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เครือโรงแรม และรีสอรท์ต่างๆ

Bespoke Hospitality Management Asia P027,P036

Minor Hotel Group P070-P073

Resorts world Sentosa, Singapore P275

คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ G213-G214

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ P087-P088

โซนสสีนัตะวนัออก,จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง, จ.จนัทบุร,ี จ.ตราด P014-P026,P037-P046

โซนสสีนัตะวนัออก,จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง, จ.จนัทบุร,ี จ.ตราด P057-P066,P077-P086

โซนสสีนัตะวนัออก,จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง, จ.จนัทบุร,ี จ.ตราด P097-P106,P117-P126

โซนสสีนัตะวนัออก,จ.ชลบุร,ี จ.ระยอง, จ.จนัทบุร,ี จ.ตราด P137-P146,P351-P361

ด ิยนิูค คอลเลคชัน่ ออฟ โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ P250-P253

ดุสติ อนิเตอรเ์นชัน่แนล P129-P134

ททท. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ C079-C080

เทีย่วใต.้..เทีย่วง่าย C102

บา้นอตีู ้วอเตอรฟ์อลล ์รสีอรท์, สปป.ลาว C359

โรงแรมบีท ูบูตกิ แอนด ์บดัเจท P190

โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา P208-P215

โรงแรมฮ็อปอนิน ์ประเทศไทย C347

เลอ ปาเล จเูลียนา หลวงพระบาง,(ประเทศลาว) P332

ศาลา ฮอลพิทอลลิตี้ กรุป๊ P091-P092

สมาคมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว จ.สุราษฎรธ์านี C368,C371

ส านกังานจงัหวดัพงังา P010-P013

อมิพิเรยีลโฮเทล แอนด ์รสีอรท์ C179-C180

แอว่ล าปางทุกวนั ไปไดท้ ัง้ปี ม่วนแตห้นา C064-C066

ไอบิสและเมอรเ์คยีว/เอราวณัประเทศไทย C330-C331

กรงุเทพฯ

BANYAN TREE BANGKOK C178

CHATRIUM HOTELS & RESIDENCES P288-P289
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La moon by Ramayana Restaurant C062

กลุ่มโรงแรมในเครอืใบหยก G152-G153,G161

แกรนด ์แอลไพน ์โฮเทล กรุงเทพฯ P250-P253

คราวน ์พลาซา่ กรุงเทพ ลุมพินี พารค์ C242

คดิสซ์าเนีย กรุงเทพ G225

ซาฟารเีวลิด์ C296

เดอะ รายา สุรวงศ ์กรุงเทพฯ P250-P253

เดอะ สุโกศล กรุงเทพ P206

นิวคาลิปโซกรุงเทพ C221

โนโวเทล กรุงเทพ แพลทนิมั P158

บ. คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จก. C063

พลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอรเิดยีน P233

โฟลว์เฮาส ์แบงคค์อก A26

มาดามทุสโซ กรุงเทพฯ G227

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P148

โรงแรม แชงกร-ีลา กรุงเทพฯ P306

โรงแรม ดบัเบิลย ูกรุงเทพ C028

โรงแรม เดอะเบอรเ์คลีย ์ประตนู า้ C053

โรงแรม ทนู ประเทศไทย C121

โรงแรม แรมแบรนด ์สุขุมวทิ 18 P189

โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน กรุงเทพ G173

โรงแรม วนิเซอร ์สวทีส์ G180

โรงแรม สวสิโฮเต็ล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ P327

โรงแรม เอสซ ีปารค์ G133

โรงแรมเครอืฟรูาม่า C369-C370

โรงแรมเซนตร์จีสิ กรุงเทพฯ/ The St. Regis Bangkok C344

โรงแรมตวนันา กรุงเทพ P147

โรงแรมนารายณ์ C129-C130
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โรงแรมปทุมวนั ปริ๊นเซส P375

โรงแรมปรนิซพ์าเลซ P030

โรงแรมพูลแมน คงิ เพาเวอร ์กรุงเทพ C061

โรงแรมฟอรัม่ พารค์ C006

โรงแรมมารวย การเ์ดน้ C057

โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส หลานหลวง C146

โรงแรมเอเวอรก์รนี ลอเรล C005

แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ P307

ศาลา รตันโกสนิทร ์กรุงเทพฯ P091-P092

สโนวท์าวน ์แบงคอก C304

สยาม แอท๊ สยาม ดไีซน ์โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์, กรุงเทพฯ P162, P181

สยาม โอเชยีน เวริล์ G279

สยามนิรมิต C262

อสีตนิ โฮเต็ล แอนด ์เรสซเิดน้ทเ์ซส P149

เอเชยีโฮเต็ลกรุป๊ G192

แอมบาสซาเดอร ์กรุงเทพฯ G265

ฮอลิเดย ์อนิน ์เอ็กเพลสป่าตอง/สาธร/สยาม/สุขุมวทิ11 P094

โฮเทล รอยลั บางกอก แอท ไชน่าทาวน์ P255

กระบี่

CHA-DA GROUP, KRABI P075-P076

Dusit Thani Krabi Beach Resort C345

The Pelican Residence & Suite Krabi P173

Villa Thalanena, Krabi P290-P291

กระบ่ี ทพิา รสีอรท์ C154

กระบ่ี ลา พลาญา่ รสีอรท์ C201

กระบ่ีรสีอรท์ C167

เกาะจ า รสีอรต์ C336

ซนัดารสีอรท์ อา่วนาง กระบ่ี G323
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แซนดซ์ ีไรเ่ลย ์กระบ่ี G112

โซฟิเทล กระบ่ี โภคธีรา กอลฟ์ แอนด ์สปา รสีอรท์ P188

ณฐัฐาวาร ีน า้พุรอ้น รสีอรท์ แอนด ์สปา (กระบ่ี) G174

ด ิเอลลิเมนท ์กระบ่ี รสีอรท์ C144

ดวีาน่า พลาซา่ กระบ่ี อา่วนาง P224

ทวนิ โลตสั เกาะลนัตา P250-P253

ทบัแขก ซนัเซ็ท บีช รสีอรท์ กระบ่ี C275

บุหงาธานี รสีอรท์ แอนด ์สปา C039

ปกาสยั/เรดจนิเจอร ์จงัหวดั กระบ่ี C095

พระนางอนิน,์พระนางลนัตา,วารรีกั ฮอ๊ต สปรงิ รทีรตี C199

พาวลิเลี่ยน ควนีสเ์บย ์อา่วนาง กระบ่ี G179

พีพี ไอส ์แลนด ์คาบาน่า P167

รววิารนิ รสีอรท์ แอนดส์ปา G248-G249

โรงแรม อา่วนางปริ๊นวลิล ์รสีอรท์ แอนด ์สปา C126-C127

โรงแรมเครอืกะตะกรุป๊และบียอนรสีอรท์ P002-P003

โรงแรมศรสุีขสนัต ์รสีอรท์ C175

ไรเ่ลย ์ววิพอยท ์รสีอรท์ จ.กระบ่ี P168

ไรเ่ลยเ์กรทววิ รสีอรท์ G207

ลนัตาปุระ บีช รสีอรท์ กระบ่ี C087

อนนัตบุรนิทร ์รสีอรท์ จ.กระบ่ี C235

อาภาสร ีกระบ่ี C218

อา่วนาง ซลิเวอร ์ออคดิ รสีอรท์ G191

อา่วนางคลิฟววิ รสีอรท์ P166

อา่วนางออลซซีนัส ์บีช รสีอรท์ กระบ่ี C087

เอกเขนกรสีอรท์ P201

ฮอลิเดย ์อนิน ์รสีอรท์ กระบ่ี อา่วนางบีช P191-P192

กาญจนบุรี

เขาโทน รเิวอรว์วิ รสีอรท์ G295
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เดอะโฟลตเฮาส ์รเิวอรแ์คว C173

เดอะเลกาซี่ รเิวอรแ์คว รสีอรท์ จ.กาญจนบุรี G209

เดอืนฉายรสีอรท์ C150

เทวมนัตรท์รา รสีอรท์ P035

บา้นผาสวรรค ์แหล่งอุทยานไมผ้ลอุทยานไมห้อม C265

บา้นรมิแคว - แพรมิน า้ G261

บานาน่า รสีอรท์ แอนด ์สปา กาญจนบุรี G147

แพชาวดง G291

ไมดา้ รสีอรท์ กาญจนบุรี P179-P180

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P148

โยโกะ รเิวอรแ์คว รสีอรท์ P292

รกัน า้ รสีอรท์ P170

รายาบุร ีรสีอรท์ กาญจนบุรี G285

รเิวอร ์แคว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั P330

รเิวอรแ์คว จงัเกิ้ล ววิ G106

รเิวอรแ์คว รโีซเทล กาญจนบุรี C172

โรงแรม เฟลิกซ ์รเิวอร ์รสีอรท์ กาญจนบุรี C021

โรงแรมรเิวอรแ์คววลิเลจ กาญจนบุรี C181

เลค เฮฟเวน่ รสีอรท์ G254-G255

โวโรน่า รสีอรท์ P248

อนนัตารเิวอรฮ์ลิล์ P331

เฮฟเวน่ แคว รสีอรท์ G162

เฮฟเวน่ เบย ์รสีอรท์ (กาญจนบุร)ี G171

จนัทบุรี

ครวัแม่วรรณาของฝาก P022

จนัทจ์า้วหลาว บีช รสีอรท์ P043

จา๊บผลไมแ้ปรรูป P023

เจา้หลาว คาบาน่า รสีอรท์ C049
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เจา้หลาวทอแสงบีช จนัทบุรี C020

ชุมชนรมิน า้ P352

เดอะเนเชลรลัการเ์ดน้ รสีอรท์ P037

บา้นอิม่สุข รสีอรท์ P044

มณีจนัท ์รสีอรท์ จนัทบุรี C014

เมโทร แซนด ์แอนด ์ซ ีรสีอรท์ P045

รา้นจรยิาจวิเวอรี/่ รา้นตลบัพลอย P351

รา้นแอด้จวิเวอร/ี รา้นแผนพิมาย P354

เรอืนพรกิไทยออ่น P041

แรบบิช ฮลิ รสีอรท์ C234

โรงแรม นิวแทรเวลิบีช C216

โรงแรมเคพี แกรนด ์จนัทบุรี P025

โรงแรมเจา้หลาว ทอแสงบีช P040

โรงแรมนิวแทรเวลิบีช P039

โรงแรมนิวแทรเวลิลอดจ์ จนัทบุรี P024

โรงแรมมณีจนัทร ์รสีอรท์ P026

โรงแรมมลัดฟีส ์บีช รสีอรท์ P042

โรงแรมรตันปุระ บีช รสีอรท์ P038

วงัสวนบา้นแกว้ P353

หาดทรายทองรสีอรท์ เจา้หลาว จนัทบุรี C042

อลั เมดนิา บีช เฮา้ส์ P127

โอเอซสิ ซเีวลิด ์จนัทบุรี G199

โอเอซสี ซเีวลิด์ P046

ชลบุรี

Hotel J Pattaya C137

The Mosaic Collection P152

The Zign Hotel Group C228-C229

Trio Hotel pattaya C137
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VC Residence/ บา้นสุจติา C306

Venetian Condo Resort การนัตเีชา่ 8% C326-C327

กลุ่มธุรกิจ โรงแรม รอยลั คลิฟ C185

กลุ่มโรงแรม เอ-วนั กรุงเทพ-พทัยา C174

กลุ่มโรงแรมและรสีอรท์ในเครอืซนัไซน์ P063

การเ์ดน้ คลิฟ รสีอรท์ แอนด ์สปา พทัยา C349

โกลเดน้ คลิฟ เฮา้ส ์พทัยา C161

เขาเขียว เอสตาเต ้รสีอรท์ C120

เค ท ีเค รอยลั เรสซเิดนซ/์ เค ท ีเค รเีจน้ท ์สวที C183

เคป ดารา รสีอรท์ พทัยา P089-P090

เชอราตนั พทัยา รสีอรท์ P315

ดรากอ้นบีช รสีอรท์ C284-C285

เดอะ เบยว์วิ พทัยา C194

ทกัซโิด ้ P061

ทฟิฟาน่ีโชว ์พทัยา C111-C112

เท็ดดี้แบร์ P058

ไทธานี P060

ไทยการเ์ดน้รสีอรท์ พทัยา G205

เนเชอรลั ปารค์ รสีอรท์ หาดจอมเทยีน C182

บา้นสุขาวดี P083

ปราสาทสจัธรรม (พทัยา) G288-G289

ปาร ีฮทั รสีอรท์ C088

พลู วลิล่า C141

พทัยา ดอลฟิน เวลิด์ C016

ฟิฟธ์ิ จอมเทยีน C170

แฟรเ์ท็กซ ์สปอรต์ คลบั แอนด ์โฮเทล C084

โฟร ์ซซี ัน่ส ์เพลส พทัยา C209

มารค์แลนด ์บีช ววิ พทัยา C214
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มิโมซา่ พทัยา P059

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P148

รบิลี่ส ์เวลิด ์พทัยา C072,C157

โรงแรม Bella Villa P078

โรงแรม Garden Sea View Resort P081

โรงแรม Hotel J P085

โรงแรม Hotel J P086

โรงแรม Lemon grass retreat P062

โรงแรม Mountain Beach P079

โรงแรม Prima Villa P077

โรงแรม The Tide P080

โรงแรม เคริฟ์ บูตคิ พทัยา P160

โรงแรม จอมเทยีน ปาลม์บีช รสีอรท์ C166

โรงแรม เดอะไซมีส โฮเทล พทัยา C301

โรงแรม เดอะลีลา รสีอรท์ แอนด ์สปา พทัยา P217,P366

โรงแรม ทนู ประเทศไทย C121

โรงแรม บาราคดูา้ พทัยา C269

โรงแรม พทัยา ซ ีแซนด ์ซนั รสีอรท์ แอนด ์สปา P107

โรงแรม ฟลิปเปอร ์เฮา้ส ์พทัยา C169

โรงแรม ราวนิทรา บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา C109

โรงแรม สยามเบยช์อร ์พทัยา C145

โรงแรม อสีเทริน์ แกรนด ์พาเลซ P065

โรงแรม ฮารด์ร็อค โฮเทล พทัยา C101

โรงแรมนอตคิอลอนิน ์พทัยา C132

โรงแรมพทัยา ดสิคฟัเวอรร์ี่บีช (ด ีบีช) C108

โรงแรมพูลแมน พทัยา จี P113-P114

โรงแรมฟลิปเปอรเ์ฮา้ส์ P084

โรงแรมสบายรสีอรท์ P066
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โรงแรมเอส เอ็น พลสั C113

โรงแรมไอยราแกรนด ์& โรงแรมไอยราพาเลส C215

โรงแรมเฮอรเิทจบีชรสีอรท์ P064

โรงละครไทย "อลงัการ" พทัยา C128

เลิฟ อารต์ พารค์ พทัยา C378

วลิล่า วลิล่า พทัยา C332

เวเนเซยีน คอนโดพทัยา การนัตคีา่เชา่ 8% นาน3ปี C294

สยาม แอท๊ สยาม ดไีซน ์โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์, พทัยา P162, P181

สวนนงนุช พทัยา C027

สวนน า้ การต์นู เน็ทเวริค์ อเมโซน M30-M35

สวนเสอืศรรีาชา C155

อนัเดอรว์อเตอร ์เวลิด ์พทัยา G302

อลัคาซาร์ P057

อายะ บูทคิ พทัยา G318

อนิทเิมทโฮเทล C054-C055

อสีตนิ โฮเต็ล แอนด ์เรสซเิดน้ทเ์ซส P149

เอเชยีโฮเต็ลกรุป๊ G192

แอทมายด ์เซอรว์สิ เรสซเิดนส ์พทัยา P320

แอมบาสซาเดอร ์ซติี้ จอมเทยีน C149

โอเชี่ยนมารน่ีา ยอชท์คลบั พทัยา C258

ฮอลิเดย ์อนิน ์พทัยา P191-P192

ชมุพร

ไทรงาม บีช รสีอรท์ C133

โนโวเทล ชุมพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ P235

เชียงราย

โกลเดน้ ไพน ์รสีอรท์ เชยีงราย G182

คาทลิิยา เมานิเทน รสีอรท์ แอนด ์สปา เชยีงราย P321

โครงการพฒันาดอยตุง G276
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เชยีงรายแกรนดว์วิ C374

เชยีงรายวลัเล่ย ์รสีอรท์ แอด ดอยหม่ฟ้า P199

โพธ์ิวดล รสีอรท์ แอนด ์สปา เชยีงราย G262

ม่อนฟ้าใส โฮม รสีอรท์ G208

ม่อนแมน รสีอรท์ เชยีงราย P200

โรงแรม รมิกก รสีอรท์ เชยีงราย P239

โรงแรม เลอพทัรา P240

โรงแรม เอ-สตาร ์ภูแล วลัเลย ์เชยีงราย C271

โรงแรมเวยีงอนิทร/์โรงแรมเชยีงใหม่แกรนดว์วิ C190

โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล เชยีงแสน เชยีงราย G328

ไรแ่สงอรุณ C382

เลอเมอรเิดยีนเชยีงราย รสีอรท์ G259

เอ็มบูตคิรสีอรท์ G120

เอ็มเรสซเิดน้ท ์แอนดโ์ฮเทล เชยีงราย G119

แอทเชยีงราย รสีอรท์ & ทวัร์ G158

เชียงใหม่

Baan Anatta Resort C142

กรนีเลครสีอรท์ เชยีงใหม่ C203

จรีงั เฮลธ ์วลิเลจ C335

เจมทร ีบูตคิ G341

ชญยล คอนโด G343

เชยีงใหม่ไนทซ์าฟารี C383

เชยีงใหม่ออคดิ C389

เซนศาลา เชยีงใหม่ P259

เดอ นาคา โฮเทล P250-P253

เดอะสมอลล ์โฮเทล กรุป๊ C201

บาลโคนีเชยีงใหม่วลิเลจ G155

เบลล ์วลิล่า รสีอรท์ C089
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ปานวมิานรสีอรท์กรุป๊, เชยีงใหม่ C210-C211

พราวภูฟ้า รสีอรท์ P136

โพธิศิรนีทร,์ เชยีงใหม่ P193

เฟ่ืองฟ้า รเิวอรไ์ซด ์เชยีงใหม่ C219

ภูสนัฟ้า รสีอรท์ C104

ภูหมอกดาว รสีอรท์-เชยีงใหม่ G135

แม่โจก้อลฟ์ รสีอรท์ G186

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P148

ระรนิจนิดา เวลเนส สปา รสีอรท์ P163-P164

เรอืนอรยิารสีอรท์ C139

โรงแรม ซคี อซิทานา C124

โรงแรม บา้นดนิกี่ จ.เชยีงใหม่ C033

โรงแรม เมอรเ์คยีว เชยีงใหม่ G099 

โรงแรม ยรูานาบูตคิ โฮเทล C227

โรงแรม โรยลั เพนนินซูลา G337

โรงแรม ไอบิส สไตล ์เชยีงใหม่ P234

โรงแรมเครอืฟรูาม่า C369-C370

โรงแรมเชยีงใหม่เกต ถนนคนเดนิ ววัลาย G296

โรงแรมเชยีงใหม่ฮลิล ์2000 C125

โรงแรมลานนาพาเลซ2004(เชยีงใหม่) C187

โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ จ.เชยีงใหม่ C246

โรงแรมสุรวิงศ ์เชยีงใหม่ P371

โรงแรมฮอลิเดย ์การเ์ดน แอนด ์รสีอรท์ เชยีงใหม่ G326

เลอเมอรเิดยีน เชยีงใหม่ G259

วรีนัดา รสีอรท์ แอนด ์สปา P207

ศาลา ลา้นนา เชยีงใหม่ P091-P092

ศูนยว์ฒันธรรมเชยีงใหม่ P244

สนามเชยีงใหม่ อนิทนนท ์กอลฟ์ แอนด ์เนเชอรลั รสีอรท์ G060
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สบิแสน รสีอรท์ แอนด ์สปา แม่แตง G194

สปิปะ ฮอทสปรงิ P254

อสีตนิ โฮเต็ล แอนด ์เรสซเิดน้ทเ์ซส P149

แอท นิมาน คอนเซปซอล โฮม C093

ฮอลิเดย ์อนิน ์เชยีงใหม่ P191-P192

โฮเทล เอ็ม เชยีงใหม่ G200

ตรงั

เกาะไหแฟนตาซ ีรสีอรท์ แอนด ์สปา G285

เดอะ เซเวน่ซสี ์รสีอรท์ เกาะกระดาน P250-P253

ธรรมรนิทร ์ธนา จ.ตรงั G277

มดตะนอยรสีอรท์ จ.ตรงั C205

โรงแรม เรอืรษัฎา จงัหวดัตรงั C119

เลตรงั รสีอรท์ & ทราเวล G167

ตราด

กปัตนัฮุก๊ รสีอรท์ @เกาะกูด C212-C213

เกาะกูด จงัเกิล รสีอรท์/ บุญศิรเิรอืเร็ว G141

เกาะกูด รสีอรท์ C217

เกาะกูด เอ็กซเ์พลส P361

เกาะกูด ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ G253

เกาะชา้ง เปรมทรพัย ์ทวัร์ P121

เกาะชา้ง พาราไดซ ์รสีอรท์ แอนด ์สปา

เกาะชา้งแกรนดอ์อรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา G142

เกาะชา้งเจนเนอรเ์รช ัน่ ทวัร ์ลิมิเต็ด พารท์เนอรช์พิ P101

เกาะหมากซนินาม่อนอารต์รสีอรท์แอนดส์ปา P104

คชา รสีอรท์แอนดส์ปา เกาะชา้ง C191

คลองพรา้ว รสีอรท์ เกาะชา้ง C075

คลองพรา้วรสีอรท์ P105

เค ซ ีแกรนด ์รสีอรท์ แอนด ์สปา, เกาะชา้ง C255
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จามส ์เฮาส ์เกาะกูด P237

ชา้งคลิฟรสีอรท์ C162

ชุมชนทอ่งเทีย่วบา้นน า้เชี่ยว P099

ซ ีฮนัเตอร ์ทวัร ์ลิมิเต็ด พารเ์นอรช์พิ P358

โซเนวา รสีอรท์ แอนด ์สปา P232

เดอะ เดวา เกาะชา้ง C116

เดอะสปาเกาะชา้ง รสีอรท์ P102

นิวทราเวล ทวัร์ P355

บจ. แมงโก บีช รสีอรท์ C291

บา้นตากอากาศ P100

บา้นทะเลภูรสีอรท์ P082

บาราลี บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา, เกาะชา้ง C156

ปานวมิานรสีอรท์กรุป๊, เกาะชา้ง C210-C211

พลบัพลา เกาะหมาก รทีรที P106

ภูธาร เกาะชา้ง รสีอรท์แอนดส์ปา C138

มะกะธานีรสีอรท์ เกาะหมาก P098

เมอรเ์คยีว เกาะชา้ง ไฮดอ์เวย์ P097

รามายานา เกาะชา้ง รสีอรท์ แอนด ์สปา C115

รมีารค์ คอทเทจ เกาะชา้ง C013

โรงแรม แม็ค รสีอรท์ P360

โรงแรมเกาะชา้ง แกรนด ์ออรค์ดิ รสีอรท์ แอนด ์สปา P359

โรงแรมบา้นปู เกาะชา้ง G145

โรงแรมเมอรเ์คยีว เกาะชา้ง ไฮดเ์วย์ P333

โรงแรมอยัยะปุระ รสีอรท์ แอนด ์สปา เกาะชา้ง C086

ไวทเ์ฮา้ส ์รสีอรท์ เกาะชา้ง C067

สมาคมธุรกิจการทอ่งเทีย่วจงัหวดัตราด P356

สยามบีช เกาะกูด รสีอรท์ G220

สยามบีช รสีอรท์ เกาะชา้ง C071
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สยามเบย ์รสีอรท์ เกาะชา้ง C217

แสนสบาย แทรเวล P103

อาณาเล เกาะกูด C025

อาน่ารสีอรท์ เกาะชา้ง C136

เอวา รสีอรท์ เกาะชา้ง C114

โอ เค ไดฟ๊วิง่ น าเทีย่ว P357

ตาก

อุม้ผาง คนัทร ีฮทั (น า้ตกทลีอซ)ู C206

นครนายก

รอยลั ฮลิส ์กอลฟ์ รสีอรท์ แอนด ์สปา C029

โรงแรมสดีา แอคทวิติี้ รสีอรท์ เขาใหญ-่นครนายก G140

นครปฐม

สวนน า้จรุาสสคิปารค์ P227

สามพราน รเิวอรไ์ซด์ C035

นครราชสมีา

Lala Mukha, Khaoyai P290-P291

The Loft เขาใหญ่ P032

โกลเดน้โกลด ์(เขาใหญ)่ รสีอรท์ แอนด ์สปา C147

เขาใหญแ่ฟนตาซ ีรสีอรท์ G222

ครีมีายา กอลฟ์ รสีอรท์ สปา P344-P345

เคนชงิตนั องิลิช การเ์ดน้ รสีอรท์ เขาใหญ่ C237

เดอบวัวลัเลย ์วงัน า้เขียว G287

เดอะ กรนีเนอรี่ รสีอรท์ เขาใหญ่ P324-P325

เดอะ พีโน่ โฮเทล ปากชอ่ง C043

เดอะ ไพรเวท พูล วลิล่าส ์แอท ศิวไิลซ ์ฮลิล ์เขาใหญ่ P197, P250-P253

เดอะเปียโนรสีอรท์ เขาใหญ่ G197

เดอะวลิเทจโฮเทลเขาใหญ่ G087

ทองสมบูรณ ์คลบั G256
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เทมส ์วลัลี่ย ์เขาใหญ่ P312

น่านน า้ C078

บรษิทั อมิภูฮลิล ์จ ากดั C010

บาลิออส รสีอรท์ เขาใหญ่ G189

เบลล ์วลิล่า รสีอรท์ C089

โบนนัซา่ เขาใหญ่ C198

พอสสติาโน P341

แพนเธอร ์ครคี รสีอรท์ G351

ฟารม์โชคชยั G110-G111

ฟาวนเ์ทน่ ทร ีรสีอรท์-เขาใหญ่ C090

ภทัราวานา รสีอรท์ เขาใหญ่ G188

เมืองทองธานีรสีอรท์ จ ากดั G330

แมนดารนิ โกลเดน้ วลัเล่ย ์เขาใหญ่ G134

โรงแรม ลา คาเซ็ทตา้ P283

โรงแรม และรสีอรท์ ชาโต เดอ เขาใหญ่ G303,G319

โรงแรมเดอะทาวนส์แควรส์วที P283

โรงแรมภูวนาลี รสีอรท์ เขาใหญ่ P203

วลิลาพาราด ีเขาใหญ่ G109

ศาลา เขาใหญ่ P091-P092

เอสเคป โฮเทล P318-P319

นครศรีธรรมราช

เดอะนิน รสีอรท์ C243,C260-C261

ราชาครี ีรสีอรท์ แอนด ์สปา P095

บุรีรมัย์

เพลา เพลิน บูตกิ รสีอรท์ G159-G160

ปทุมธานี

ดรมีเวลิด์ C263

เดอะไพน ์รสีอรท์ C158-C159
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เอเชยีโฮเต็ลกรุป๊ G192

ประจวบคีรีขนัธ์

Amari P151

Hilton Hua Hin Resort&Spa P303

กุยบุร ีโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ C248

โกลเดน้ ไพน ์บีช รสีอรท์ ปราณบุรี G182

เขาเตา่ วลิล่า บีช รสีอรท์ G241

ชเลมนตา หวัหนิ C303

เชอราตนัหวัหนิ ปราณบุรวีลิล่า P108-P109

ซนัไชน ์พาราไดซ ์รสีอรท์ C390-C391

ณิชาวลิล ์รสีอรท์ แอนด ์สปา P249, P250-P253

เดอะ ไฮดอ์ะเวย ์รสีอรท์ หวัหนิ C223

เดอะซคีอนโดมิเนียม @ปราณบุรี G300-G301

เดอะเซเรนิตี้ หวัหนิ C224

เดอะบลูสกายรสีอรท์ P194-P195

เดอะร็อค หวัหนิ C188

เดอะรสีอรท์หวัหนิ G050

เดอะเวเนเซยีหวัหนิ G117

ตรชีวา รสีอรท์ C134-C135

เทวญั ดารา บีช วลิล่า กุยบุรี P229

เทวญั ดารา รสีอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ P228

นภาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา P033

บนัยนัเดอะรสีอรท์,หวัหนิ P326

บา้นทะเลดาว รสีอรท์ หวัหนิ C097-C098

บา้นบาหยนั, หวัหนิ P193

บา้นปราณรสีอรท์ G170

บา้นมะพรา้ว เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ C011

บา้นสบายใจ หวัหนิ C270
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บา้นอศิรารสีอรท์หวัหนิ G113

โบ๊สลอรด์ G269

ประเสบนัรสีอรท์ C076

ปราณบุร ีคาบาน่า รสีอรท์ C050

ปาป้ามงักี้  รสีอรท์ ปราณบุรี C148

ปาลม์เครสเซนต,์หวัหนิ C018

พะพรายวลิล่า ปราณบุรี C151

พิพิธภณัฑภ์าพวาด 4 มิต ิFor Art's Sake C052

พุทธรกัษา หวัหนิ P247, P250-P253

เพิรล์ บาย เดอะ ซ ีรสีอรท์ G165

ไพรเวท เรสซเิดนซ์ C141

มานะไทย โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P311

มายเวย ์หวัหนิ มิวสคิ โฮเทล C045

ไมดา้ เดอ ซ ีหวัหนิ P179-P180

ยายยา่ หวัหนิ C105

รอยลั พาวลิเลี่ยน หวัหนิ C073

โรงแรม ชมววิ หวัหนิ C367

โรงแรม ดูนน ์หวัหนิ G304

โรงแรม เดอะซเีคร็ต หวัหนิ C207-C208

โรงแรม เดอะลาภา หวัหนิ G156-G157

โรงแรม บลูเวฟ หวัหนิ C056

โรงแรม เรสทด์เีทล โฮเทล หวัหนิ P004-P005

โรงแรม แอทท ีบูทคี C046

โรงแรมประจวบแกรนด์ G345

โรงแรมมิลาโน่ หวัหนิ G193

โรงแรมหวัหนิยโูรซติี้ G308

โรงแรมหนิน า้ทรายสวย 1 G232-G233

โรงแรมอนิเตอรค์อนตเินนตลั หวัหนิ รสีอรท์ P260-P261
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ลา เอ นาต ูเบคแอนด ์เบเกอรี่ C048

ลาวาณา เอสเคป P310

ลิปดา รสีอรท์ อา่วมะนาว ประจวบครีขีนัธ์ G166

วนา วารนิ รสีอรท์ (หวัหนิ) C176

วรบุระ หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา C044

วาฎิกา รโีซวลิล่า กุยบุร ีรสีอรท์ C168

วลิล่า มาร็อก รสีอรท์,ปราณบุรี P287

ว ีวลิล่า หวัหนิ P222-P223

สวนน า้ แบล็กเมานเ์ทน วอรเ์ตอรป์ารค์ หวัหนิ P322-P323

สวนน า้ วานา นาวา หวัหนิ M17-M21

สนัตพูิรา เรสซเิดนซ ์หวัหนิ P250-P253

หวัหนิฟรานจพิานี G236

อญัชนา รสีอรท์ แอนด ์สปา ปราณบุรี C222,C241

อสัสรา วลิล่า แอนด ์สวที(หวัหนิ) C245

อาคารสีอรท์ หวัหนิ C251

เอวาซอน หวัหนิ P241

เอสเคป โฮเทล P318-P319

โอเรยีนทอล บีช เพิรล์ รสีอรท์ P093

ไฮแอท รเีจนซี่ หวัหนิ P096

ปราจนีบุรี

ดาษดา เดอะฟลาวเวอร ์เอสเซน้ท ์รสีอรท์ เขาใหญ ่ปราจนีบุรี P154-P155

เดอะ เวโรน่า แอท ทบัลาน C266

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด ์ P159, G226

พงังา

NATAI BEACH PHANG NGA C103

เกาะยาวใหญ ่วลิเลจ P267

โกลว ์อลีิกเซยีร ์เกาะยาวใหญ่ P296

คาซา่ เดอ ลาฟลอรา่ P182-P183



19จาก36

          งานไทยเท่ียวไทย คร ัง้ท่ี 36

3-6 กนัยายน 2558  ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกต์ิิ

ครุะบุร ีกรนีววิ รสีอรท์ & ทราเวล G190

เดอะ บรษิา รสีอรท์ กรุป๊ C295

ปาลม์แกลเลอเรยี รสีอรท์ G216

มานะไทย โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P311

โรงแรมเครอืกะตะกรุป๊และบียอนรสีอรท์ P002-P003

โรงแรมเซนทโิด ้เกรซแลนด ์เขาหลกั รสีอรท์ แอนด ์สปา G266

โรงแรมเดอะแซนด ์เขาหลกั บาย กะตะธานี เขาหลกั C015

วนาบุร ีรสีอรท์ เขาหลกั P250-P253

อปัสรา เขาหลกั P115

พทัลงุ

ศรปีากประ รสีอรท์ G240

พษิณุโลก

ดรากอ้นรเิวอร ์เอวานิว G307

เพชรบุรี

So Sofitel Hua Hin/ Sofitel Luang Prabang C377

แก่งกระจานรเิวอรไ์ซด ์รสีอรท์ KRSC โครงการลมดี G164

เชอราตนัหวัหนิ รสีอรท์แอนดส์ปา P108-P109

ซานโตรนีิ วอเตอร ์แฟนตาซี M10

เฌอ รสีอรท์ P156

เดอะ เร็ซซเิดนซ ์หวัหนิ พูลวลิล่า P165

เดอะเกรปรสีอรท์ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี G177

เดอะรเีจน้ท ์ชะอ า บีช รสีอรท์ P001

ธารามนัตรา ชะอ า รสีอรท์ C110

นาน่า รสีอรท์แอนดส์ปา แก่งกระจาน G098

โนโวเทล หวัหนิ ชะอ า บีชรสีอรท์ แอนด ์สปา P313-P314

บีช การเ์ดน้ โฮเทล หวัหนิ/ชะอ า C192

เบราโน บีช วลิล่า(ชะอ า) C186

ปึกเตยีน คาบาน่า บีช รสีอรท์ C131
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ฟิชเชอรแ์มน รสีอรท์ (เพชรบุร)ี C122

เมธาวลยั ชะอ า C355

เรด ซ ีรสีอรท์ C300

โรงแรม ปึกเตยีนวลิล่า เพชรบุรี P198

โรงแรม ยนิูโก ้แกรนด ์แซนดารา P305

โรงแรมโกลเดน้บีชชะอ า P034

โรงแรมลองบีช ชะอ า จ.เพชรบุรี C092

เลมอน ชาเลต ์แก่งกระจาน รสีอรท์ G315

วรีนัดา รสีอรท์ แอนด ์สปา P207

แวนน ์หวัหนิ รสีอรท์ P029

สปรงิฟิลด ์กรุป๊, หวัหนิ-ชะอ า P047,P056

เอเชยีโฮเต็ลกรุป๊ G192

ไอธารา รสีอรท์ แอนด ์สปา C165

เพชรบูรณ์

เดอะบลูสกายรสีอรท์ P194-P195

พาลาซโิอ ไทยแลนด์ G273

ภูแกว้รสีอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอรป์ารค์ C193

ไรส่องเรา @เขาคอ้ G243

ภูเก็ต  

LE CORAL HIDEAWAY BEYOND PHUKET C103

Onyx Hospitality Group P150

Point Yamu by COMO-Phuket P317

The Westin Hotels & Resorts P334

กะตะ ซ ีบรชี รสีอรท์,ภูเก็ต G231

กะรนภูนาคา รสีอรท์ แอน สปา P365

โกลว ์อลีิกเซยีร ์เกาะยาวใหญ่ P296

เขาหลกั แอมเมอรลั บีช รสีอรท์ C233

ครสิตลัไวลด ์รสีอรท์ พนัวา ภูเก็ต G292
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ควปิ ภูเก็ต C164

คาลิม่า รสีอรท์ แอนด ์สปา ภูเก็ต P376

เคปเซยีนนา โฮเทล & วลิล่า ภูเก็ต C298

ชกูาร ์มารน่ีา ภูเก็ต P048-P050

ซ ีซนั แซนด ์รสีอรท์ แอนด ์สปา P250-P253

เซเรนิตี้ รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดน้ท ์ภูเก็ต P295

ด ีวาร ีโฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์ C031-C032

ดวีาน่า ป่าตอง รสีอรท์ แอนด ์สปา P225

ดวีาน่า พลาซา่ ภูเก็ต P238

เดอะ เซนสเ์ซส รสีอรท์,ป่าตอง บีช P055

เดอะ บรษิา รสีอรท์ กรุป๊ C295

เดอะ เมมโมรี่ แอท ออน ออน โฮเท็ล P268

เดอะ รอยลั ปาลม์ บีชฟรอ้นท ์ป่าตอง ภูเก็ต C041

เดอะ วจิติร รสีอรท์ ภูเก็ต G146

เดอะบีชกรุป๊ภูเก็ต C342

เดอะวลิเลจโคโคนทั ไอสแ์ลนด ์ภูเก็ต P364

ถาวรปาลม์บีช รสีอรท์ C152-C153

ถาวรโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ C152-C153

ทวนิปาลม์ส ์ภูเก็ต P258

ทวูลิล่า ฮอลิเดย์ P245-P246

แนป ป่าตอง,ภูเก็ต G126

บลูมงักี้  โฮสเทล P245-P246

บญัดารา โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ C047,C059-C060

ป่าตองแกลอรี่ C008

พาราไดซ ์บีช ภูเก็ต P184

โฟโต ้โฮเทล ภูเก็ต P245-P246

ภูเก็ตแฟนตาซี C297

มทัร ีภูเก็ต โฮเทล&ทราเวล G198
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มารน่ีา เอ็กซเ์พรส P048-P050

เมอเวนพิค รสีอรท์ แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต C308

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P148

เรดสินั บลู พลาซา่ รสีอรท์ ภูเก็ต พนัวาบีช C177

โรงแรม ทนู ประเทศไทย C121

โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช G322

โรงแรม ภูเก็ต พนัวา บีชฟรอ้นท ์รสีอรท์ P309

โรงแรม สลีพ วธิมี ดไีซนโ์ฮเทล แอท ป่าตอง G132

โรงแรม สวสัด ีป่าตอง รสีอรท์ แอนด ์สปา C381

โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รสีอรท์ C015

โรงแรมเครอืกะตะกรุป๊และบียอนรสีอรท์ P002-P003

โรงแรมบา้นยุร ีรสีอรท์ แอนด ์สปา,หาดป่าตอง,ภูเก็ต P161

โรงแรมสนัติสุ์รยิ ์ภูเก็ต G114

ลากูน่า ฮอลิเดย ์คลบั G215

ศรพีนัวา C001+Extra, C002, C019

ศาลา ภูเก็ต รสีอรท์ แอนด ์สปา P091-P092

ศุภาลยั รสีอรท์&สปา ,ภูเก็ต C085

อนนัตา ไทย พูล วลิล่า ภูเก็ต C036

ออนิกซ ์ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (อมาร)ี P150-P153

อสีตนิ โฮเต็ล แอนด ์เรสซเิดน้ทเ์ซส P149

ฮอลิเดย ์อนิน ์รสีอรท์ ไมข้าวบีช P191-P192

แม่ฮ่องสอน

The Quarter Group of Hotels P157

THE QUARTER HOTEL PAI C107

ณ ปาย แม่ฮอ่งสอน G170

ดเิอยี ปาย รสีอรท์ C077

บา้นปายกลางนา รสีอรท์ C273

เบลล ์วลิล่า รสีอรท์ C089
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ปายวมิาน รสีอรท์ C236

ภูชบารสีอรท์ เจา้ซนัทราเวล แม่ฮอ่งสอน P236

โรงแรมโยมา ปาย-ลิลูเชยีงใหม่ C238

ระนอง

แกรนด ์อนัดามนั โฮเทล G274

เดอะบลูสกายรสีอรท์ P194-P195

น า้ใส เขาสวย รสีอรท์ ระนอง C325

ระยอง

Sight And Sea Tour P123

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปากป่า P119

เกาะมนันอกไพรเวทไอสแ์ลนด ์จงัหวดัระยอง G244

โกเป๊ียก โอท็อป P145

โกลเดน้ ซติี้ P144

ชุมชนไมก้ฤษณา P126

ซลิเวอร ์บีช (ระยอง) G086

เดอะทอย อารต์ รสีอรท์ P138

โดม ทราเวล P120

ต านานป่า ทราเวล P142

ทคี ซรีี่ย ์บูตกิ รสีอรท์ P146

นิมมานรด ีรสีอรท์ C118

นิมมานรด ีรสีอรท์ P117

บรุคไซด ์วลัเลย ์รสีอรท์ C202

บรุคไซด ์วลัเล่ย ์รสีอรท์ P143

บญัดารา โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ C047,C059-C060

บา้นบุญเพ็ชร P122

บา้นเพ คาบาน่า G333

บาร ีละไม รสีอรท์ ระยอง C117

แมรอิอท ไทยแลนด์ P218-P219, P220
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ระยอง ไฮอเวย์ P140

ระยองรสีอรท์ C007

โรงแรม หนิสวย-น า้ใส จ.ระยอง C026

โรงแรมเดอะปรนิซเ์ซสส ์บีช รสีอรท์ & สปา C220

ลีมา โคโค ่รสีอรท์ เกาะเสม็ด C096

ลีมา เบลล่า รสีอรท์ เกาะเสม็ด C184

ลีลาฝ้าย P141

โลตสั ครสิตลั P125

วงเดอืน วลิล่า เกาะเสม็ด P137

สวนละไม P124

เสม็ด รสีอรท์ กรุป๊ C225-C226

เสม็ดคาบาน่า P139

เสม็ดพาวลิเลียน รสีอรท์ C200

เสม็ดวลิล ์รสีอรท์ C204

แสงเทยีนบีช P118

อมรพนัธว์ลิล่ารสีอรท์ C195-C196

ราชบุรี

ขุนเขา ต านานไพร รสีอรท์ C276

เจ.ดับ๊เบ้ิลย ูธารน า้รอ้นบ่อคลึง C140

เดอะบนัยนัลีฟ รสีอรท์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี G121

ธีรมา คอทเทจ รสีอรท์ อ.สวนผึ้ง G206

มอรน่ิ์ง กลอรี่ รสีอรท์ (สวนผึ้ง) C040

ไมแ้กว้ด าเนิน รสีอรท์ C259

รกั ณ สวนผึ้ง C100

ไรเ่บญจวรรณ รสีอรท์ C329

ลา ทอสคาน่า G048-G049

สวสิวลัเลย ์ฮพิ รสีอรท์ G211

อรสิโต ชคิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ G187
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อาสคาญา่ บูทคี รสีอรท์ C292

ฮารโ์มน่ี รสีอรท์/ แคมป์ป้ิง ฟิลด์ G169

โรยลั กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ G136

ลพบุรี

ป่าสกัรสีอรท์แอนดส์ปา P116

ล าปาง

เจมทร ีบูตคิ G341

เลย

ภูนาค า รสีอรท์ P243

ภูเรอืรสีอรท์ G128

สงขลา

โรงแรม ทนู ประเทศไทย C121

สตูล

กทลี บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา หลีเป๊ะ G324

บนัดาหยา รสีอรท์ & บนัดาหยาวลิล่า เกาะหลีเป๊ะ C264

เมา้เทริน์ รสีอรท์ เกาะหลีเป๊ะ G263

วาปีรสีอรท์ & ไทยบีช ทราเวอรเ์ลอร ์หลีเป๊ะ G339

วารนิทร ์บีช รสีอรท์ @เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู P110

สติา บีช รสีอรท์ - เกาะหลีเป๊ะ G317

อาครีา หลีเป๊ะ รสีอรท์ G316

ไอดลิลิค คอนเซ็ปท ์รสีอรท์ P302

สมุทรปราการ

เมืองโบราณ,พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั,นครรมิขอบฟ้า C293

เจรญิรตัน ์รสีอรท์-อมัพวา จ.สมุทรสงคราม C252

บา้นไมช้ายเลน รสีอรท์ G137

บา้นอมัพวา รสีอรท์ แอนด ์สปา C091

ล าพวา อมัพวา G183

อสติา อโีค รสีอรท์ อมัพวา P031
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สระแกว้

ฮอลิเดย ์พาเลส รสีอรท์ P185-P186

สระบุรี

ณดล วลิล่า (มวกเหล็ก, สระบุร)ี P257

บา้นสุชาดา รสีอรท์ แอนด ์สปา C009

ศุภาลยั รสีอรท์&สปา,สระบุรี C085

สโุขทยั   

เดอะเลเจดา้ สุโขทยั รสีอรท์ C171

โรงแรม สุโขทยั เทรเชอร ์รสีอรท์ แอนด ์สปา C160

สุโขทยั เฮอรเิทจ รสีอรท์ P250-P253

สรุาษฎรธ์านี

Fairhouse Resort Group, Koh Samui P069

Maehaad Bay Resort P290-P291

Nora Resort & Hotels Group, Koh Samui P067-P068

OZO P153

The Coast, Koh Phangan P290-P291

The Coast, Koh Samui P290-P291

The Scent, Koh Samui P074

เกาะเตา่มนตรา รสีอรท์ C051

เกาะนางยวนไดฟ์ รสีอรท์ C230

แกรนด ์ซ ีบีช รสีอรท์ เกาะพะงนั C083

เขาสกบูตกิแคมป์รสีอรท์ C375

คอนราด เกาะสมุย C189

คอรอลโคฟ ชาเล่ย/์เกาะสมุย C143

คงิส ์การเ์ดน้ รสีอรท์ เกาะสมุย C123

เคซ ีโฮเทล แอนด ์เคซ ีรสีอรท์ เกาะสมุย P300

จนัทรมสั/ บจก. แอล.พี.บีช รสีอรท์ G144

เฉวงโคฟ บีช รสีอรท์ C074
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ชาซา่ รสีอรท์ แอนด ์เรสซเิดนซ,์เกาะสมุย C379-C380

ซ ีการเ์ดน้ รสีอรท์ แอนด ์สปา G320

ดาราสมุย บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา วลิล่า P293

ดุสติบญัชา รสีอรท์ เกาะเตา่ P242

เดอะ ซนัเซ็ท บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา, ตลิ่งงาม เกาะสมุย P250-P253

เดอะไลบรารี่ P216

บรษิทั คปุุ คปุุ พะงนั จ ากดั G257

บญัดารา โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ C047,C059-C060

บุรธีารา รสีอรท์ แอนด ์สปา G123

เบยว์อเตอร ์รสีอรท์ เกาะสมุย P250-P253

ปานวมิานรสีอรท์กรุป๊, เกาะพะงนั C210-C211

พาราไดซ ์บีช รสีอรท์ เกาะสมุย P250-P253

พีซ รสีอรท์ สมุย P178

แพ 500 ไร่ C243,C260-C261

แพครีวีารนิ / ครีธีาราเชี่ยวหลาน รสีอรท์ C069-C070

แพครีวีารนิ-ครีธีารา เชี่ยวหลาน รสีอรท์ P304

แพพนัวารยี ์รสีอรท์ C037

เฟิรส์ บงักะโล บีช รสีอรท์ G204

มานะไทย โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ P311

โรงแรม พาวลิเลี่ยน สมุย บูทคิ รสีอรท์ G138-G139

โรงแรม มิโมซา่ รสีอรท์ แอนด ์สปา P205

โรงแรมเครอืกะตะกรุป๊และบียอนรสีอรท์ P002-P003

โรงแรมบา้นทอ้งทราย C003

โรงแรมและทวัรเ์กาะสมุย C106

ลอยฟ้า เนเชอรลั รสีอรท์ C346

ศาลา สมุย รสีอรท์ แอนด ์สปา P091-P092

ศิลาวด ีพูล สปา รสีอรท์ P187,P196

สมุย คลิฟ ววิ G118
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สมุย ปาลม์ บีช รสีอรท์ เกาะสมุย P250-P253

สมุยบุร ีบีช รสีอรท์ C074

สมุยรโีซเทล P256

สมุยเวอต ิคลัเลอร์ P256

สร ีสมุย เกาะสมุย P250-P253

หาดเทยีน บีช รสีอรท์ เกาะเตา่ G175

ออนิกซ ์ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (อมาร)ี P150-P153

อารยาบุร ีบูตกิ รสีอรท์ G090

แอลกรุป๊สมุย C012

อยุธยา

เรยีลซู สวนสตัวแ์ปลก อยุธยา G218

ศาลา อยุธยา P091-P092

อโยธารา วลิเลจ G305

อบุลราชธานี

ทอแสง โขงเจยีม รสีอรท์ C081

โรงแรมลายทอง P276

บริษทัทวัร์

AKM BOOKING /เอเคเอ็ม บุค๊กิ๊ง C256

GTT Inter Travel and Education P294

JTB (THAILAND) LIMITED. P284-P286,P297-P299

Love Andaman เกาะสมิิลนั เกาะตาชยั C022,C024

Love Andaman เกาะสมิิลนั เกาะตาชยั เกาะสุรนิทร ์เกาะไมท้อ่น G348

Love Andaman เกาะสุรนิทร ์เกาะไมท้อ่น C023

RAYA PRINCESS TOUR G283

sawadee.com P269-P274

UP 2 UTOUR (อพั2ยทูวัร)์ C272,G355

กรนีววิ ทวัร์ P204

กิ๊ฟท ์บ๊อกซ ์ทราเวล P362-P363
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เกาะพีพีทวัร-์กระบ่ี C282-C283

เกาะสมิิลนั/เกาะตาชยั/เกาะสุรนิทร์ G281

โกทเูกทเธอร ์แทรเวล C310

คลบัเมด P169

ควอลิตี้ เอ็กซเ์พรส P006-P009,P346-P350, C386-C387

คาล ไดมอนด ์ทราเวล C299

ครุะบุร ีกรนีววิ รสีอรท์ & ทราเวล G190

เค.เค. ทราเวล แอนด ์ทวัร์ G335

จอลลี่ แทรเวล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู G353

ชารม์ทวัร ์แอนด ์เทรด จ ากดั C274

ซนัมูนทวัร ์แอนด ์ทราเวล C302

ซาบีน่า ทวัร์ G331-G332

ซ ีเวลิด ์เลเชอร์ P230-P231

ซเีคทวัร์ C284-C285

ซสีตาร์ G271

เซนเซสทวัร์ C244

เซาทเ์ทริน์ คอนเนคชัน่ ทวัร์ G311

แซป่ ไทม ์ทราเวล C351,C360

ตระกูลเฉิน กรุป๊ P175-P176

ตะรุเตา สปีคโป้ท เฟอรร์ี่ ทมี @หลีเป๊ะ G325

เถ่งต ัก๊ทวัร ์กรุป๊ จ ากดั C388

ทราเวล สเตชัน่ จ ากดั C307

ทราเวล แอนดไ์อ C337-C339

ทวัรเ์กาหล-ีญี่ปุ่นราคาถกูสุด(บ๊อกบ๊อกทวัร)์ G338

ทวัรบ์าหลี โดย โมลา โมล่า กรุป๊ C333+Extra

เทรคเคอรฮ์ทั G340, G346

เทวา ทราเวล แอนด ์เซอรว์สิ C320

นิกรมารนีทวัร ์- ภูเก็ต G247
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บ. ซนัปารค์ ฮอลิเดย ์จ ากดั C340

บ. เอเชยีทวัร ์โฮลดิ้ง จ ากดั C324

บ.เอช.ไอ.เอส.ทวัร ์จ ากดั P262-P266,P277-P281

บจ. ไทยโมเดริน์ ทราเวล C341,C350

บจก. โกลเดน้ ดสิคฟัเวอรร์ี่ เอ็กซเ์พรส P051-P053

บจก. ทอ่งฝัน ฮอลิเดย์ C277-C278

บรษิทั โกลดไ์มนด ์แทรเวล ภูเก็ต C267

บรษิทั คมัทรู ทราเวล C314-C315

บรษิทั ซนัไชน ์ทวัร ์อนัดามนั จ ากดั G217

บรษิทั ซนัสไมล ์ฮอลิเดย ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั C280-C281

บรษิทั ซโีก ้ทราเวล จ ากดั C286-C288

บรษิทั ซทีรานดสิคฟัเวอรร์ี่ จ ากดั P308

บรษิทั ตรซีซี ัน่ จ ากดั C376

บรษิทั ถุงทองทวัร ์จ ากดั C311

บรษิทั ทราเวล เดสทเินชัน่ จ ากดั C365

บรษิทั ท็อปฮติทวัร ์(2000) ทราเวล เซ็นเตอร ์จ ากดั C305

บรษิทั ทซูสิเตอร ์ทวัร ์จ ากดั G219

บรษิทั ไพรม ์ไทม ์ฮอลิเดย ์จ ากดั C312

บรษิทั ภูเก็ตไทยแลนด ์ทราเวล ดอท คอม จ ากดั G352

บรษิทั มีทว ีทวัร ์จ ากดั C343

บรษิทั ไมลเ์ลจแอร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั P339-P340

บรษิทั ยสูมาย ทราเวล จ ากดั M22-M23

บรษิทั ราโมเวริล์จ ากดั C358

บรษิทั ลมพระยาทวัร ์จ ากดั C230

บรษิทั ว ีอาร ์เวลิด ์ทวัร ์จ ากดั P028

บรษิทั สตลู ปากบารา สป๊ีด โบ๊ท คลบั จ ากดั G342

บรษิทั สไมล ์เวยส์ ทราเวล จ ากดั G309

บรษิทั อมิเมจิ้นทวัรแ์อนดท์ราเวลเซอรว์สิ จ ากดั C289-C290
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บรษิทั เอ็กซเ์ซลเลนท ์เวลิด ์ฮอลิเดย ์ทวัร ์จ ากดั C250

บรษิทั เอสบี เวเคชัน่ จ ากดั C309

บรษิทั แฮปป้ีเนส ทราเวล จ ากดั G185 

บรโิอ ทราเวล P372-P273

บลูอนัดา C364

บา้นบุญทวัร์ G321

บา้นปันแทรเวล เกาะหลีเป๊ะ G163

บาราคดูสัทวัร์ P166

ประสานเวลิดท์วัร์ G264

ปาจงิโกะ ทวัร ์@ หลีเป๊ะ จ.สตลู G336

พรฤทธ์ิ ทวัร์ C038

พบับลิค ฮอลิเดย์ P368-P370

พิงกนัทราเวล & ทวัร ์(สมิิลนั-เกาะตาชยั-ภูเก็ต) G193

เพ่ือนทอ่งเทีย่ว C279

แพครีวีารนิ / ครีธีาราเชี่ยวหลาน รสีอรท์ C069-C070

ฟลายอิ้ง หนุมาน G229-G230

แฟนแทซทคิสมิิลนัทราเวล เกาะสมิิลนั-เกาะตาชยั G350

ภูเก็ต อนัดามนั ทราเวล แอนด ์ทวัร์ C249

ม่อนแมน ทราเวล เชยีงราย P200

มทัร ีภูเก็ต โฮเทล&ทราเวล G198

มนัดาวตี ์ทวัร์ M16

มลัดฟีส ์เอ็กซเ์พิรท์ส G168

เม็ดทราย สมิิลนั สุรนิทร ์ตาชยั C247

รกัษอ์นัดามนัทวัร ์เกาะหลีเป๊ะ G306

เลิฟ อนัดามนั C022-C024,G348

วนั เวลิด ์ทวัร ์แอนด ์ทราเวล จก. C322-C323

วาปีรสีอรท์ & ไทยบีช ทราเวอรเ์ลอร ์หลีเป๊ะ G339

วา้ว อนัดามนั P282,P301
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วคีเอนท ์ทวัร์ C317-C319+Extra

สตาร ์พิงค ์ทวัร-์เกาะหลีเป๊ะ G252

สไมลไ์ทยแลนด ์ทวัร์ P316,C362,G201

สยาม ทราเวล แอนด ์เอเจนซี่ จ ากดั C239-C240

สมิิลนั เซเวน่ซคีลบั (หจก.นวนภ) G100

หจก. เกาะชา้ง ทวัร ์ไกด์ G228

หจก.เอริธ์ แทรเวล แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร์ C321

หา้งหุน้สว่นสามญั อนิเท็นช ัน่ทวัร์ G178

ออรค์ดิ เวลิด์ ทวัร์ G195

อนัดามนั ซซีนั ทราเวล G239

อนัดามนั บลู ซ ีทวัร์ P174,C268,G327

อาดงั ซ ีแอนด ์ทรานสปอรต์ เซอรว์สิ G310

เอเชยีทราเวล P202,P221

เอส.บี.เอ. ทราเวล P328-P329

แอทเชยีงราย รสีอรท์ & ทวัร์ G158

แฮปป้ี ทรปิส์ C313

สายการบิน

เทีย่วสบาย ในราคาเบาๆกบัสายการบินไทย ไลออ้น แอร์ M24-M29

นกแอร์ M01-M04

สายการบินไทยสมายล์ A03-A04

สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ M11-M12

แอรเ์อเชยี A06-A09,A20-A23

รถเช่า

S.M.T Rent A Car Ltd. A11

เจอรน่ี์ รถเชา่ A25

ชคิคารเ์รน้ท์ A16-A17

ซกิท ์เรน้อะคาร์ A12-A13

บรษิทั ทรู ลีสซิ่ง จ ากดั A27
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บดัเจ็ท คาร ์แอนด ์ทรคั เรนทลั M05

บิซคาร ์เรนทลั A18-A19

เอวสิ เรนท ์อะ คาร์ A02,A14

เฮริทซ ์คาร ์เรนทลั A05,A24

สปา ศนูยส์ขุภาพ และความงาม

De WellMed G107-G108

THE TOUCH (เดอะ ทชั) G046-G047

ซลิเวอรเ์พิรล์ P226

ดอกเตอรไ์ลฟ์ G272, G290

ดสีปาย ไคโรแพรคตกิ G270

เดอะ ทชั G210

เดอะ สกาย โมเดริน์บิวตี้ แอนด ์สปา G223

เดอะเพียวรติี้ คลินิก G077,G080

เตยีงหนิหยก กรนีเนอรี่ G067

บจ.ดอกเตอรด์ไีลท ์จ ากดั G068

บรษิทั เดอะ ซสิ คลินิก จ ากดั G293-G294

บรษิทั เดอะ ลุค เฮลท ์แอนด ์สปา จ ากดั G334

บรษิทั อาร ์เอส ย ูเฮลทแ์คร ์จ ากดั G081

โบนิตา้ สปาระเบิดข้ีไคล G299

ไบโอบูสเตอร ์สปา P377

ปัยยส์ปา บางล าพู G129-G130

พาธแล็บ ศูนยต์รวจเลือด G196

โพธาลยั เลเชอรป์ารค์ C352-C353

มาสเตอรพี์ซ คลินิก G286

เมโกะ คลินิก C372-C373

รมยร์ะวนิท ์คลินิก G122

ร ีเฟรส แอด ทเวน้ตี้โฟร ์สปา แอนด ์มาสสาจ P374

ลกัชวัรี่ บิวตี้ แอนด ์สปา G069
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สปา ไลฟ์ G242

สลิมมิง่พลสั G176, G237-G238, G298

อนิสา คลินิก C356

เอบิ (ERB) G125

ภตัตาคาร รา้นอาหาร และเรือท่องเท่ียว

คุม้ขนัโตก G312

บรษิทั เรอืเร็วลมพระยา จ ากดั C231

บรษิทั ไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครูซส ์จ ากดั C094

ภตัตาคารมงักรหลวง C163

รา้นอาหารเกาะลนัตา P177

รเิวอร ์ไวน์ G268

เรอืแกรนดเ์พิรล์ C082

เรอืเจา้พระยาปริ้นเซส C197

เรอืรเิวอรไ์ซด์ C030

เรอืแวน่ฟ้า - WANFAH CRUISE C232

เรอืส าราญเจา้พระยาครุยส์ C068

แหลมเจรญิ ซฟีู้ ด P337

ด าน า้ แคม้ป์ป้ิง และอปุกรณ์

คาราน่า G150

ไดฟ์ อโีวลูช ัน่ C058

บรษิทั สปอรต์ไทม ์ไดฟ์เซ็นเตอร ์จ ากดั C254

ฟิวฟรี G349

อืน่ๆ 

Club Marriott Thailand P054

Condo Pattaya C357

Diamondmakesense G143

DPLAS GUIDE G354

Eat Drink and More Thailand P128,P135
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GEMSDD.COM By โรงรบัจ าน า M08

Harbin-Ice Wonderland M15

LEGEND THAI BOXING (เลเจน้ด ์ไทย บ๊อกซซ์ิ่ง) G278

zizzee.com P342-P343

กลอ้งตดิรถยนต ์Proof G045

การม์ิน (GARMIN) P111-P112

คลบัเดอวากอ๊งส์ P335

คาซา่ ฟรานซ ์เอแบคบางนา (CASA FRANCE) G105

คูม่ือน าเทีย่ว Tibbook G149

โครงการ ทวัรม์าลีน สาทร-ตากสนิ C034

ชลิไปไหน ดอทคอม G245-G246

ซติี้แบงก์ G203

เซ็นทรลั เครดติ คารด์ G184

เซาท ์ไทเทลิ C361

ดบัเบิล ว ีการด์ P336

ด ิอลัทมิา เวเคชัน่ คลบั C257

ดแีคทลอน สปอรต์ เอา๊ทเ์ล็ท G115-G116

ทร ีท็อป แอดเวนเจอร ์พารค์ C099

ไทยสกายทคิเก็ต(THAISKYTICKET) A10

ธนาคารกรุงศรี G347

ธนาคารซติี้แบงก์ M06

ธนาคารซติี้แบงก์ G172

ธนาซติี้ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั C363

นนัทาโชว์ G280

น า้หอม BUTTERFLY THAI PERFUME G131

นิตยสารทอ่งเทีย่วโวยาจ G282

บรษิทั โพสต ์พบัลิชชงิ จ ากดั (มหาชน) G260

บตัรกรุงศรเีฟิรส์ชอ้ยส์ G224
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บตัรเครดติกรุงศรี G250

บตัรเครดติเทสโก ้โลตสั วซีา่ G297

บีเลิฟไทยแลนดด์อทคอม G313-G314

ประกนัภยัไทยววิฒัน์ M09

ไฟวส์ตาร ์คลบั โฮเทล C385,G124

รา้นน า้หอม KenGSoHigH P338

วอรม์ วอรเ์ตอร ์ไดเวอร ์จ ากดั G127

วูด้แลนดเ์มืองไม ้ C253

สยามพารค์ซติี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ G284

ส านกัพิมพ ์บีวาว P367

ออพตโิมพร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั G056-G057

เอเชยีแพลนเตชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั G212,G221

เอไอเอส ไกด ์แอนโก P171-P172

ฮลิตนั พรเีมียม คลบั C316

โฮเทลไทยแลนดด์อทคอม G258

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 สงิหาคม 2558


