
 

 

 
รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คร้ังที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
 

สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย 
1. ปางช้างแม่สา       : จังหวัดเชียงใหม่ 
2. Flying Hanuman       : จังหวัดภูเก็ต  
3. มหัศจรรย์โลกใต้น ้าทะเลอันดามัน โดย ซีบีส์ ซับมารีน ไดวิ่ง คลับ : จังหวัดภูเก็ต 
4. Banana Beach Koh Hey     : จังหวัดภูเก็ต 
5. Hanuman World      : จังหวัดภูเก็ต 

 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

1. จินนาลักษณ์มัลเบอร์รี่สาเปเปอร์     : จังหวัดเชียงราย 
2. สิงห์ปาร์คเชียงราย      : จังหวัดเชียงราย                                
3. เชียงใหม่เซลาดอน        : จังหวัดเชียงใหม่                      
4. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี       : จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ศูนย์อุตสาหกรรมท้าร่ม     : จังหวัดเชียงใหม่                       
6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์      : จังหวัดเชียงใหม่ 
7. Elephant POOPOOPAPER Park     : จังหวัดเชียงใหม่ 
8. Cocoavalley      : จังหวัดน่าน 
9. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี      : จังหวัดล้าปาง 
10. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง     : จังหวัดขอนแก่น                        
11. สวนสัตว์ขอนแก่น       : จังหวัดขอนแก่น 
12. เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ      : จังหวัดนครราชสีมา 
13. พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่      : จังหวัดนครราชสีมา 
14. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด   : จังหวัดร้อยเอ็ด 
15. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. : กรุงเทพมหานคร 
16. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : จังหวัดปทุมธานี 
17. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์    : จังหวัดสมุทรสงคราม 
18. วีถีชุมชนคนเกาะกลาง โดย บจก. อันดากระบี่ซีทัวร์    : จังหวัดกระบี่ 
19. โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่      : จังหวัดชุมพร 
20. มิวเซียมภูเก็ต      : จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง 

1. ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา        : จังหวัดชลบุรี 
2. ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา       : จังหวัดชลบุรี 
3. สวนน ้าการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน     : จังหวัดชลบุรี 
4. อัลคาซ่าร์        : จังหวัดชลบุรี 
5. KAAN SHOW PATTAYA       : จังหวัดชลบุรี 

 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

1. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน      : จังหวัดล้าปาง 
2. ถ ้าเลสเตโกดอน       : จังหวัดสตูล 

 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

1. เทศบาลเมืองน่าน       : จังหวัดน่าน 
2. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย     : จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง  : จังหวัดเชียงใหม่ 
2. บ้านดอกบัว โดย บริษัท นัตตี ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จ้ากัด  : จังหวัดพะเยา 
3. ย่านเก่าวังกรด      : จังหวัดพิจิตร 
4. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม    : จังหวัดล้าพูน 
5. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน     : จังหวัดสิงห์บุรี  
6. กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต้าบลบ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่) : จังหวัดสุพรรณบุรี 
7. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวต้าบลแหลมสัก     : จังหวัดกระบี่ 
8. วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (หน้าทับ)  : จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต้าบลม่วงกลวง    : จังหวัดระนอง 
10. ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต    : จังหวัดภูเก็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คร้ังที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
 

สาขาโลเคชั่น โฮเทล 
1. โรงแรมพนมรุ้งปุรี      : จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ    : กรุงเทพมหานคร 
3. โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ      : กรุงเทพมหานคร 
4. โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ     : กรุงเทพมหานคร 
5. โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง    : จังหวัดกระบี่ 
6. โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง    : จังหวัดภูเก็ต 
7. โรงแรมรามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า     : จังหวัดภูเก็ต 
 

สาขาลักซ์ซูรี โฮเทล 
1. โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่   : จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท   : กรุงเทพมหานคร 
3. โรงแรมเดอะ เชลซี      : จังหวัดกระบี่ 
4. โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท   : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า     : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สาขารีสอร์ต 

1. โรงแรมปานวิมานเชียงใหม่ สปา รีสอร์ท    : จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงแรมน่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท    : จังหวัดน่าน 
3. โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา    : จังหวัดชลบุรี 
4. สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา     : จังหวัดชลบุรี 
5. ดุสิต ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท      : จังหวัดกระบี่ 
6. โรงแรมรายาวดี      : จังหวัดกระบี่ 
7. เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลล่า หัวหิน   : จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
8. บ้านทะเลดาว       : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
9. โรงแรมเมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน  : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10. เอช ออฟ หัวหิน รีสอร์ท ชะอ้า    : จังหวัดเพชรบุรี 
11. โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท     : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา    : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สาขาดีไซน์ โฮเทล 

1. โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น  : จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 



 

 

 
รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คร้ังที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 
สาขาสปา  

1. ดิ โอเอซิสสปา ลานนา       : จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ฟ้าล้านนา สปา       : จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ระรินจินดา เวลเนสสปา เชียงใหม่     : จังหวัดเชียงใหม่  
4. ศิรา สปา        : จังหวัดเชียงใหม่ 
5. ชีวา สปา         : จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ลานนาค้า สปา        : จังหวัดเชียงใหม่ 
7. ดีวานา เวอร์ชู สปา       : กรุงเทพมหานคร 
8. บางกอกโอเอซิสสปา        : กรุงเทพมหานคร 
9. บันยันทรี สปา กรุงเทพฯ        : กรุงเทพมหานคร 
10. ระรินจินดา เวลเนส สปา เพลินจิต       : กรุงเทพมหานคร 
11. ระรินจินดา เวลเนส สปา ราชด้าริ      : กรุงเทพมหานคร 
12. ดิ โอเอซิส สปา พัทยา      : จังหวัดชลบุรี 
13. ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร : จังหวัดปราจีนบุรี 
14. วารีรัก ฮ็อต สปริง สปา      : จังหวัดกระบี่ 
15. บันยันทรี สปา ภูเก็ต        : จังหวัดภูเก็ต 
16. โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา      : จังหวัดภูเก็ต  
17. คูล สปา        : จังหวัดภูเก็ต 
18. บันยันทรี สปา สมุย        : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
สาขาเวลเนต รีทรีต     

1. คามาลายา สปา       : จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 


