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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบ ุรี
Pattaya Dolphin World

C112

Ripley’s Believe It or Not !
Tiffany’s Show Pattaya

C132
C092

ตลาดนา้ ๔ ภาค พัทยา

C151

บ้านสุขาวดี

C131

ปราสาทสัจธรรม
ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

C130
C172

เมืองจาลอง

C153

โรงแรม Woodlands Pattaya

C149

โรงแรม โฮเทล เจ พัทยา
โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

C150
C093

โรงแรมการ์เด็น ซีวิว รีสอร์ท

C152

โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซกรุ๊ป

C129

โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท
โรงแรมในเครือบางแสนกรุ๊ป

C133
C188-C189

โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์

C108

โรงแรมเมาท์เทน บีช โฮเทล พัทยา
โรงแรมรอยัล ทวิน พาเลซ พัทยา

C128
C109

โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

C169

โรงแรมสบายรีสอร์ท พัทยา

C168

โรงแรมเอเชียพัทยา

C111

เวทีการแสดงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สมาคมผูบ้ ริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก
สวนไทย พัทยา

C091,C110
C171,C190
C170
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สวนเสือศรีราชา

C173

หมูบ่ า้ นช้างพัทยา

C113

อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์

C148

เครือโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ
#ชีพจรลง South

C207-C208

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

P154-P155

Conrad and Hilton Hotels & Resorts

P306,P316

Poskar Application

P014-P026,P037-P041

Royal Cliff Hotels Group

P113-P114

WE ARE KRABI (ททท.สานักงานกระบี่)

P106,P117

กลุม่ โรงแรม รีสอร์ท และสปาในเครืออนันตรา และ อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

P070-P073

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานชุมพร

G300,G309,G321,G325

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานภูเก็ต

G333-G337

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน

P122-P123

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน

P140-P141

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สานักงานพิษณุโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ภูมภิ าคภาคใต้ - สานักงานนราธิวาส
คลับแมริออท
คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป

C136,C145
C331-338,Extra
P333
P052-P053
P247-P248,P255-P256
P125

ดุสิต โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

P130-P132

ททท.สานักงานประจวบคีรีขนั ธ์

P134-P135

นครศรีฯ สุขทุกที่ดี๊ดีทกุ เวลา

G303-G305

แมริออท

P309,P310,P312,P313,P314
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ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรม ฟอร์จนู กรุ๊ป

P170-P171

โรงแรม อีสติน

P172-P173

โรงแรม ฮ็อป อินน์ (ประเทศไทย)

C015-C016

G184

โรงแรมบลูมงั กีแ้ ละโรงแรมในเครือแอทติจดู สเตย์

P242

โรงแรมมานะไทย และ เดอะในหาน ภูเก็ต

P243

โรงแรมรีสอร์ตและวิลล่าในเครือครอสทู ครอสทูไวบ์ และอเวย์

P146,P157

โรงแรมและรีสอร์ทเครืออิมพีเรียล

C180-C181

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็ นทารา

P208-P211,P212-P215

โรงแรมไอบิสและเมอร์เคียว เอราวัณ

C017

วันธรรมดาน่าเที่ยว

P100

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

P091-P092

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

C353-C358

สีสนั ตะวันออก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

P042-P046,P057-P066,P077-P086,P097-P101

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

C091-C093,C108-C113,C128-C133

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป

C148-C153,C168-C173,C188-C190
G242

กร ุงเทพฯ
BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

P154-P155

Furama Hotels and Resorts

P159-P161

Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

C146

Hilton Sukhumvit Bangkok/Doubletree by Hilton Sukhumvit Bangkok

P306,P316

Millennium Hilton Bangkok

P306,P316

กลุม่ โรงแรมใบหยก

G156-G158

เชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท

C343
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เดอะ เวสติน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

P265
P127-P128

มารวยการ์เด้น

C050

โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

P240

โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

P189

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชรู ี คอลเล็คชัน่ โฮเทล

P001

โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย์ ประตูนา้

G283

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ

C271

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั
โรงแรม พลูแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขมุ วิท

P239

โรงแรม โฟร์วิงส์ สุขมุ วิท 26

C324

โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ

P170-P171

โรงแรม ยู สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
โรงแรม สวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

P170-P171

P332

P238

P034

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

P033

โรงแรม ไอ เรสซิเดนซ์ สีลม

P142

โรงแรมแกรนด์สขุ มุ วิท กรุงเทพ

P178

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

P055

โรงแรมคอนราดกรุงเทพ

P285

โรงแรมคอมพาสสกายวิว,สุขมุ วิท24

P054

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

C166

โรงแรมชาเทรียมและในเครือ

P353-P354

โรงแรมตรัง กรุงเทพ

P158

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขมุ วิท

P234
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โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิ นิกซ์ สีลม

P234

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขมุ วิท20
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

P267
C265

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

P228

โรงแรมปรินซ์พาเลซ

C045

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

P282

โรงแรมไพร์ม เซ็ นทรัล สเตชัน่ กรุงเทพฯ
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

C034

โรงแรมเรดิสนั บลู พลาซ่า กรุงเทพ

P002

โรงแรมแรมแบรนดท์

P315

โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ

C219

P278
P165-P166

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์

C154

โรงแรมอมรันทา

P149

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

P172-P173

โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

P172-P173

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรมแฮฟเว่น เมท สีลม

G159

ไลน์ วิลเลจ แบงคอค
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

M08

สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
สวนนา้ แฟนตาเซียลากูน
สวนนา้ โพโรโระ
อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

C032

P091-P092
P232-P233
G256
C056
C365
P172-P173
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เอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป

G242

ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

P288

โฮเทล มิวส์

G145

กระบี่
3 Days 2 Nights Railay Trip

P201

Holiday Inn Express Krabi Ao Nang Beach

P360

กระบี่ ทิพา & เวคอัพ อ่าวนาง
กระบี่รีสอร์ท - ซี กระบี่ กรุ๊ป

C235

กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท

C118

ชฎา กรุ๊ป

C209

P027-P028,P035-P036

ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท และ มารีน่า เอ็กซ์เพรส
ดิ เอลลิเม้นท์ กระบี่ รีสอร์ท

P108-P110

ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

C283-C285

C292

เดอะเชลซี กระบี่

P279

ทวินเบย์ รีสอร์ท เกาะลันตา กระบี่

G128

ทับแขก ซันเซ็ ท บีช รีสอร์ท

C187

พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

P367-P368

พูนศิริ รีสอร์ท

P325

โรงแรม ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ต

C062

โรงแรม อาภาสรี กระบี่

C236

โรงแรม เอทไอคอน อ่าวนาง กระบี่
โรงแรมพระนางเพลส & ร้านอาหารธาราซีฟู้ด (ครัวธารา2)

G201

โรงแรมรวิวารินรีสอร์ท แอนด์ สปา

C276
P375-P376

โรงแรมไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

C202

โรงแรมอ่าวนางบุรี รีสอร์ท กระบี่

C255
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โรงแรมแอ๊ปเปิ้ ลอะเดย์รีสอร์ท

G187

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนางบีช

P359

ลันตาแซนด์ กรุ๊ป

C029

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

C296-C299

อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท จ.กระบี่

C125,C227

อันดามัน เพิรล์ รีสอร์ท, อ่าวนาง กระบี่

C215

อ่าวนางปริ้นซวิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่

C088

ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท กระบี่

C081

กาญจนบ ุรี
เขาโทนริเวอร์วิว รีสอร์ท

G176

เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป

P125

เดือนฉายรีสอร์ท

C282

บ้านริมแคว - แพริมนา้

C182

บานาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
รักษ์นา้ รีสอร์ท

G236

ริเวอร์แคว จังเกิล้ วิว

G221

รีสอร์ท เดอะวิสต้าพูลวิลล่า

P180

โรงแรม มิตรพันธ์ กาญจนบุรี

G180

โรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรี

P170-P171

โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี

C177-C178

เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท
สตาร์ ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

G203-G204

P319

P119

หาดบ้านดินรีสอร์ท

P321

อนันตาริเวอร์ฮิลส์

P331

เอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

P284
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เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท
เฮฟเว่น เบย์ รีสอร์ท

G189
G194

จันทบ ุรี
Metro sand and sea resort

C223

เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี

C049

ซีเชลล์ วิลเลจ รีสอร์ท

C119

แซนด์ดนู ส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

C242

เฌอ-บุรี โฮมสเตย์

C115

มณีจันท์ รีสอร์ท จันทบุรี

C014

รัตนปุระ บีช รีสอร์ท & หาดตืน้ คลืน่ สวย รีสอร์ท

C030

แรบบิซ ฮิลล์ รีสอร์ท
โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท

C117

โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช
โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท

C021

โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

C123

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี

P065-P066,P077-P078

C100

C033

อัล เมดินา บีช เฮ้าส์
โอเอซีส ซีเวิลด์

P076
C048

โรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

C047

แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท จันทบุรี

C047

ฉะเชิงเทรา
Bangpakong Riverside Country Club

P058

ชลบ ุรี
Acqua Hotel Pattaya & 247 Boutique
Balcony Thailand

P043
P031-P032
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HEALTH LAND RESORT & SPA, PATTAYA-SUKHUMVIT
Holiday Inn Pattaya

P044
P190-P191,P192-P193

Hotel J Pattaya

C090

Pinnacle Grand Jomtien Resort

P059

Royal Cliff Hotels Group

P113-P114

Teddy Bear Museum

P042

กลุม่ โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ-พัทยา

C167

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

P089-P090

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

P247-P248,P255-P256

ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี

C352

เดอะ ซายน์ พัทยา

C054-C055

เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า

C345

เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา โฮเต็ล

C122

บ้านทะเลโฮมพูลวิลล่า By บจ.จอมเทียน ซี วิลล่า

G285

แบรนด์
ปารี ฮัท รีสอร์ท

P061

พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท
พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท
มิตร์ บีช พัทยา

G245
P272-P273
P235
P027-P028,P035-P036

โรงแรม ซี แซนด์ ซัน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

C306

โรงแรม เซนเตอร์พอยต์ พัทยา

C116

โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา

C040

โรงแรม เดอะเบย์วิว พัทยา

C270

โรงแรม พูลแมน พัทยา จี

P205-P206

โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล พัทยา

P144-P145
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โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา

P170-P171

โรงแรม ยู พัทยา
โรงแรม เรดแพลนเนต

P170-P171
C257

โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา

G178

โรงแรม โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ พัทยา

C157

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา Grande Centre Point Pattaya

P305,P317

โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา

P264

โรงแรมคริสตัล พาเลส รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท (พัทยา)

C085

โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท

C185

โรงแรมเดอะเซส+พาณิตา้ เฮ้าส์ (บางแสน)
โรงแรมไทยการ์เด้นรีสอร์ทพัทยา

G223

โรงแรมนอติคอลอินน์ พัทยา

C138

โรงแรมฟลิปเปอร์ เฮ้าส์ พัทยา

C086

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

C266

C009

G170

C372,C381

วรบุรี กรุ๊ฟ/WORABURI GROUP

C060

วราสินธ์ รีสอร์ท & ไดฟ์ วิ่ง

C052

วิลล่า วิลล่า พัทยา

P320

วีรนั ดา รีสอร์ท

P217-P218

สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

C269

สวนนงนุชพัทยา

G183

อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท

P194

อีสเทิรน์ แกรนด์ พาเลซ/EASTERN GRAND PALACE

G135

อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้พัทยา

P060
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เอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป

G242

ฮาเบอร์ พัทยา

P087-P088

โฮเทลวิสต้า

C179

พลาญ่า อินเตอร์เนชัน่ เนล

P292-P293

โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา

P292-P293

ช ุมพร
โรงแรมโนโวเทลชุมพรบีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ

P263

เชียงราย
คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา

P137

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย

C028

เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป
บ้านแซวการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย

P125

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ ออฟรีสอร์ท
โรงแรมเดอะวิลล่าเชียงราย

C023

โรงแรมลักษวรรณ

P013

P010

C041

โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

C249,C254

โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ เชียงราย

C249,C254

ไร่แสงอรุณ เชียงราย

G153

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

P330

เชียงใหม่
Holiday Inn Chiang Mai
Karina Resort Chiangmai
Let's Relax Spa
Pool Suite Chiang Mai
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

P190-P191,P192-P193
P182
P185
C316,C317
P247-P248,P255-P256
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เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป

P125

บ้านดินกี่
ปานวิมาน รีสอร์ท กรุ๊ป

G173
C174-C175

พราวภูฟ้า

P136

โพธิ ศิรินทร์ (เชียงใหม่)

P225

เฟื่ องฟ้ า ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

C203

ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

P186

โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่

P179

โรงแรม ยู เชียงใหม่

P170-P171

โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่

P170-P171

โรงแรม แอทนิมมาน คอนเซปชวล โฮม เชียงใหม่

P107

โรงแรม ไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่

P252

โรงแรมคุม้ ภูคา

C307

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

C249,C254

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ (เชียงใหม่)

C078

โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท

C124

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

C036

โรงแรมวินเนอร์อินน์(เชียงใหม่)

G146

โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่

C252

โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

P280

วีรนั ดา รีสอร์ท
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

P217-P218
P091-P092

สิบแสน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต

P003

สิปปะ ฮอทสปริง
ออนเซน แอท ม่อนแจ่ม

P377
P283
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อีสติน ตัน เรสซิเด้นท์ เชียงใหม่

P172-P173

ตรัง
เดอะเซเว่นซี รีสอร์ท

P328

ตรังมดตะนอยการท่องเที่ยว

C205-C506

โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

C156

ตราด
BOONSIRI

P081

PLUBPLA KOH MAK RETREAT

C051

VJ Searenity Koh Chang

P079

กจาปุรี รีสอร์ท เกาะช้าง

P133

กัปตันฮุก๊ รีสอร์ท

C139-C140

เกาะกูด พาราไดซ์ บีช

C239

เกาะกูดรีสอร์ท

C063

เกาะกูดรีสอร์ท

C217

เกาะช้าง แกรนด์วิว รีสอร์ท

C102

เกาะช้าง พาราไดซ์ ฮิล

P361

เกาะช้าง พาราไดซ์รีสอร์ท

P361

โกลเด้นท์แซนด์

P080

คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง

C043

คลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง

C084

เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

C259

ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง

C012

ซีวิว เกาะช้าง SEA VIEW KOH CHANG

C237

เซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ทแอนวิลล่าตราด

P098

โซเนวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

P220-P221
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ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง
เดอะบีช เนเจอรัล รีสอร์ท

C247

มากะธานี รีสอร์ท เกาะหมาก

P063

มิรา มนตรา เดอะบีชฟร้อน รีสอร์ท เกาะหมาก

G199

เรโซลูชนั ่ รีสอร์ท

C165

โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์

C101

ไวท์เฮ้าส์ ใบลาน รีสอร์ท เกาะช้าง

C103

สยามบีช รีสอร์ท เกาะกูด/เกาะช้าง

C121

สลักเพชรทัวร์

P064

หจก.เกาะช้างเจเนอเรชัน่ ทัวร์

P062

อาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง

C024

ไฮ ซีซัน่ พูล วิลล่า แอนด์ สปา

P204

นครนายก
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

P101

บ้านสวนคุณยาย รีสอร์ท

P084

รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
วังรี รีสอร์ท

C022
P083

สาริกา แอดเวนเจอร์พอยท์

P082

C216

นครปฐม
สามพรานริเวอร์ไซด์

P289

นครราชสีมา
Thames Valley Khao Yai (เทมส์ วัลลีย่ ์ เขาใหญ่)

P343

The Bonanza Resort Khao yai

P262

เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท

C141-C142

คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท สปา

P337-P338
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เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ต เขาใหญ่
เดอะ ไพรเวท พลูวิลล่า แอท ศิวิไลซ์ ฮิลล์ เขาใหญ่
บริบท พูลรีสอร์ท
โบทานิกา้ เขาใหญ่
ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่
เมาท์เท่นครีก กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนท์

P068
P222
P334-P335
P069
P197
P307-P308

รีสอร์ท ทองสมบูรณ์คลับ

G282

เรนทรี เรซิเดนซ์ โฮเต็ล

P281

โรงแรม เดอะ จังเกิล้ เฮ้าส์ เขาใหญ่

C243

โรงแรม เดอะ ปาซ เขาใหญ่

P241

โรงแรม ยู เขาใหญ่

P170-P171

โรงแรม ลาคาเซ็ ตตาบายทอสคาน่าวัลเล่

P227

โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท

C124

โรงแรมเลอมอนเต้เขาใหญ่

G138

ลิมอน วิลล่า เขาใหญ่
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

C064
P091-P092

เอสเคป แสนสิริโฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่

P341-P342

นครศรีธรรมราช
ชลนภา รีสอร์ท @ ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

C294

น่าน
เที่ยวน่านบ้านฉัน รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท

C238

น่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

P049

โรงแรมเวียงแก้ว (น่าน)

C071

ศศิดารา รีสอร์ท น่าน

G161

แสงทองรีสอร์ท (น่าน)

C193
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ปท ุมธานี
เดอะไพน์รีสอร์ท

C137

ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟ คลับ
เอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป

P229
G242

ประจวบคีรีขนั ธ์
Hilton Hua Hin Resort & Spa

P306,P316

Hyatt Regency HuaHin and The The Barai

P067

Pearl by the sea Resort

G136

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

C210

เชอราตัน ปราณบุรี วิลล่า

P094-P095

ซันไชน์ พาราไดซ์ รีสอร์ท

C388-C389

เดอะ สปิ ริต รีสอร์ท หัวหิน

G209

เดอะบลูสกายรีสอร์ต

P050-P051

เดอะบีช วิลเลจ รีสอร์ท

P216

เดอะร็อค หัวหิน บีชฟร้อนซ์
ตรีชวา รีสอร์ท

P139
C194-C195

ทราย รีสอร์ต

C026

ทรีวิลล่า หัวหิน

G151

เทวัญดารารีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน

P318

บันยัน เดอะ รีสอร์ท หัวหิน

C233

บางเบิดรีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

G177

บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน

C097

บ้านบาหยัน (หัวหิน)

P225

บ้านมะพร้าว เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ

C305

บ้านสบายใจ รีสอร์ท หัวหิน

C067
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แบล็คเมาน์เทน รีสอร์ท วิลล่า

C011

ปาป้า มังกี้ รีสอร์ท ปราณบุรี

C105

พะพราย วิลลาส์ ปราณบุรี

G224

พุทธรักษาหัวหิน

P181

เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
รอยัล พาวิลเลีย่ น หัวหิน
โรงแรม เคียงหาด บีช หัวหิน

P074-P075
C006
G234

โรงแรม เดอะยานา วิลล่า

P357-P358

โรงแรม ที เอช บีช หัวหิน

G277

โรงแรม มาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

P116

โรงแรม มิลาโน่ หัวหิน

G281

โรงแรมเรสท์ ดีเทล โฮเทล หัวหิน
โรงแรมแอทที บูทีค คลองวาฬ ประจวบคีรีขนั ธ์

P004-P005
C065

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

M27

ลา เอ นาตู เบดแอน เบเกอรี่
ลิปดา รีสอร์ท (ประจวบคีรีขนั ธ์)

C038
G247

เลอวิลล่า หัวหิน / Le Villa Hua Hin

C031

วนา วาริน รีสอร์ท (หัวหิน)

C176

วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่

P327

วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี

C304

วาริน่า รีสอร์ท

P258

วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท
เวอร์แรนด้า ลอดจ์ หัวหิน
สวนนา้ แบล็คเมาน์เทน

P326

P287,P296
P198
P323-P324
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สวนนา้ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิล้

M28

หัวหิน (บ่อฝ้ าย)

P138

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา

P127-P128

อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว

C087

อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

P351-P352

เอวาซอน หัวหิน

P174-P175

เอสเคป แสนสิริโฮเทล คอลเลคชัน่ หัวหิน

P341-P342

โอเรียนทอล บีช เพิรล์ รีสอร์ท

P216

ปราจี นบ ุรี
Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi

P362-P363

ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่

P269,P274

เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน
ผึง้ หลวง แคมป์ กราวด์
วังตะพาบ รีสอร์ท ล่องแก่งหินเพิง

C005
C127,G127
P099

พังงา
กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

C390

กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท

C118

เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท

C312

เดอะ เฮเว่น เขาหลัก

C310

ทรีเฮาส์วิลล่าส์ เกาะยาวน้อย

P124

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ ออฟรีสอร์ท

C023

โรบินสัน คลับ เขาหลัก

P200

เพชรบ ุรี
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

P247-P248,P255-P256
P094-P095
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ซานโตรินี พาร์ค ชะอา (SANTORINI PARK CHA-AM)

C258

โซ โซฟิ เทลหัวหิน

P322

เฌอ รีสอร์ท

P176

ธารามันตรา ชะอา รีสอร์ท

P251

โนโวเทล หัวหิน ชะอา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

C003-C004

ปึ กเตียนคาบาน่าบีชรีสอร์ท

G241

ฟิ ชเชอร์แมน รีสอร์ท (เพชรบุรี)

C098

โรงแรม เดอะปาลายานา

P244-P245

โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท

P339-P340

โรงแรมคอรัลทรี วิลลา รีสอร์ท

P203

โรงแรมเมธาวลัย ชะอา

C126

โรงแรมลองบีช ชะอา จ.เพชรบุรี

C114

วีรนั ดา รีสอร์ท

P217-P218

สปริงฟิ ลด์ กรุ๊ป

P047

สปริงฟิ ลด์ กรุ๊ป

P056

สยามบีช หัวหิน
เอเชียโฮเต็ลกรุ๊ป

C096
G242

ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

C191

ฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน

P129

นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี

G279

เพชรบูรณ์
เดอ คาพ็ อค รีสอร์ท เขาค้อ
เดอะบลูสกายรีสอร์ต
ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
ไร่สองเรา @ เขาค้อ

G162
P050-P051
C120
G196
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ภ ูเก็ต
BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

P154-P155

Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central

P148

Naina Resort & Spa

G205

Novotel Phuket Kamala Beach

P268

Secret Cliff Resort & Restaurant

C192

The ASHLEE Hotels,Patong Phuket

P261

The Slate

P230

กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท
คราวพลาซ่าภูเก็ตพันวาบีช

C118

คลับเมด

P177

คลับวินแดมเอเชีย Club Wyndham Asia
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

P295

P298-P299
P247-P248,P255-P256

เคปเซียน่า ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ วิลล่า

C018

เครส รีสอร์ท แอนด์ พลู วิลล่า

P156

โคโม พ้อยต์ ยามู

P286,P297

ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท และ มารีน่า เอ็กซ์เพรส

P108-P110

ซิกส์เซนส์ไทยแลนด์

P167

แซทเทอร์เดย์เรสซิเดนส์

P246

ดรีม ภูเก็ต โฮเทล แอนด์ สปา

G202

ดีวาน่า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

C283-C285

เดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต

C046

เดอะ วิว ราวาดา ภูเก็ต

G298

เดอะ เวสติน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

P265

เดอะเซนส์เซส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า

G172
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เดอะวิลเลจโคโคนัทไอส์แลนด์ ภูเก็ต

P236

ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต

P229

ทูวิลล่าฮอลิเดย์

P246

โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท

C066

พีชกรุ๊ปรีสอร์ท

C089

พูลแมน ภูเก็ตพันวาบีช รีสอร์ท

P257

ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช

P127-P128

มายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต

C347

โรงแรม กีมาลา

C007

โรงแรม ดารา

G289

โรงแรม โบ๊ทลากูน รีสอร์ท ภูเก็ต

G230

โรงแรม ป่ าตอง เบย์ ฮิล รีสอร์ท
โรงแรม ป่ าตอง รีสอร์ท

G123

โรงแรม พราวภูเก็ต,Proud Phuket Hotel

G278

โรงแรม พันวา บูทีค บีท รีสอร์ท ภูเก็ต

G163

โรงแรม ยู เซนมายา ภูเก็ต

G286

P170-P171

โรงแรม รามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้ า
โรงแรม หม่อมตรี วิลล่า รอแยล

C384

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ ออฟรีสอร์ท
โรงแรมกะตะปาล์ม+ราไวย์ปาล์ม+ไม้ขาวปาล์ม

C023

โรงแรมคาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

G243

โรงแรมเดอะ เนเจอร์ ภูเก็ต

G166

โรงแรมเดอะนาคาภูเก็ต,พูลวิลล่า(The Naka Phuket,Pool Villa)
โรงแรมเดอะมารีน่าภูเก็ตโฮเทล
โรงแรมเดอะยามาภูเก็ต

P115

C342

P300-P301
P259
C161

22ถึง32

งานไทยเทีย
่ วไทย ครงที
ั้ ่ 50
ว ันที่ 28 กุมภาพ ันธ์ - 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์

โรงแรมบลูมงั กีแ้ ละโรงแรมในเครือแอทติจดู สเตย์

P242

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

C001-C002,C019Extra

ลากูน่า ภูเก็ต
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

C079-C080

อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (อมารี)
ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช

P091-P092
P183
P150-P153
P190-P191,P192-P193

แม่ฮ่องสอน
THE QUARTER HOTEL PAI

C147

THE QUARTER GROUP OF HOTELS

C147

เจ้าซันทราเวลแม่ฮ่องสอน- ภูชบารีสอร์ท แม่ฮ่องสอน

C058

โรงแรม โยมาปาย - ลิลเู ชียงใหม่

C184

โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท

C124

ระนอง
เดอะบลูสกายรีสอร์ต

P050-P051

ทินิดี โฮเต็ล แอท ระนอง

P229

โรงแรมแกรนด์ อันดามัน

C268

ระยอง
Bannpaecabana
Novotel Rayong Rim Pae Resort

G315
P085

STAR CONVENTION HOTEL (RAYONG)

P086

เกาะมันนอกไพรเวท ไอซ์แลนด์ บาย อิพิคเู รียน ไลฟ์ สไตล์

C069

แกรนด์บลู รีสอร์ท แอนด์ บีชคลับ
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ซิลเวอร์ บีช (ระยอง)

G239-G240
P247-P248,P255-P256
G122
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บารีละไมรีสอร์ท ระยอง

C218

โรงแรม เดอะ ปรินซ์เซสส์ บีช รีสอร์ท

C220

โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา ระยอง
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็ นเตอร์

P304
P097

วังแก้ว รีสอร์ท ระยอง

C260

เสม็ด รีสอร์ท กรุ๊ป
เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท
อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ทระยอง

C225-C226
C204
P012

ราชบ ุรี
SWISS VALLEY HIP RESORT

G198

คุม้ ดาเนิน รีสอร์ท
เจ.ดับ๊ เบิ้ลยู. ธารนา้ ร้อนบ่อคลึง

P374
C160

ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท (สวนผึง้ ,ราชบุรี)

G222

โรยัล กูด๊ วิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม

G232

อริสโต ชิค รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม (สวนผึง้ )

G174

อาสคาญ่า บูทีค รีสอร์ท

C291

ลาปาง
เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป

P125

เลย
เดอะแคมป์ เชียงคาน

C057

สต ูล
Idyllic Concept Resort

P126

Serendipity Beach Resort - Koh Lipe
กทลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หลีเป๊ะ

P311

ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท

C135,G225
G275
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บันดาหยา รีสอร์ท & วิลล่า เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

C263-C264

ประสานเวิลด์ทวั ร์ @ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

C293

เม้าเทิรน์ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ (Mountain Resort Koh Lipe)

G276

สิตา บีช รีสอร์ท - เกาะหลีเป๊ะ

G264

สมุทรปราการ
Subhapruek Golf Club

P045

Summit Windmill Golf Club & Residence

P046

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ นครริมขอบฟ้ า

P057

สมุทรสงคราม
ชูชยั บุรี ศรีอมั พวา

P199

บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา

C107

ลาพวา อัมพวา

C072

อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา

P231

สระแก้ว
Holiday Palace

C308-C309

สระบ ุรี
ณดล สตรีมไซด์ ไทย วิลล่า
รีสอร์ท ฮวงจุย้ บ้านภูเขา

P271
G210-G211-G212

ส ุโขทัย
เชเรนนาต้าโฮเทลแอนด์รีสอร์ท กรุ๊ป

P125

สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

C104

ส ุราษฎร์ธานี
Celes Beachfront Resort
Conrad Koh Samui
Samui Palm Beach Resort

P188
P306,P316
P188
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เกาะเต่า คอรอล แกรนด์ รีสอร์ท (คอรอลแกรนด์ไดซ์เวอร์)

C094-C095

คอรอลโคฟ ชาเล่ย์ เกาะสมุย

C183

คีรีวาริน-คีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี

C295

คีรีวาริน-คีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี

P169

คีรีวาริน-คีรีธารา เชี่ยวหลาน รีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี

G266

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

P247-P248,P255-P256

เฉวงโคฟ

C272

ซิกส์เซนส์ไทยแลนด์

P167

ดับเบิ้ลยู เกาะสมุย

P226,P237

เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท

G182

เดอะ ลากูนา เชี่ยวหลาน

C035,C044

เดอะ ไลบรารี่
ทรายแดง รีสอร์ท เกาะเต่า

P275-P276

นางยวน ไอซ์แลนด์ ไดฟ์ รีสอร์ท & บ.เรือเร็วลมพระยา จากัด

G120
C198

บริษทั แพภูตะวัน จากัด
ปานวิมาน รีสอร์ท กรุ๊ป

G218-G219

แพ 500 ไร่ (ทะเลสาบเชี่ยวหลาน)

C241,C222

แพพันวารีย์ เดอะ กรีนเนอรี่

C230-C231

แพพันวารีย์ รีสอร์ท

C162-C163

มันตรา สมุย รีสอร์ท

C383

เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

C248

โรงแรมเฉวง รีเจ้นท์

C248

โรงแรมบ้านมณเฑียร

G229

โรงแรมและทัวร์เกาะสมุย
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

C240

C174-C175

P091-P092
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ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท เกาะสมุย

P187,P196

สมุยบุรี

C272

สมุยรีโซเทล

C272

สมุยเวอร์ติคลั เลอร์

C272

หาดเทียน บีช รีสอร์ท เกาะเต่า

P093

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (อมารี)

P150-P153

อย ุธยา
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
วรบุรี กรุ๊ฟ/WORABURI GROUP
ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

P247-P248,P255-P256
C060
P091-P092

อ ุดรธานี
โรงแรม อัมมาน ยูนีค โฮเทล

P029-P030

บริษทั ทัวร์ชนั้ นาฯ
Andaman (Thailand) Co.,Ltd.

P270,C300

H.I.S. Tours

P369-P373

Lovely Satun Travel Group (เที่ยวในประเทศ)
Speed Republic สปี ด รีพลับบลิค
กระบี่ ธีระพงค์ทวั ร์

G287
G139,G140
C234

เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า

C386-C387,G292-G293

เกาะพีพีทวั ร์ - กระบี่

C277

โกลด์ไมนด์ ภูเก็ต-พีพ-ี สิมลิ นั -ตรัง-หลีเป๊ะ
ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส

G227
P006-P009,P346-P350

จอลลี่ แทรเวล เกาะหลีเป๊ะ สตูล

C224

ชุมพร สปี ดโบ๊ท จ.ชุมพร
ซันไชน์ ทัวร์ ภูเก็ต & อันดามัน

G325
G301
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ซาบีน่าทัวร์
ซีสตาร์ อันดามัน

G326-G327

ซีแองเจิลครุซ /เสม็ดนางชีบทู ิค

G290-G291

ดิสโคเวอร์ คาทามารัน

G323-G324

ตระกูลเฉินกรุ๊ป
ตะรุเตา สปี ดโบ้ท ทีม @เกาะหลีเป๊ะ

P162-P164

ทัวร์เกาหลี-ญี่ปุ่นราคาถูกสุด (บ๊อกบ๊อกทัวร์)
บ.แกรนด์ อันดามัน ทราเวล จากัด
บ.ยูนิไทย แทรเวล / บ.ยูนิไทยทริป จก.
บริษทั ซันมูนทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
บริษทั ซี เอ็กซ์เคอร์ชนั ่ จากัด
บริษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด

G253,G260

G124
G320
G179,G188
C318-C323,C325
C351
C228
C286-C288

บริษทั เซนเซสทัวร์ จากัด
บริษทั นนทศักดิ์ มารีน จากัด

C244
G329

บริษทั เบสท์เวย์ทริป จากัด

G171

บริษทั พับพลิค ฮอลิเดย์ จากัด

P364-P366

บริษทั ภู พันวา ทราเวล จากัด

C303

บริษทั ยิหวา ฮอลิเดย์ จากัด
บริษทั สยามคาตามารัน จากัด จ.ชุมพร
บิลเลีย่ นสตาร์ ทราเวล
แบคแพค ออน ทัวร์

C373,C380
G300
C279,P266,P277
C275

แพ 500 ไร่ (ทะเลสาบเชี่ยวหลาน)

C241,C222

แพพันวารีย์ เดอะ กรีนเนอรี่

C230-C231

แพพันวารีย์ รีสอร์ท

C162-C163

ฟลายอิ้ง หนุมาน

G181
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แฟนแทซทิค สิมลิ นั ทราเวล

G332

ภูเก็ตไข่มกุ อันดามัน
เมเปิ ล ภูเก็ต ทราเวล / MAPLE PHUKET TRAVEL

G126

ไมล์เลจแอร์ แอนด์แทรเวล
เลิฟ อันดามัน
วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

P011
P344-P345
C245-C246,G330-G331
C376
C377-C379

ว้าว อันดามัน

G273

วี อาร์ เวิลด์ ทัวร์

C314

เว็บสวัสดี & มัณดาวีต์

M14-M15

สไมล์ ไทยแลนด์ ทัวร์

C261

เสียงซึงทัวร์ ล่องแก่งนา้ ตกทีลอซู

G263

อันดามัน ดัก๊

G220

อันดามัน เพิรล์ รีสอร์ท, อ่าวนาง กระบี่

C215

อันดามัน แพชชัน่

C250-C251

อินฟิ นิตี้ จ.ชุมพร

G309

อิมเมจิ้นทัวร์
เอส ซี เวิรล์ เอ็กเพรส
เอส ซี เวิรล์ เอ็กเพรส จ.ชุมพร
ไอเลิฟมายมัลดีฟส์
แฮปปี้ ทริปส์

C289-C290
G226
G321
C374-C375
C313

สายการบิน
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Air)

A02-A03,A23-A24

สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์

M03-M04

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

M10-M11
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แอร์เอเชีย

A05-A08,A18-A21

รถเช่า
AVIS Rent A Car

A13,P223-P224

Bizcarrental

A22

เจอร์นี่ รถเช่า

A16

ชอยส์ คาร์เร้นท์

A25

ชิค คาร์เร้นท์

A11,A12

เนชัน่ แนล คาร์ เร้นทัล

A14-A15

บริษทั ทรู ลีสซิ่ง จากัด
บริษทั ฮ้อปคาร์ จากัด

A10

บัดเจ็ ท คาร์ แอนด์ ทรัค เรนทัล
เร้นท์ คอนเนคเต็ด
เฮิรซ์ รถเช่า

A01
A09,A17
A04
M01-M02

สปา ศูนย์ส ุขภาพและความงาม
ALYSSA CLINIC / เอลิซ่า คลินิก

G284,G254

Monarch Clinic

G132

The Lapis Clinic

G217

THE TOUCH CLINIC/ เดอะทัช คลินิก

G114-G115

THE TOUCH CLINIC/ เดอะทัช คลินิก

G261-G262,G271-G272,C371

คลินิก จัดกระดูก

G111

ปั ยย์สปา บางลาภู

G269-G270

รีเฟรช แอด ทเว้นตีโ้ ฟร์ สปา แอนด์ มาสสาจ

P291

ภัตตาคาร บัตรบ ุฟเฟ่ต์ และเรือท่องเที่ ยว
กุง้ ทองซีฟู้ด
บริษทั เรือเร็วลมพระยา จากัด

G197
C213
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บริษทั ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ จากัด

C074

ภัตตาคารมังกรหลวง

C076

เรือ วันเดอร์ฟูลเพิรล์

C082

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

C197

เรือแว่นฟ้า - WANFAH CRUISE

C061

เรือสองฝัง่ คลอง

C391

เรือสาราญเจ้าพระยาครุยส์

C068

โรงแรมอมรันทา

P149

ดาน้า แค้มป์ ป้ ิ ง และอ ุปกรณ์
Ban's Diving

C143

Sea Mastermind ซี มาสเตอร์มายด์

P355

กีฬาไทย / TABATA

G141

ไดฟ์ อีโวลูชนั ่

C053

บริษทั สปอร์ตไทม์ ไดฟ์ เซ็ นเตอร์ จากัด

C253

วอร์ม วอร์เตอร์ ไดเวอร์

G069-G070

ธีมปาร์ค
TreeTop Adventure Park

C099

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ

G149

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

C301

ซานโตรินี พาร์ค ชะอา (SANTORINI PARK CHA-AM)

C258

แฟมเพลย์แลนด์

G255

โฟล เฮ้าส์ แบงค็อค

G258

ภูเก็ตแฟนตาซี

C159

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124

C201

เลเจนด์ สยาม

C267
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ไลน์ วิลเลจ แบงคอค

M08

สยามนิรมิต
สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

C262

สวนนา้ แฟนตาเซียลากูน
สวนนา้ แบล็คเมาน์เทน
สวนนา้ พันท้ายนรสิงห์
สวนนา้ โพโรโระ

G256
C056
P323-P324
P147
C365

สวนนา้ รามายณะ
สวนนา้ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิล้

C039

สวนสนุกดรีมเวิลด์

C281

ฮาเบอร์ พัทยา

M28

P087-P088

อื่นๆ
CALYPSO BANGKOK

C221

HOOQ(ฮูค)

G280

Krungthai AXA

C330

PenguinProof ซองกันนา้ มือถือและกล้อง

G044

Sealife Bangkok
www.voucherv.com

G246

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต (KT-AXA)
การ์มนิ

G295-G296
G107,G200,G252
C361
P111-P112

คลับเดอวาก๊องส์

P207

คอนโดเพื่อการลงทุนพัทยา

G248

คานโชว์ พัทยา(KAAN SHOW)

M05

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับบริหารโรงแรม

C349
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ซาฟารีเวิลด์

C158

เดอ เวลเมด

G208

นันทาโชว์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

C075
G206-G207

บมจ.เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)

G137

บริษทั หัวปลาช่องนนทรี จากัด

G213

บริษทั เอสพีซี ไทยโฮม จากัด (คอนโดพัทยา)

G233

เบ๊าซ์ (ไทยแลนด์)

C214

ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟคลับ แอนด์ เรสซิเดนซ์

P329

โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค
ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท

G186
G117-G118

ฟู้ ดแพนด้า

G244

ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ (ประเทศไทย) จากัด
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

C315
G310

รับเบอร์แลนด์ (RUBBERLAND)

P254

สยาม เซอร์เพนทาเรียม

P048

สยามเจมส์ เฮอริเทจ

P249

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

C280

อนันตรา เวเคชัน่ คลับ

C232

ออพติโมพร็อพเพอร์ตจี้ ากัด
แอ็บโซลูท ยู
ฮิลตัน พรีเมียม คลับ

P250,P253,C211,C212,G167,G168,G267,G268

G190-G191
G112
ข้อมูล ณ ว ันที่ 10 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท ี่ www.thaiteawthaiplaza.com ผูจ
้ ัดงานมิได้มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องก ับการขายและบริการใดๆ ของผูร้ ว่ มงาน

