลา 8

-

076-384691

773 วิลลา 7 (โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

774 วิลลา 5 (โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

775 วิลลา 4 (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

776 วิลลา 3 (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

777 วิลลา 2 (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

หน ้าที 30 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

778 วิลลา 1 (บจก. โฮลิแพลนเน็ต)

-

076-384691

779 ชบานา

-

076-279433

780 เอเอ็มสุรินทรเพลส

-

076-386554 076-

781 เดอะซิส กะตะ รีสอรท

-

076-609555

782 เอลลา เบด

-

076-530426

783 เอ็นจอย บีช เอาส บูติก

-

076-398414

784 เบ็นเน็ตตี้ ลอรด (ปป.1 เมย.-31 ต.ค.63)

-

083-5220278

785 โบทลากูนรีสอรท แอนดโฮเต็ล

-

076-239888

786 สุพิชฌาย พูลแอคเซส

-

076-685351

787 เมอเวนพิคเรสซิเดนเซส กะรน บีช ภูเก็ต

-

076-396139

788 อันดาคีรา (ปป.มิย.-ธค.63)(บจก.

-

076-366188

789 บจก. สกายไรซ ดีเวลลอปเมนท กรุป

-

076-621090 081-

790 เดอะเวสทิน สิเหร เบย รีสอรทแอนดสปา 2

-

076-335600

791 เดอะเวสทินสิเหร เบย รีสอรทแอนดสปา 3

-

076-335600

792 อันดาราฯ และในเครือบจก.

-

076-338947

793 เรือนบัวทอง

-

076-341638

794 ชิโนเมซอง (ปป เม.ย.-ก.ย.63)

-

076-540789

795 มามาเทล

-

076-510933

796 กะรนซีไซด

-

076-398022

797 บานไทยโฮมสเตย

-

076-330655

798 ดีฟลโฮสเทล

-

076-340063

799 เดอะบลูอีโคว (ปป.4 เมย-31 ม.ค 64)

-

076-333315

800 กรีนเฮาส ภูเก็ต

-

081-2720701

801 เช็คอิน

-

090-5641789

802 เดอะบีช

-

090-5641789

803 ดิสคัพเวอรรรี่ การเดนส

-

076-527594

หน ้าที 31 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

804 ลิฟวิ่งรูม บารเกสเฮา

-

092-4164652

805 เดอะปาลม กมลาบีช

-

076-302500

www.thecribpatong.com

076-540777

807 ในยางคอทเทจ

-

081-6779619

808 กอมารีน แมนชั่น (ปป.1 เมย.63 เปนตนไป)

-

086-9482207

809 คูลา เกสเฮาส

-

085-6900132

www.thechavaresort.com

046-372600

811 สิมิลัน เกสเฮาส

-

076-213103

812 ภูเก็ตกะตะรีโซเทล (บจก.เต็มธน

-

076-330721

813 นิติบุคคลอาคารชุดซิกส เอเวนิวส สุรินทร

-

093-5790369

814 ดิเอสคอรนเนอร

-

083-5904828

815 ศรีพันวา บูทีค รีสอรท แอนดสปา

-

076-371000

816 ศรีพันวา โฮเต็ล

-

076-371000

817 จินดา รีสอรท

-

076-540719

818 ซาบีนา เกสทเฮาส

-

083-6349348

819 กะตะบีช โฮมสเตย แอนดแบ็คแพ็คเกอร

-

089-1899066

820 บจก.เลิฟลี่เฮาส 32

-

076-213105

821 นาซาแมนชั่น

-

061-2329565

822 ทวินปาลมเรสซิเดนซ (แยกยื่นจาก

-

076-316500

823 เซ็นทรัลเรสซิเดนซ อพารทเมนต

-

081-6066777

824 สวีทโฮมวิลลา 2

-

089-6459562

825 อารีคา วิลลา โดย บจก.ทรีพเพิลที มารท

-

081-6913778

826 ยิบมันตา พูล วิลลา โดย บจก.ยิปมันตา (เดิม

-

081-6913778

827 บานเอสเอส กะรน

-

076-396547

828 ดิออรคิดเฮาส

-

076-330882

829 ละมัย อพารท เมน (บจก.กริชกําจร)

-

081-3261318

806 เดอะคริบ ปาตอง

810 เดอะชวา

หน ้าที 32 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

830 ละมัย เกสทเฮาส (บจก.กริชกําจร)

-

081-3261318

831 เอสเอ็มรีสอรท (บจก.กริชกําจร)(ปป.1มิย-

-

081-3261318

832 ละมัย โฮเทล (บจก.กริชกําจร)

-

081-8954061

833 เบลแอรมารีนา พารคไฮ

-

076-358100

834 ชูการปาลม เรสซิเดนซ (คอนโด)

-

076-682552

835 จิราพร ฮิลล รีสอรท

-

076-512091-2

836 บรีซโซเทล (ปป.1มิย.63 ไมมีกําหนด)

-

076-684167

837 ซันนี่โฮสเทล ภูเก็ต

-

076-355031

838 เซนตออฟยะนุย (บจก.ภูเก็ตทรัพยสิริ สาขาที่

-

076-341490

839 สวีทโฮม วิลลา 1

-

840 บี แฮปปรีสอรท

-

094-9041691

841 โรสวูด

-

076-356888#6805

842 ทูเชฟท อินน (ปป.1เมย.-1พย.63)

-

096-6522550 076-

843 ไทยสยาม

-

076-364723

844 เดอะไนซโฮเทล

-

097-9369919

845 กะหลิมรีสอรท

-

076-370556

846 เจอรนี่ย ฮับ ภูเก็ต

-

076-627999

847 แกลม ฮาบิแทท (ปป.1เมย.-31 ธค.63) (บจก.

-

076-609701

848 ปริภัส เอกเพรส (ปป.1 เม.ย 63- 31 มี.ค 64)

-

089-9732963

849 การเดนโฮม กะตะ (ปป.เมย.-ธค.63)

-

096-6374777

850 พีเคแอล เรสซิเดนท

-

076-540808

851 บานประคอง

-

081-2726665

852 ฉลองมิราเคิ้ลเลควิว

-

076-510600

853 ภูเก็ตชิโนอินน

-

076-215303

854 เดอะมารีนา ภูเก็ต

-

076-345888

855 เอ็มทีปาตอง เรสซิเดนท

-

082-4132211

หน ้าที 33 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

856 บางหวาน

-

085-7823250

857 โซลาร ดรีม (ออเรนท โฮเทล)

-

076-384722

858 แอท ภูเก็ต อินน (บจก.ลีดเดอรชิช)

-

859 เจเนซิส ราไวย

-

076-348722

860 เจเจกะรนบีช

-

076-396935

861 เดวิส เรสซิเดนซ

-

076-216563

862 กะตะ เรสซิเดนซ

-

863 ภูเก็ตจุฬาเพลส

-

076-2820051

864 ภูเก็ต ชาเลท

-

076-216563

865 ดิไอดอลกรุป

-

866 คริสตัล ไวลด พันวา ภูเก็ต (ปป.กค.-30 พย.63)

-

076-3152934

867 ดิสคัพเวอรรี่ เฮาส โฮเทล

-

084-6294999

868 วังวารี รีสอรท

-

080-5350762

869 ธีระเฮาส

-

081-9702715

870 ซิลเวอรรีโซลเทล

-

076-341200

871 เอมชิโนภูเก็ต

-

076-602310

872 บรูค รีสอรท (บจก. กองกิตติ์ระวีเฮาส)

-

076-610151

873 ชิโนทาวน แกเลอรี่โฮสเทล

-

086-9418783

874 ชิโนทาวน แกเลอรี่เกรสเฮาส

-

086-9418783

875 ซีสโตน พูลวิลลา

-

076-305882

876 บานวนิดา การเดน แอนด รีสอรท

-

076-396520

877 ดรีมซี พูลวิลลา

-

081-3455213

878 ภูเก็ตแอรพอรตเพลส

-

076-327317

879 ณัฐวัศแมนชั่น

-

087-7152045

880 เอ็นริช บูติคเพลส

-

076-540888

881 ภูเก็ตมารีนพอชเทล

-

076-383155

หน ้าที 34 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

882 แฟมมิลี่เฮาส

-

084-1837299

883 บียอน ปาตอง (ปป.1 เมย-30 กย.63 )

-

076-562300

884 แอด เดอะทรี คอนโดมิเนียม หอง 210

-

093-5790369

885 แอด เดอะทรี คอนโดมิเนียม หอง 314

-

093-5790369

886 สแคป คอนโดมิเนียม 1 (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

093-5790369

887 แพนภูรี เรสซิเดนซ

-

076-328222

888 เดอะพาโก (บจก.ทวาสินภูเก็ตซิตี้)

-

076-373111

889 มายบีช รีสอรท ภูเก็ต

-

076-305066

890 1715 เฮาส

-

096-6511337 080-

891 อิลมาเรปาตองเพลส (IL Mare Patong Place)

-

076-604532

892 เมโมรี่

-

076-512282

893 กะตะนอย รีสอรท (ปป1 เมย.-30 กย.63)

-

076-333078

894 ดิ เอท พูลวิลลา (ปป เมย.-พค.63)

-

076-610300

895 คาลีจ มาส

-

076-344130

896 เดอะซิกซทีน สุรินทร บีช โฮเทล

-

089-5917988

897 เดอะรอยัล พี ภูเก็ต บูติค โฮเทล

-

087-3847002

898 อโลฮา เรสซิเดนซ (1 มิย.-30 กย.63)

-

076-330072

899 เดอะลิตเติ้ลเมอรเมดเกสตเฮาสแอนดเรสเตอร

-

076-330873

900 แอรพอรตบีชโฮเทล ภูเก็ต

-

076-327697

901 วัลลอฟท โฮเทล (ปป1 เมย.63 เปนตนไป)

-

076-330236

http://www.

076-396170 081-

903 ซีไพน วิลลา ซีเบิรด

-

080-5444491

904 ซินหลอ

-

076-513291

905 เซิรฟ โฮเทล ปาตอง (k.w.development)

-

076-685088

906 ดีลิเชียส เรสซิเดนซ

-

097-9758313

907 บานกะตะเมธา

-

095-2575859

902 บานสายลม (ปป.1 เมย.-กย.63)

หน ้าที 35 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

908 แอบโซลูท ทวินแซนด รีสอรท แอนดสปา

-

076-203600

909 โคโคนัท การเดนท เฮาทฟอรเร็นท

-

086-9462518

910 กรีนไอแลนด

-

086-9516382

911 เฟรสไทม หองพัก 24 ชม.

-

093-7951746

912 แอนนี่การเดน

-

093-5846122

913 สลัมเบอรปารตี้บายโบเดกา

-

076-602191

914 แฮรรี่ส เกสเฮาส

-

076-340418

915 อัญชันลินา

-

076-367106

916 ฮอไรซอนบีช ดีลักซ รีสอรท

-

917 ชลดาอินน (1 เมย.-30 มิย.63)

-

087-8948427

918 เดอะเซเรนิตี้โฮเทล

-

076-202185

919 มะพราว (MAPHRAO)

-

076-385242

920 เดอะลิตเติ้ลเมอรเมด

-

087-5483695

921 คาซาเบย ลักซัวรี่ พูลวิลลา ภูเก็ต

-

076-384323

922 เดอะเบยไซด

-

076-391514

www.thepalmsresidence.com

076-304407-8

924 เจี๊ยบเกสเฮาส

-

085-0509809

925 ปาตอง ซีไซด แมนชั่น

-

076-296617

926 เดอะเกสเฮาส (14 )

-

082-7173287

927 สังขทอง กมลาบีช รีสอรท (ปป.1 เมย.63

-

076-385668 098-

928 โฮเทล ออคโทเบอร

-

096-6455507

929 ลีฟ อิน ภูเก็ต (Live In Phuket)

-

076-604532

930 บานอีเด็น (บ.เอส เอ็ม บี ภูเก็ต)

-

085-2302433 076-

931 บานพรประทีป

-

076-343037 083-

932 สวัสดี อพารตเมนท (จากสํารวจ)

-

076-340098

933 โฮเทลไอคอน ภูเก็ต

-

076-396902

923 เดอะปาลม เรสซิเดนซ(ปป.1มิย.-31กค.63)

หน ้าที 36 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

934 ชิลลี่ ศาลา ปาตอง

-

935 กะตะไฮวิว (ปป.1 เมย.-31 ตค.63)

-

076-330660

936 เครสท รีสอรท แอนด พูล วิลลา (ปป.1 ธ.ค

-

076-310088

937 แคลลี่ส เรสซิเดนท

-

092-4513112

938 สุทินเกสทเฮาส

-

076-396280

939 เซเวนคิว บังกาโล

-

095-4159028

940 สมัยบาร (ปป.1เมย.-31ต.ค.63)

-

098-7264612

941 แอดพลัส โฮเทล

-

076-349649

942 เดอะเนเจอร วิลลา (บจก.โฮลิแพลนเน็ต)

-

093-5790369

943 เดอะคาซิตา ภูเก็ต

-

076-601149

944 อารีคา

-

085-8880821

945 มายเพลส ภูเก็ต แอรพอรต แมนชั่น

-

076-327313

946 อัลมอนดคอทเทจ

-

076-608862

947 ออสกา

-

094-2612784

948 อีส บราเธอร อินน

-

076-249669

949 แฮปป ฮอลิเดย รีสอรท

-

076-293030

950 พาราไดซ ภูเก็ต (พีชแอนดซัมเมอรเฮาส)

-

089-9085292

951 แอมเบอร เรสซิเดนซ

-

076-290152

952 ชิโน เฮาส ปาตอง

-

094-5018555

953 เดอะเกสเฮาส (30/3)

-

954 เดอะเกสเฮาส (32/2)

-

955 อมันปุรี และในเครือบจก.ซันนี่ แอคท

-

076-324333

956 คาสซาดา สวีท

-

082-4198794

957 อัญชัน ไพรเวท พูลวิลลา

-

076-367107

958 อัญชัน บูติค

-

076-367635

959 เลสปาลม วิลลา วอเตอรฟอล

-

076-604085

หน ้าที 37 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

960 ไวตามินซี โฮลเทล ภูเก็ต

-

083-1032996

961 เดอะทินท แอท ภูเก็ตทาวน

-

076-217099

962 เดอะเกสเฮาส (30/4)

-

082-7173287

963 เดอะเกสเฮาส (30/2)

-

082-7173287

964 เดอะบีสวานา

-

086-7887990

965 สยามเกสเฮาส

-

076-385352

966 เอ็นริโค โฮสเทล ปาตอง

-

076-604-285

967 ซุนลี่ โฮสเทล

-

081-6912495

968 เอสเคป เดอ ภูเก็ต

-

076-528880

969 ฟรุต พาราไดซ โฮเทล

-

093-6303059

970 วันเดอรลาส

-

082-0684019

971 เนียบีชโฮสเทล

-

082-4236361

972 บริษัท สเปนไทย จํากัด

-

092-4943780

973 ลายันธารา

-

076-604085

ททท. ครั้งที่1

098-0171877

-

076-302610

974 คูลบีช บังกะโล
975 อวิสตาแกรนดภูเก็ตกะรน เอ็ม

www.lerersort.com

976 เลอ รีสอรท (บจก.เอ็มพูลวิลลารีสอรท)
977 เดอะมาลิกา

-

062-2364654

978 บุคอะเบดพอซเทล

-

076-354434

979 ม็อคซี่ (MARTENS HOSPITALITY GROUP

-

088-7523082

980 พีพีแกรนด กมลา

-

081-4761640

981 บานมณฑา

-

087-8973228

www.duvbovillage.com

076-385385

983 เดอะซีชอร กมลา

-

083-1027218

984 ภูเก็ต แอรพอรต รีสอรท โฮเต็ล

-

076-328451

985 บานเพชรรัตน

-

076215303

982 ดูฟโบว

หน ้าที 38 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

986 ไมขาวปาลมบีช รีสอรท

-

076-616340

987 คานาล รีสอรท

-

081-6064493

988 ฟชเชอรแมนฮารเบอร เออเบิรนรีสอรท

-

076-380400

www.lepiman resort.com

076-613732

www.kokotel.com

076-296017

989 เลอพิมาน รีสอรท (บจก.เลอ ชาเลต พิมาน)
990 โคโคเทล (ปป1 มิย.-31ตค.63)
991 มาเมซอง ภูเก็ต (บจก.วาเลนไทน)

-

992 ลาเมซองยะนุย รีสอรท ภูเก็ต (บจก.วัน สตอป

-

993 เดอะแกเลอรี่ บาย กะตะธานี

-

994 โฮเทล อินดิโก ภูเก็ต ปาตอง (บจก.

-

076-609999

995 โมเม็นโต (Momento Bangtao Beach)

-

076-602365 090-

996 แบรแพ็ตเกอร ปาตอง โฮสเทล

-

076-685118

997 เอส เอ เอ็ม แอมเบอร

-

061-8639374

998 อิมเพรส รีสอรท

-

076-610151

999 เบิรด บีช บังกะโล (ปป.เมย.-ตค.63)

-

081-8931874

1000 ฟรีดอม เกสเฮาส (บจก. เอ็มเอสเอเจนซี)่

-

076-369763

1001 แดทซัมเมอร

-

094-6204322

1002 แฮปปฟส เกสเฮาส (บจก.อัมมะลา)

-

080-5379352

1003 กะรนชิโนเฮาส

-

089-6459070

1004 เดอะวิลลา

-

099-3813103

1005 เดวิน เชอร (นางพัชรนันท เปยมเนตร)

-

076513291

1006 ดินสอ (บจก.ดินสอรีสอรท)

-

076-342130

1007 ทวินเพลส

-

089-8750939

1008 เอสโฟร ในยางบีชโฮเทล

-

076-327792

www.thelifeco.com

076-328466-7

1010 ที่รักฮอลิเด

-

064-2725435

1011 โกลเดน ซันไชน เฮาส

-

063-7659089

1009 คาซาสาคู (บจก.เดอะไลฟโค)

หน ้าที 39 จาก 42

076-213103

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

1012 พิมพนารา บูติค โฮเต็ล

-

076-684140

1013 จันทรภิรมย

-

076-610515

1014 คราฟท รีสอรท แอนดวิลลา (บจก.เจิงฟา)

-

076-530691

1015 อัศดา บูติก ภูเก็ต

-

076-323909

1016 อารยาบูทิครูม(บจก.จินตนาการ)

-

076-345866

1017 พิมพรดา

-

076-512087

1018 แพรว แมนชั่น

-

076-215303

1019 ปาตองพริ้นเซส (บจก.เอฟ.เอส.มารีนา)

-

076-364724

1020 สลีป บ็อกซ ปาตอง

-

085-6149444

1021 วีแช็ทอินน

-

063 416 3370

1022 เดอะสลีปเปอร

-

1023 25 ชั่วโมงโดยกิตติ

-

1024 เดอะโทรน แอท เกาะสิเหร

-

1025 ฟรีดั้ม กะตะ

-

1026 เดอะนาคาเลภูเก็ต

-

076-337999

1027 เบยคลิฟ

-

095-8022048

1028 พริวิลเลจ 12

-

095-8022048

1029 ลาเวนเดอร

-

076-680745

1030 ภูเก็ต สิรินภา รีสอรท

-

0948040770

1031 เลมอนเนด ภูเก็ต

-

093-7590770

1032 รามาดา พลาซา เจาฟา

-

076-338699

1033 ฮอลิเดย สปริต

-

076-384722

1034 ที.วาย.แอรพอรท.อินน

-

087-8864987

1035 บลูสตาร

-

095-8933004

มาเอง62

081-3261318

-

076-319669

1036 ปาตองเบยฮิลล บจก.พิโซนาทัวร
1037 เดอะเอสวันแอทภูเก็ต
หน ้าที 40 จาก 42

076-530378

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

1038 ทวินปาลม มอนทเอซัวร (บจก.เคบีอาร โฮเต็ล

-

087-8940787

1039 ไผทอง โซเทล รีสอรท

-

076510690

1040 อลามันดา ลากูนากูเก็ต

-

076-324050

1041 ล็อค ปาลม เรสซิเดนซ

-

076-321925

1042 กมลา รีโซเทล

-

081-0895376

1043 ริทสุริน บูติก ภูเก็ต

-

088-7611201

1044 บจก.บีชฟรอนท เมเนจเมนท

-

076-604008

1045 สลัมเบอรปารตี้ ภูเก็ต

-

089-2896697

1046 เลสปรี เดอ ในยาง

-

076510032

1047 พีอาร ปาตอง เรสซิเดนท

-

076-603823

1048 ซิกแพค คอทเทจ

-

081-2557003

1049 เซนเซียนา รีสอรท แอนดสปา (ปป.1เมย.-31

-

076-344377

1050 สมอลเชลส

-

062-9630303

1051 เอ แซด

-

076-322840

1052 ซัญตาลี เฮาส

-

083-9510279

1053 ชายน เพลส

-

095-0859988

1054 แหลมทราย รีสอรท

-

081-0900374

1055 พูลแอทเสท 89

-

076-613902

1056 อินเตอรคอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอรท

-

076-629999

1057 หวู แกลลอรี่ แอนดบูติกโฮเต็ล

-

081-6913501

1058 วีวี บูติค รูม

-

076-383601

1059 ทวินแซนด รีสอรท แอนดสปา

-

076-684959

1060 บานมี้ ภูเก็ต

-

061-8250039

1061 ยาตุกตา โฮมสเตย

-

089-0510770

1062 อนหยา ภูเก็ต

-

076-304378

1063 ภัทรแมนชั่น

-

076-258103

หน ้าที 41 จาก 42

ลําดับ

รายชื่อโรงแรม

เว็บไซต/อีเมล

เบอรโทรศัพท

1064 โอโซ กะตะ ภูเก็ต

-

076-563600

1065 เดอะเซนสเซส รีสอรท แอนดพูลวิลลา

-

076-336600

1066 เดวาซูทปาตองโฮเทล

-

076-369900

1067 บีเอส แอรพอรต แอท ภูเก็ต

-

087-4183558

1068 โคโคนัท โกรเวอร บูติค โฮเทล

-

090-1796635

1069 ฮิลตัน การเดน อินน บางเทา

-

089-6467192

1070 วิลลา ซาน (บริษัท เรดริดจ จํากัด)

-

076-345866

หน ้าที 42 จาก 42

