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1. เครือโรงแรม และรีสอร์ตต่างๆ

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS I29,J29

Conrad and Hilton Hotels & Resorts M38,N38

Go Local Go Andaman#ชีพจรลงSouth U34-U35

Royal Cliff Hotels Group O37,N37

กลุ่มโรงแรม รีสอรท์ และสปาในเครืออนนัตรา และ อวานี โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ D32-D33,E32-E33

การทอ่งเที่ยวชุมชนอยา่งยัง่ยนืจงัหวดัชุมพร เชื่อมโยงในพ้ืนที(่Royal Coast) P34-P39,T34-T39,Q34-Q39,R34-R39,S34-S39

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส านกังานสตลู Q26,R26

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส านกังานหาดใหญ่ O28-O29,N28

เขตพฒันาการทอ่งเที่ยวอารยธรรมลา้นนา Q32-Q33,R32-R33,S32-S33

คลบัแมริออท E14

คอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ E20-E21

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

ททท.เชียงราย K41,M41,O41,L41,N41

ทอ่งเที่ยวเมอืงรอง W34-35,X34-35,Y34-35,Z34-35,ZA34-35

แมริออท ประเทศไทย K28-K29,L28-L29,M28-M29

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ A26,B26

โรงแรม อสีตนิ A27,B27

โรงแรม ฮ็อป อนิน ์(ประเทศไทย) H31,I31

โรงแรมในเครือบริษทัเดอะเชียงใหม่ O40

โรงแรมรีสอรต์และวลิล่าในเครือครอสท ูครอสทไูวบ ์และอเวย์ A12-A13,B12-B13

โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทารา K12-K13,L12-L13

โรงแรมไอบิสและเมอรเ์คียว เอราวณั G31

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

สสีนัตะวนัออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา K42-K45,L42-L45,M42-M45,N42-N45,O42-O45,

P40-P45,Q40-Q45,R40-R45,S40-S45,T40-T45

                         งานไทยเท่ียวไทย คร ัง้ท่ี 52 ณ ไบเทค บางนา (EH 100-102)

                      วนัท่ี  29  สิงหาคม - 1 กนัยายน  2562  เวลา 10.00 น.-21.00 น. 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน จงัหวดัเชียงใหม ่และอ าเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย            R18, S18
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สมาคมธุรกิจการทอ่งเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต R12-R13,S12-S13,T12-T13

ออนิกซ ์ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (อมาร)ี K06,K07,L06,L07

เอเชียโฮเต็ลกรุป๊ L16

แอว่เหนือบนัดาลใจไมส่ิ้นสุดโดย ส านกังานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ W36-W39,X36-X39,Y36-Y39,

Z36-Z39,ZA36-ZA39

2. กรุงเทพฯ

Aspira Hotels & Resorts J33

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS I29,J29

Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel K05

Hilton Sukhumvit Bangkok/Doubletree by Hilton Sukhumvit Bangkok M38,N38

ibis Styles Bangkok Ratchada H09

Millennium Hilton Bangkok M38,N38

เชอราตนั แกรนด ์สุขุมวทิ L09

เดอะ เวสตนิ โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ D09

บริษทั อมรนัทา จ ากดั I07

แบงค็อก แมริออท มารค์ีส ์ควนีสป์ารค์ A10-A11

มารวยการเ์ดน้ E29

โรงแรม S31 C17

โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล D19

โรงแรม เดอะ เบอร ์เคลีย ์ประตนู า้ I37

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ T27

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทนิมั D18

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด ์สุขุมวทิ I30

โรงแรม ย ูสาทร กรุงเทพฯ A26,B26

โรงแรม ย ูสุขุมวทิ กรุงเทพฯ A26,B26

โรงแรม สวสิโฮเทล กรุงเทพฯ รชัดา J16

โรงแรม อครา กรุงเทพฯ M09,N09

โรงแรม เอส ซ ีปารค์ G07
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โรงแรม ไอ เรสซเิดนซ ์สลีม M07

โรงแรม ฮอลิเดย ์อนิน ์สุขุมวทิ 22 N20

โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ กรุงเทพฯ M11

โรงแรมโกลเดน้ ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ E17

โรงแรมคอมพาสสกายววิ,สุขุมวทิ24 D21

โรงแรมชาเทรียมและในเครือ F18-F19

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวทิ G36

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ ์สลีม G36

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ20 K20

โรงแรมบนัยนัทรี กรุงเทพ H29

โรงแรมปทมุวนั ปริ๊นเซส N30

โรงแรมปรินซพ์าเลซ I15

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร ์กรุงเทพ C08

โรงแรมไพรม์ เซ็นทรลั สเตชัน่ กรุงเทพฯ I13

โรงแรมฟูรามา่ สลีม B39

โรงแรมแลนดม์ารค์กรุงเทพฯ F09

โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส์ H28

โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ A27,B27

โรงแรมอสีตนิ มกักะสนั กรุงเทพฯ A27,B27

โรงแรมแฮฟเวน่ เมท สลีม L20

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

สยาม แอ็ท สยาม ดไีซน ์โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ A36-A37

สยามพารค์ซติี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ F36

สวนน า้ แฟนตาเซยีลากูน L14

สวนน า้โพโรโระ C23

อสีตนิ ธนาซติี้ กอลฟ์ รีสอรท์ กรุงเทพฯ A27,B27

เอเชียโฮเต็ลกรุป๊ L16

โรงแรมสเตยบ์ริดยส์วที กรุงเทพฯทองหล่อ และฮอลิเดย ์อนิน ์แอน สวทีส ์ศรีราชา แหลมฉบงั                   N05
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แอสคอทท ์สตาร ์รีวอรด์ส์ M32,N32

ไอสนุก แบงคอ๊ก I10

โฮเทล มวิส์ L37

ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวทิ C06

3. กระบี่

กระบ่ี ทพิา & เวคอพั อา่วนาง T18

ชฎา กรุป๊ A34-A35,B34-B35

ดวีาน่า โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ A32,B32,C32

ทบัแขก ซนัเซ็ท บีช รีสอรท์ F25

พิมาลยั รีสอรท์ แอนด ์สปา A14,B14

โรงแรม วลิล่า 360 เกาะพีพี บาย บริษทั พีพี พาราไดซ ์จ ากดั C27

โรงแรม ฮอลิเดย ์อนิน ์รีสอรท์ กระบ่ี อา่วนาง บีช T09

โรงแรม ฮอลิเดย ์อนิน ์เอ็กเพรส กระบ่ี อา่วนาง บีช S09

โรงแรมพระนางเพลส & รา้นอาหารธาราซฟีู้ ด (ครวัธารา2) E36

โรงแรมรววิารินรีสอรท์ แอนด ์สปา C33

โรงแรมอา่วนางนาคาปุระ รีสอรท์แอนดส์ปา N31

โรงแรมแอป๊เป้ิลอะเดยร์ีสอรท์ H11

อนนัตบุรินทร ์รีสอรท์ จ.กระบ่ี K33

อา่วนางปริ้นซวลิล ์วลิล่า รีสอรท์ แอนด ์สปา จ.กระบ่ี F10

4. กาญจนบรีุ

เขาโทนริเวอรว์วิ รีสอรท์ H13

บา้นริมแคว - แพริมน า้ M19

บานาน่า รีสอรท์ แอนด ์สปา N07

รกัษน์ า้รีสอรท์ O15

โรงแรม ย ูอนิจนัทรี กาญจนบุรี A26,B26

โรงแรมริเวอรแ์คววลิเลจ กาญจนบุรี L17

เลค เฮฟเวน่ รีสอรท์ K34-K35

สตารฮ์ลิล ์ริเวอรแ์คว รีสอรท์ C20
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อนนัตาริเวอรฮ์ลิส์ T26

อเวย ์กาญจนบุรี เทวมนัตรท์รา รีสอรต์ แอนด ์สปา J05

5. ขอนแก่น

Aspira Hotels & Resorts J33

6. จนัทบรีุ

เจา้หลาว คาบาน่า รีสอรท์ จนัทบุรี T31

แซนดด์ูนส ์เจา้หลาว บีช รีสอรท์ F12

เฌอ-บุรี โฮมสเตย์ M39

เดอะเนเชอรลัการเ์ดน้ เขาสอยดาว Q28

มณีจนัท ์รีสอรท์ จนัทบุรี O10

แรบบิซ ฮลิล ์รีสอรท์ F08

โรงแรม เซนต ์โทรเปซ บีช รีสอรท์ J11

โรงแรมเจา้หลาวทอแสงบีช O34

โรงแรมมลัดฟีส ์บีช รีสอรท์ M15

โอเอซสี ซเีวลิด์ P05

7. ชลบรีุ

Arize Hotel N39

Balcony Thailand E23,D23

Holiday Inn Pattaya E30-E31

Royal Cliff Hotels Group N37,O37

The Monttra Pattaya / เดอะ มนตต์รา พทัยา J18

เคป ดารา รีสอรท์ พทัยา A09,B09

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

แจสมนิ รีสอรท์ ศรีราชา M36

ฎ ชฎา รีสอรท์ บาย เดอะ ซี C38

เดอะ ซายน ์พทัยา J32,I32

ปารี ฮทั รีสอรท์ T28

พทัยา ปารค์ บีช รีสอรท์ P26-P27
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พทัยา โมดสั บีชฟรอ้นท ์รีสอรท์ G37

มติร ์บีช พทัยา A34-A35,B34-B35

เมสนั บาย บริษทั เค เวฟ จ ากดั F30-F31

โรงแรม ซ ีแซนด ์ซนั รีสอรท์ แอนด ์วลิล่า T17

โรงแรม เดอะ ไซมสี พทัยา N21, O21

โรงแรม เดอะเบยว์วิ พทัยา S27

โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ T33

โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล พทัยา P18,Q18

โรงแรม ย ูจอมเทยีน พทัยา A26,B26

โรงแรม ย ูพทัยา A26,B26

โรงแรม เรดแพลนเนต K38

โรงแรม แรบบิท รีสอรท์ พทัยา O24

โรงแรม ฮารด์ร็อค โฮเทล พทัยา A19

โรงแรมเซนเตอรพ์อยต ์พทัยา P12

โรงแรมไทยการเ์ดน้รีสอรท์พทัยา H12

โรงแรมนอตคิอลอนิน ์พทัยา L15

โรงแรมโอค๊วูด๊ โฮเทล แอนด ์เรสซเิดนซ ์ศรีราชา H16,I16

วลิล่า วลิล่า พทัยา D30

วรีนัดา รีสอรท์ E11

สยามเบยช์อร ์รีสอรท์ พทัยา R27

สวนนงนุชพทัยา B36

อนิเตอรค์อนตเินนตลั พทัยา รีสอรท์ F34

เอเชียโฮเต็ลกรุป๊ L16

แอมบาสซาเดอร ์ซติี้ จอมเทยีน A33

ฮอลิเดย ์อนิน ์เอ็กซเ์พรส พทัยา เซ็นทรลั G25

ฮาเบอร ์พทัยา E22,D22

พลาญา่ อนิเตอรเ์นชัน่เนล M40

โรงแรมสเตยบ์ริดยส์วที กรุงเทพฯทองหล่อ และฮอลิเดย ์อนิน ์แอน สวทีส ์ศรีราชา แหลมฉบงั                   N05
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โรงแรมดวีารี จอมเทยีน บีช พทัยา M40

8. เชียงราย

คาทลิิยา เมาทเ์ทน รีสอรท์ แอนด ์สปา G34

โครงการพฒันาดอยตุงฯ จ.เชียงราย C18

บา้นแซวการเ์ดน้แอนดร์ีสอรท์ จ.เชียงราย C29

มอ่นฟ้าใส โฮม รีสอรท์ I19

มอ่นแมนรีสอรท์ & ทราเวล เชียงราย C35

โรงแรม เลอ พทัยา เชียงราย L11

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ออฟรีสอรท์ C34,D34

โรงแรมลกัษวรรณ N25

โรงแรมวงัค า O12

ไร่แสงอรุณ เชียงราย H08

เลอ เมอริเดยีน เชียงราย รีสอรท์ L08

แสนโฮเทล บาย บริษทั แฮปป้ี ฮลิล ์ฟารม์ จ ากดั H20

เอ็มบูทคี รีสอรท์ / เอ็ม โฮลเทล C31

9. เชียงใหม่

Aspira Hotels & Resorts J33

Holiday Inn Chiang Mai E30-E31

Karina Resort Chiangmai D28

Let's Relax Spa E35

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

ดุสติ ปริ๊นเซส R19

บา้นไร่ถ่ินไทยงามอโีค่ลอดจ์ Q17

ปานวมิาน รีสอรท์ กรุป๊ K19,L19

พราวภูฟ้า F29

เฟ่ืองฟ้า ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ G06

ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอรท์ E34
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โรงแรม เชียงใหมอ่อคิด และ โรงแรมในเครือ บี.พี. O08

โรงแรม เดอะคอร ์เชียงใหม่ C40

โรงแรม บีท ูบูตกิ แอนด ์บดัเจท E13

โรงแรม เมอรเ์คียว เชียงใหม่ G18

โรงแรม ย ูเชียงใหม่ A26,B26

โรงแรม ย ูนิมมาน เชียงใหม่ A26,B26

โรงแรม ว ีวลัเล่ย ์& วเีทอมนิลั เชียงใหม่ N12

โรงแรม ศิริปันนา วลิล่า รีสอรท์ แอนด ์สปา เชียงใหม่ B06

โรงแรม แอทนิมมาน คอนเซปชวล โฮม เชียงใหม่ E12

โรงแรม ไอบิสสไตล ์เชียงใหม่ M17

โรงแรม โฮม เชียงใหม่ M08

โรงแรมเชียงใหมเ่กต ถนนคนเดนิ ใจกลางเมอืง T24

โรงแรมเชียงใหมฮ่ลิล ์(เชียงใหม)่ J24

โรงแรมเดอะแกรนดโ์มร็อคโฮเทล N11

โรงแรมลา้นนา ออเรียนทลั เชียงใหม ่(บริษทั 89 ลกัซช์วัรี่ พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั) D20

โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว้ จ.เชียงใหม ่ O09

โรงแรมวนิเนอรอ์นิน(์เชียงใหม)่ T21

โรงแรมสเตยว์ทิ นิมมาน เชียงใหม่ D08

วรีนัดา รีสอรท์ E11

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

สบิแสน โฮเทล แอนด ์รีสอรต์ B10

สปิปะ ฮอทสปริง P13

อสีตนิ ตนั เรสซเิดน้ท ์เชียงใหม่ A27,B27

โฮเทล เอ็ม เชียงใหม่ N15

ภูหมอกดาว รีสอรท์ - เชียงใหม ่ C12

10. ตรงั

Koh Kradan co.,LTD E05

ตรงัมดตะนอยการทอ่งเที่ยว K36
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11. ตราด

กปัตนัฮุก๊ รีสอรท์ A08,B08

เกาะกูด พาราไดซ ์บีช E08

เกาะกูดรีสอรท์ J28

เกาะกูดรีสอรท์ O11

คลองพรา้ว รีสอรท์ เกาะชา้ง T08

เคซ ีแกรนด ์รีสอรท์ แอนด ์สปา P20

โซเนวา รีสอรท์ แอนด ์สปา K25,L25

ด ิเอมเมอรลัด ์โคฟ เกาะชา้ง O19

มริา มนตรา เดอะ บีชฟรอ้น รีสอรท์ เกาะหมาก D05

โรงแรมเมอรเ์คียว เกาะชา้ง ไฮดอ์เวย์ E09

ไวทเ์ฮา้ส ์ใบลาน รีสอรท์ เกาะชา้ง D35

12. นครนายก

รอยลัฮลิล ์กอลฟ์ รีสอรท์ แอนด ์สปา P08

13. นครราชสมีา

Hotel Labaris Khao Yai & Sunsky Villa Huahin A41, B41

Thames Valley Khao Yai (เทมส ์วลัลี่ย ์เขาใหญ)่ A18

โกลเดน้โกลด ์(เขาใหญ)่ รีสอรท์ แอนด ์สปา D27

เขาใหญแ่ฟนตาซรีีสอรท์ E10,D10

คีรีมายา กอลฟ์ รีสอรท์ สปา A40,B40

ดุสติดที ูเขาใหญ่ R19

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรต์ เขาใหญ่ G19

เดอะ ไพรเวท พลูวลิล่า แอท ศิวไิลซ ์ฮลิล ์เขาใหญ่ F28

บริบท พูลรีสอรท์ D15,E15

โบทานิกา้ เขาใหญ่ H19

ฟาวนเ์ทน่ ทรี รีสอรท์ เขาใหญ่ E37

เมอเวนพิค รีสอรท์ เขาใหญ ่(บายโอโซน) L39

เมาทเ์ทน่ครีก กอลฟ์ รีสอรท์ แอนด ์เรสซเิดนท์ J20
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รีสอรท์ ทองสมบูรณค์ลบั I08

โรงแรม กรีนพิกซ ์เขาใหญ ่(Greenpix khaoyai) O38

โรงแรม เดอะ ปาซ เขาใหญ่ A29

โรงแรม ย ูเขาใหญ่ A26,B26

โรงแรม ลาคาเซ็ตตาบายทอสคาน่าวลัเล่ K26

โรงแรมเรนทรี เรซเิดนซ ์โฮเต็ล H32

โรงแรมเลอมอนเตเ้ขาใหญ่ L36

โรงแรมเอสเคป แสนสริิ โฮเทล คอลเลคชัน่ เขาใหญ่ O32-O33

เวลาเวยีน รีสอรท์ J12

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

14. น่าน

ทวัรเ์ที่ยวน่านบา้นฉนั H27

น่าน บูตคิ โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ B11

น่านนิรนัดร ์อ.ปัว M26

โรงแรมพูคาน่านฟ้า C09

โรงแรมเวยีงแกว้ (น่าน) J21

แสงทองรีสอรท์ (น่าน) J15

15. บรีุรมัย์

บริษทั เพ ลา เพลิน บูตคิ รีสอรท์ จ ากดั M25

16. ปทุมธานี

เดอะไพน ์รีสอรท์ B15

ทนิิด ีโฮเต็ล แอท บางกอกกอลฟ์ คลบั O30

เอเชียโฮเต็ลกรุป๊ L16

17. ประจวบคีรีขนัธ์

Hilton Hua Hin Resort & Spa M38,N38

Hyatt Regency HuaHin C07

Pearl by the sea Resort I33

เชอราตนั ปราณบุรี วลิล่า G35,H35
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ซนัไชน ์พาราไดซ ์รีสอรท์ B30,C30

เดอะบลูสกายรีสอรต์ B16,C16

ตรีชวา รีสอรท์ K27,L27

ทรี วลิลา หวัหนิ J38

บา้นทะเลดาว รีสอรท์ หวัหนิ K18

บา้นสบายใจ รีสอรท์ หวัหนิ J14

ปราณมณี บีช รีสอรท์ I12

ปาป้า มงักี้ รีสอรท์ ปราณบุรี J31

พะพราย วลิลาส ์ปราณบุรี G29

พุทธรกัษาหวัหนิ J37

เมอเวนพิค อสัสรา รีสอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ P19,Q19

โรงแรมเดอะซเีคร็ตการเ์ดน้หวัหนิ O16

โรงแรมเดอะซเีคร็ตหวัหนิ O16

โรงแรมเรสท ์ดเีทล โฮเทล หวัหนิ F16-F17

โรงแรมฮอลิเดย ์อนิน ์วานา นาวา หวัหนิ C19

ลิปดา รีสอรท์  (ประจวบคีรีขนัธ)์ G33

วนา วาริน รีสอรท์ (หวัหนิ) O05

วรบุระ หวัหนิ รีสอรท์ แอนด ์สปา P29

วาริน่า รีสอรท์ ปราณบุรี - สามรอ้ยยอด B05

วลิล่า มาร็อก รีสอรท์ E16,D16

สวนน า้วานา นาวา วอเตอร ์จงัเกิ้ล B19

หวัหนิ แมริออท รีสอรท์ และ สปา A10-A11

อนิเตอรค์อนตเินนตลั หวัหนิ รีสอรท์ I25,J25

เอวาซอน หวัหนิ C26,D26

แอรส์ตรีม แคมป์ไซด ์ปราณบุรี โดย บริษทั เอนวลิ เรนิตา จ ากดั M20

18. ปราจนีบรีุ

Serenity Hotel & SPA Onsen Kabinburi M16,N16

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด ์ K11,J30
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19. พงังา

กระทะทอง กอลฟ์ รีสอรท์ แอนด ์สปา T29

โรงแรม เอเดน บีช รีสอรท์แอนดส์ปา เขาหลกั จ.พงังา M34

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ออฟรีสอรท์ C34,D34

โรบินสนั คลบั เขาหลกั I05

20. เพชรบรีุ

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

เชอราตนั หวัหนิ รีสอรท์ แอนด ์สปา G35,H35

ซานโตรินี พารค์ ชะอ า (SANTORINI PARK CHA-AM) E26

โซ โซฟิเทลหวัหนิ P33

เฌอ รีสอรท์ P28

ดุสติธานี หวัหนิ R19

ปึกเตยีนคาบาน่าบีชรีสอรท์ L10

ฟิชเชอรแ์มน รีสอรท์ (เพชรบุร)ี I28

ไมทต์ี้เมาทเ์ทน H30

โรงแรม เดอะรีเจน้ท ์ชะอ า บีช รีสอรท์ F35

โรงแรม บาบา บีช คลบั หวัหนิ E42

โรงแรมคอรลัทรี วลิลา หวัหนิ I20

โรงแรมโนโวเทลหวัหนิ ชะอ า บีช รีสอรท์แอนดส์ปา F41,G41

โรงแรมฟูรามา่ เอ็กซค์ลูซฟี แซนดารา หวัหนิ ชะอ า B39

โรงแรมเมธาวลยั ชะอ า L26

วรีนัดา รีสอรท์ E11

สปริงฟิลด ์กรุป๊ F26-F27

อยูเ่ย็น พูลวลิล่า N06

เอเชียโฮเต็ลกรุป๊ L16

ไอธารา รีสอรท์ แอนด ์สปา K30

นาน่า รีสอรท์ แอนด ์สปา เพชรบุรี K10
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21. เพชรบรูณ์

เดอะบลูสกายรีสอรต์ B16,C16

ภูแกว้ รีสอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอร ์ปารค์ F37

ไร่สองเรา @ เขาคอ้ L05

22. ภเูก็ต

Aspira Hotels & Resorts J33

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS I29,J29

Novotel Phuket Kamala Beach G26

คราวพลาซา่ภูเก็ตพนัวาบีช B17

คลบัเมด P06-P07, Q06-Q07

คลบัวนิแดมเอเชีย G14,H14

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

เครส รีสอรท์ แอนด ์พลู วลิล่า K08

โคโม พอ้ยต ์ยามู F06-F07

ซเีคร็ท คลิฟ รีสอรท์ แอนด ์เรสเตอรอสง์ M14

ดวีาน่า โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ A32,B32,C32

เดอะ วจิิตร รีสอรท์ ภูเก็ต O35

เดอะ เวสตนิ โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ D09

เดอะวลิเลจโคโคนทัไอสแ์ลนด ์ภูเก็ต G08

ทนิิด ีกอลฟ์ รีสอรท์ แอท ภูเก็ต O30

ภูเก็ต แมริออท รีสอรท์ แอนด ์สปา ในยางบีช A10-A11

มายบีช รีสอรท์ ภูเก็ต D31

โรงแรม โนโวเทลภูเก็ตสุรินทร ์บีช รีสอรท์ F42-G42

โรงแรม ย ูเซนมายา ภูเก็ต A26,B26

โรงแรมกะตะธานีคอลเลคชัน่ออฟรีสอรท์ C34,D34

โรงแรมคาลิมา รีสอรท์ แอนด ์สปา ภูเก็ต P31

โรงแรมเดอะนาคาภูเก็ต พูลวลิล่า L31,M31

โรงแรมศรีพนัวา ภูเก็ต D42
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ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

ฮอลิเดย ์อนิน ์รีสอรท์ ภูเก็ต ไมข้าว บีช E30-E31

Rosewood Phuket C11

23. แม่ฮ่องสอน

THE QUARTER  HOTEL PAI K32

THE QUARTER GROUP OF  HOTELS K32

เจา้ซนัทราเวล- ภูชบารีสอรท์ แมฮ่อ่งสอน S26

เจา้ซนัลา้นนาเชียงใหม-่ ภูชบารีสอรท์ แมฮ่อ่งสอน N14

โรงแรม โยมาปาย - ลิลูเชียงใหม่ K24

24. ระนอง

เดอะบลูสกายรีสอรต์ B16,C16

ทนิิด ีโฮเต็ล แอท ระนอง O30

โรงแรมแกรนด ์อนัดามนั C24

25. ระยอง

Bannpaecabana G28

เกาะมนันอกไพรเวท ไอซแ์ลนด ์ บาย อพิิคูเรียน ไลฟ์สไตล์ B33

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

บรุคไซด ์วลัเล่ย ์รีสอรท์ F11

บารีละไมรีสอรท์ ระยอง P09

โรงแรม เดอะ ปรินซเ์ซสส ์บีช รีสอรท์ K09

โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด ์สปา ระยอง G38

เสม็ด รีสอรท์ กรุป๊ N36,O36

เสม็ดวลิล ์รีสอรท์ B07

26. ราชบรีุ

LA TOSCANA O17

SWISS VALLEY HIP RESORT J34

คุม้ด าเนินรีสอรท์ J19

เจ.ดับ๊เบ้ิลย.ู ธารน า้รอ้นบ่อคลึง A17
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เดอะ ซนีเนอรี่ วนิเทจ ฟารม์ B37,C37

โรยลั กูด๊ววิ รีสอรท์ แอนด ์ฟารม์ O18

อริสโต ซคิ รีสอรท์ แอนด ์ฟารม์(สวนผึ้ง ราชบุร)ี I14

อาสคาญา่ บูทคี รีสอรท์(สวนผึ้ง ราชบุร)ี E28

27. เลย

เดอะแคมป์ เชียงคาน K31

ภูเรือ รีสอรท์ D37

28. สตูล

Idyllic Concept Resort P24

Serendipity  Beach Resort - Koh Lipe A28

กทลี บีช รีสอรท์ แอนด ์สปา หลีเป๊ะ G09,G27

บริษทั อาคีรา หลีเป๊ะ จ ากดั M10,N10

บนัดาหยา รีสอรท์ & วลิล่า เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู A16

ประสานเวลิดท์วัร ์@ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู H24

เมา้เทริน์ รีสอรท์ เกาะหลีเป๊ะ (Mountain Resort Koh Lipe) H10

29. สมุทรปราการ

เมอืงโบราณ,พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั,นครริมขอบฟ้า J40

30. สมุทรสงคราม

ชูชยับุรี ศรีอมัพวา K39

บา้นไมช้ายเลน รีสอรท์ J10

บา้นอมัพวารีสอรท์ แอนด ์สปา K14

ล าพวา อมัพวา G12

31. สระแกว้

Holiday Palace H18,I18

32. สระบรีุ

ณดล สตรีมไซด ์ไทย วลิล่า F38

33. สโุขทยั

สุโขทยัเทรเชอร ์รีสอรท์ แอนด ์สปา K37
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34. สรุาษฎร์ธานี

Aspira Hotels & Resorts J33

Conrad Koh Samui M38,N38

เกาะเตา่ คอรอล แกรนด ์รีสอรท์ ( คอรอลแกรนดไ์ดซเ์วอร ์) F13

เกาะเตา่มนตรา รีสอรท์ แอนดส์ปา G13

คีรีวาริน – คีรีธารา เชี่ยวหลานรีสอรท์ จ.สุราษฏรธ์านี F40, G24

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

ดบัเบ้ิลย ูเกาะสมุย F32-F33

ปานวมิาน รีสอรท์ กรุป๊ K19,L19

แพพนัวารีย ์เดอะ กรีนเนอรี่ P17

แพพนัวารีย ์รีสอรท์ K16-K17

โรงแรมบา้นทอ้งทราย L38

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

35. อยุธยา

เคป แอนด ์แคนทารี โฮเทลส์ F14-F15

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ A38,B38

36. บริษทัทวัร์

Andaman (Thailand) Co.,Ltd. J07,O26

andamanduckranong H17

Savari Maldivetour F02-F03

Speed Republic สปีด รีพลบับลิค M27,N27

เกาะนาวโอพี ทะเลพมา่ F20-F21

เกาะพีพีทวัร ์- กระบ่ี I09

โกลดไ์มนด ์ภูเก็ต-พีพี-สมิลินั-ตรงั-หลีเป๊ะ D17

แคส ทะเวย ์คลบั (Castaway Club) O25

จอลลี่ แทรเวล เกาะหลีเป๊ะ สตลู E19

เจา้ซนัทราเวล- ภูชบารีสอรท์ แมฮ่อ่งสอน S26

ซนัไชน ์ทวัร ์ภูเก็ต & อนัดามนั G32
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ซาบีน่าทวัร ์ H26

ซสีตาร ์ภูเก็ตและระนอง T19,S19

ตระกูลเฉินกรุป๊ D07,E07

บ.แกรนด ์อนัดามนั ทราเวล จ ากดั A30-A31

บ.ชิล สแควร ์ทราเวล จ ากดั P21,Q21

บริษทั ซนัมนูทวัร ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั D25

บริษทั ซโีก ้ทราเวล จ ากดั S22-S23,T22-T23

บริษทั แบคแพค ออน ทวัร ์ O27

บริษทั พบัพลิค ฮอลิเดย ์จ ากดั A22-A23,B22-B23

บริษทั ยหิวา ฮอลิเดย ์จ ากดั R22-R23

บริษทันนทศกัดิ์ มารีน จ ากดั G15,H15

บิลเลี่ยนสตาร ์ทราเวล F24,J13

ปาจิงโกะทวัร@์หลีเป๊ะ จ.สตลู C39

แพพนัวารีย ์เดอะ กรีนเนอรี่ P17

แพพนัวารีย ์รีสอรท์ K16-K17

มอ่นแมนรีสอรท์ & ทราเวล เชียงราย C35

มณัดาวตี ์ทวัร์ K22-K23,L22-L23,M22-M23,N22-N23,O22-O23

มลัดฟีส ์เอ็กซเ์พิรท์ส I22,J22

มลัดฟีสเ์ลิฟเวอร์ D11

เมเปิล ภูเก็ต ทราเวล M37

เลิฟ อนัดามนั A06-A07,A20-A21

วนัเวลิด ์ทวัร ์แอนด ์ทราเวล J26-J27

วา้ว อนัดามนั K21,L21

ว ีอาร ์เวลิด ์ทวัร ์จ ากดั D39

สไมล ์ไทยแลนด ์ทวัร์ J17

เสยีงซงึทวัร ์ล่องแก่งน า้ตกทลีอซู Q24

อนัดามนั แพชชัน่ D38,E38

อมิเมจิ้นทวัร์ P22,Q22

mailto:ปาจิงโกะทัวร์@หลีเป๊ะ%20จ.สตูล
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เอส ซ ีเวริล์ เอ็กเพรส O20

ฮนันีมนูทวัร ์(บริษทัภูเก็ตฮนันีมนู จ ากดั) C25

ฮาลาฮบั A42,B42

แฮปป้ีทริปส์ A15

37. สายการบนิ

สายการบินไทยสมายลแ์อรเ์วย์ S06,R06,T06

สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ A04,B04,C04,D04,E04

แอรเ์อเชีย A02-A03,B02-B03,C02-C03,D02-D03,E02-E03

38. รถเช่า

AVIS Rent A Car F22,F23

Bizcarrental C22

เจอรน่ี์ รถเช่า H22

เนช ัน่แนล คาร ์เรน้ทลั I23

บริษทั ทรู ลีสซิ่ง จ ากดั G21,H21

บดัเจ็ท คาร ์แอนด ์ทรคั เรนทลั B21,C21

เรน้ท ์คอนเนคเต็ด R21

เฮริซ์ รถเช่า G22-G23

39. สปา ศนูยส์ขุภาพ และความงาม

Fuchsia Xclusive Clinic U27

Monarch Clinic U21

ORCHIDEYA SPA ออรค์ิดเดญา่ สปา I40

THE TOUCH CLINIC/ เดอะทชั คลินิก U25,V25

คลินิก จดักระดูก U24

พาธแล็บ ศูนยต์รวจเลือดเพ่ือสุขภาพ S14

อนนัตราสปา/อวานีสปา/เอลมสิสปา L32

40. ภตัตาคาร รา้นอาหาร และเรือท่องเท่ียว

Boonsiri Ferry/Jungle Kohkood Resort H37

คุม้ขนัโตก เชียงใหม่ E25
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บริษทั เรือเร็วลมพระยา จ ากดั A25

ภตัตาคารมงักรหลวง B18

เรือ วนัเดอรฟ์ูลเพิรล์ E27

เรือเจา้พระยาปริ้นเซส A05

เรือแวน่ฟ้า - WANFAH CRUISE I11

เรือส าราญเจา้พระยาครุยส์ A24

41. ด าน า้

Ban's Diving D14

บ.ไดฟ์ อโีวลูช ัน่ จก B24

บริษทัสปอรต์ไทม ์ไดฟ์ เซ็นเตอร ์จ ากดั I17

42. ธีมปาร์ค

KAAN presented by SINGHA CORPORATION P10,Q10

Playmondo Group E39

Treetop Adventure Park M30

คิดสซ์าเนีย กรุงเทพ P16

คิดสซ์ูน่า H40

เชียงใหมไ่นทซ์าฟารี M24

ซานโตรินี พารค์ ชะอ า (SANTORINI PARK CHA-AM) E26

ซาฟารีเวลิด์ C28

ภูเก็ตแฟนตาซี B28

เมอืงโบราณ,พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั,นครริมขอบฟ้า J40

เลเจนด ์สยาม N40

สยามนิรมติ J06

สยามพารค์ซติี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ F36

สวนน า้ แฟนตาเซยีลากูน L14

สวนน า้พนัทา้ยนรสงิห์ O14

สวนน า้โพโรโระ C23

สวนน า้รามายณะ K15
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สวนน า้วานา นาวา วอเตอร ์จงัเกิ้ล B19

สวนสนุกดรีมเวลิด์ J08

สวนสนุกในร่มไลน ์วลิเลจ แบงคอค P14-P15

อควาเรีย ภูเก็ต Aquaria Phuket N17

ฮาเบอร ์พทัยา E22,D22

43. อืน่ๆ

ANANTARA VACATION CLUB J04

AOT AIRPORTS APPLICATION N33

CALYPSO BANGKOK P32

foodpanda (Thailand) / ฟู้ ดแพนดา้ (ไทยแลนด)์ T11

Sealife Bangkok J23

www.clickandgothailand.com P30

กรุงไทย-แอกซา่ W28-W29,X28-X29

การม์นิ F04-F05

คิง เพาเวอร ์มหานคร M12-M13

ซอฟตแ์วรอ์อนไลน ์ส าหรบับริหารโรงแรม G40

ซเีลคท ์เซลล ์เซ็นเตอร ์ S10, T10

เดอ เวลเมด P23

บริษทั เอสพีซ ีไทยโฮม จ ากดั (คอนโดพทัยา) T16

บีเวล (BEWELL) J03

เบา๊ซ ์(ไทยแลนด)์ D29

ฟิตเนส เฟิรสท์ S30,T30

ไฟลท ์เอ็คซพีเรียนซ (ประเทศไทย) จ ากดั G30

มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยฯ C10

วดัร่องขุ่น ไลท ์เฟส T07

สนามกอลฟ์พทัยาคนัทรีคลบั G03

สยาม เซอรเ์พนทาเรียม B20

สงิหป์ารค์ เชียงราย H07

http://www.clickandgothailand.com/
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องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ I38

ออพตโิมพร็อพเพอรต์ี้จ ากดั I35,N13,O13,S25,E24,T25,D24,J35

เอ็ทน่าประกนัสุขภาพ U20

ฮลิตนั พรีเมยีม คลบั T32

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562
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