
เครือโรงแรม และรีสอรท์ต่างๆ 

"ชพีจรลงSouth เทีย่วใต ้เทีย่วง่าย ปลอดภยั"          G16-G20,G33-G37,H16-H20,H33-H37,I16-I20,I31-I35

Anantara and AVANI Hotels & Resorts K06-K07,K42-K43

Copper Aquarium Restaurant @Amaranta Hotel F05

Hyatt Thailand I01-I03

IHG Hotels & Resorts H01-H03,H50-H52

Richmond Hospitality Group G43

กลุ่มโรงแรมใบหยก M10

คลบัแมรอิอท G05

คลบัแมรอิอท - เซนตร์จีสิ L40

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

เครอืโรงแรมชาเทรยีม และ เรซเิดน้ซ์ H11,H42

โภคธีรา กรุป๊ M09

แมรอิอท ประเทศไทย P06-P08,P41-P43

ย ูโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ L47-L48

โรงแรมในเครอื เบสทเ์วสเทริน์ โฮเทลแอนดร์สีอรท์ ในประเทศไทย J46-J47

โรงแรมฟอรจ์นูกรุป๊ N39

โรงแรมและรสีอรต์ในเครอืครอส E06

โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา L11-L12,L37-L38

โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืดุสติธานี H06-H07,H46-H47

โรงแรมไอบิสและเมอรเ์คยีวเอราวณั D42

อสีตนิ โฮเต็ล แอนด ์เรสซเิดนซ์ L01-L02
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กรงุเทพฯ

Conrad Bangkok  I48-I50

Furama International Management I09

Hilton Sukhumvit  I48-I50

Millennium Hilton Bangkok  I48-I50

SKYVIEW Hotel Bangkok M35

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

เชอราตนั แกรนด ์สุขุมวทิ F51

ธนาซติี้ คนัทร ีคลบั L01-L02

โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ 20 L44

โนโวเทล สวที กรุงเทพ สุขุมวทิ 34 I04

แบงคอ็ก แมรอิอท มารค์สี ์ควนีสป์ารค์ I05,I46

มณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ F39

ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42

โรงแรม คารล์ตนั โฮเทล แบงคอก สุขุมวทิ L43

โรงแรม เคเมซอง บูตกิโฮเทล E03

โรงแรม โซ แบงคอก O12

โรงแรม ดบัเบ้ิลย ูกรุงเทพ M08

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ M45

โรงแรม พูลแมน คงิ เพาเวอร ์กรุงเทพฯ M16

โรงแรม เพนนินซูล่า กรุงเทพ N02-N03,N46-N47

โรงแรม มณเฑียร สุรวงศ ์กรุงเทพฯ F40

โรงแรม มีสไตล ์มิวเซยีม K34
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โรงแรม ย ูสาทร กรุงเทพฯ L47-L48

โรงแรม ว ีกรุงเทพ F17

โรงแรม สวสิโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดา L36

โรงแรมแชงกร-ีลา กรุงเทพฯ F14

โรงแรมด ิแอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก F07

โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลีย ์ประตนู า้ H09

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ E38-E39

โรงแรมเทรเวลลอดจ ์สุขุมวทิ 11 L01-L02

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทนิมั F44

โรงแรมบนัยนัทรกีรุงเทพ (Banyan Tree Bangkok) H39-H41

โรงแรมปทุมวนั ปริ้นเซส G47

โรงแรมปริ๊นซเ์ธียเตอร ์เฮอรเิทจ สเตย ์กรุงเทพ I47

โรงแรมปรนิซพ์าเลซ L35

โรงแรมพระยา พาลาซโซ กรุงเทพ I47

โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ L01-L02

โรงแรมอสีตนิ มกักะสนั กรุงเทพฯ L01-L02

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลารตันโกสนิทร)์ กรุงเทพ K01-K02

อมาร ีวอเตอรเ์กท G11,G42

อสีตนิ ธนาซติี้ กอลฟ์ รสีอรท์ กรุงเทพฯ L01-L02

ไอบิส สไตล ์กรุงเทพ สลีม L44

โฮเต็ล อนิดโิก ้กรุงเทพฯ ถนนวทิยุ F49

กระบี่

เดอะ พาวลิเลี่ยนโฮเทล แอนด ์รสีอรท์ F03
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บนัยนัทรกีระบ่ี J12

พีพี โคโค ่บีช รสีอรท์ E11,E42

โภคธีรา กรุป๊ M09

เอวาซ ีรสีอรท์ แอนด ์ทวัร์ I44

ทราย พีพี ไอสแ์ลนด ์วลิเลจ H48

พิมาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา M46-M47

กาญจนบรีุ

เดอืนฉายรสีอรท์ F15

ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42

โรงแรม ย ูอนิจนัทร ีกาญจนบุรี L47-L48

โรงแรมรเิวอรแ์คววลิเลจ F02

จนัทบรีุ

เจา้หลาวคาบาน่า รสีอรท์ ,สอยดาวกู๊ดววิ รสีอรท์ I06

ชลบรีุ

Balcony Sriracha Hotel & Serviced Apartments N06-N07

Furama International Management I09

Hilton Pattaya  I48-I50

เคป ดารา รสีอรท์ พทัยา G45-G46

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

ซมัเมอรเ์ซ็ต ฮารเ์บอรว์วิ ศรรีาชา I40

ซทีาดนีส ์แกรนด ์เซ็นทรลั ศรรีาชา I40

เดอะเซส บางแสน H15

บรษิทั ฮาบิแทท ฮอสพิทลัลิตี้ จ ากดั O06,O43
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พทัยา โมดสั บีชฟรอ้นท ์รสีอรท์ M34

รอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ G01-G02

โรงแรม โนโวเทล มารน่ีา ศรรีาชา แอนด ์เกาะสชีงั K16

โรงแรม ย ูจอมเทยีน พทัยา L47-L48

โรงแรม ย ูพทัยา L47-L48

โรงแรมเดอะเบยว์วิ พทัยา E38-E39

โรงแรมเทรเวลลอดจ ์พทัยา L01-L02

โรงแรมเมอเวนพิค สยามโฮเทล นาจอมเทยีน พทัยา E46-E47

วรีนัดา รสีอรท์ O11

สยามเบยช์อร ์รสีอรท์ พทัยา E38-E39

อมาร ีพทัยา G11,G42

โอค๊วูด๊ โฮเทล แอนด ์เรสซเิดน้ซ ์ศรรีาชา M01,M48

เชียงราย

คาทลิิยา เมาทเ์ทน รสีอรท์ แอนด ์สปา F08

โรงแรมกะตะธานี คอลเลคชัน่ ออฟ รสีอรท์ J07-J08

เชียงใหม่

Furama International Management I09

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

ชวีา แกลอรี่ F12

เฟ่ืองฟ้า รเิวอรไ์ซด ์เชยีงใหม่ M36

ระรนิจนิดา เวลเนส สปา รสีอรท์ F11

โรงแรม ย ูเชยีงใหม่ L47-L48

โรงแรม ย ูนิมมาน เชยีงใหม่ L47-L48
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โรงแรม ไอบิสสไตล ์เชยีงใหม่ M37

โรงแรมเชยีงใหม่เกต ถนนคนเดนิ I36

โรงแรมอสีตนิ ตนั เชยีงใหม่ L01-L02

วรีนัดา รสีอรท์ O11

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลาลา้นนา เชยีงใหม)่ K01-K02

โฮเทล เอ็ม เชยีงใหม่ I10

ตรงั

เดอะ พาวลิเลี่ยนโฮเทล แอนด ์รสีอรท์ F03

ตราด

Resolution kohchang H05

Soneva resorts G09-G10

กปัตนัฮุก๊ รสีอรท์ @เกาะกูด และรสีอรท์ในเครอื F47

เดอะ หมาก ตราด by บรษิทั แชนเนล กรุป๊ จ ากดั H45

มิรา มนตรา รสีอรท์ เกาะหมาก N08

ไฮ ซ ีซ ัน่ พูลวลิล่า แอนดส์ปา G48

นครปฐม

เดอะศาลายา เลเชอร ์ปารค์ I37

ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42

นครราชสมีา

Rancho Charnvee Resort & Country Club D52

เขาใหญแ่ฟนตาซรีสีอรท์ J43

ทอสกานาวลัเล่ โฮเตล ลา คาเซ็ทตา้ N10

เมอเวนพิค รสีอรท์ เขาใหญ่ J04
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โรงแรม ย ูเขาใหญ่ L47-L48

โรงแรม เลอมอนเต ้เขาใหญ่ N42

โรงแรมเดอะ เภร ีโฮเต็ล เขาใหญ ่และ โรงแรมเดอะ เภร ีโฮเต็ล หวัหนิ K35

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลาเขาใหญ)่ K01-K02

น่าน

น่านนิรนัดร ์รสีอรท์ H04

รพีพงศ ์รสีอรท์ น่านไท K09

โรงแรมเวยีงแกว้ น่าน I41

ปทุมธานี

ด ิไอเดลิ โฮเท็ล แอนด ์เรสซเิดนซ์ N09

เดอะไพนร์สีอรท์ G15

ประจวบคีรีขนัธ์

Hilton Hua Hin Resort & Spa  I48-I50

La Isla Pranburi Beach Resort By Bann Pulakhorn D11

กุณดาลา บีช รสีอรท์ หวัหนิ L10

คลองวาฬรสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ์ L15

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

เชอราตนั ปราณบุร ีวลิล่า M03

ตรชีวารสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ์ J39

บา้นทะเลดาว รสีอรท์ หวัหนิ M11

พุทธรกัษา หวัหนิ M44

เพิรล์บายเดอะซรีสีอรท์ (ประจวบฯ) O10
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เมอเวนพิค อสัสรา รสีอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ E48

โรงแรม เดอะ สแตนดารด์ หวัหนิ K36-K37

โรงแรม พะพราย วลิลาส ์แอนด ์สวทีส์ H08

โรงแรมววีลิล่า หวัหนิ F16

วารน่ิา รสีอรท์ ปราณบุร ี- สามรอ้ยยอด M43

วลิล่า มาร็อก รสีอรท์ ปราณบุรี K11,K38

หวัหนิ แมรอิอท รสีอรท์และสปา I05,I46

อมาร ีหวัหนิ G11,G42

อนิเตอรค์อนตเินนตลั หวัหนิ รสีอรท์ K44

โอเรยีนทอล บีชเพิรล์ รสีอรท์/เดอะบีช วลิเลจ รสีอรท์ G12,G41

ฮอลิเดย ์อนิน ์วานา นาวา หวัหนิ K05

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด ์ F42,M39

พงังา

เจดบับลิว แมรอิอท เขาหลกั รสีอรต์ แอนด ์สปา J02

บาบา บีช คลบั นาใต ้ M04-M05

โรงแรมกะตะธานี คอลเลคชัน่ ออฟ รสีอรท์ J07-J08

เพชรบรีุ

Furama International Management I09

เชอราตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา M03

โซ โซฟิเทล หวัหนิ F06

โนโวเทลหวัหนิ ชะอ า บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา F41

บาบา บีช คลบั หวัหนิ M04-M05

มายาธารา แก่งกระจาน F48
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ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42

วรีนัดา รสีอรท์ O11

เพชรบรูณ์

ภูแกว้ รสีอรท์ แอนด ์แอทเวนเจอร ์ปารค์ F38

ภเูก็ต

Club Med M06

DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort  I48-I50

Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort G49

Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa  I48-I50

Novotel Phuket Kamala Beach I42

Rosewood Phuket L39

Secret Cliff Resort ,Nai Na Resort and Spa, Phuket J45

The Slate Phuket M14

Twinpalms Hotels & Resorts,Phuket G44

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

โคโม่ พอ้ยท ์ยามู ภูเก็ต E01

เดอะ นาคาไอซแ์ลนด ์อะลกัซช์วัรี่คอลเลคชัน่ รสีอรท์แอนดส์ปา ภูเก็ต G03

เดอะ พาวลิเลี่ยนโฮเทล แอนด ์รสีอรท์ F03

ทราย ลากูน่า ภูเก็ต H48

ภูเก็ต แมรอิอท รสีอรท์ แอนด ์สปา ในยางบีช I05,I46

โภคธีรา กรุป๊ M09

มายบีช รสีอรท์ ภูเก็ต F50

ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42
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โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต พนัวาบีช รสีอรท์ J34

โรงแรม อวสิตา้ แกรนด ์ภูเก็ต กะรน - เอ็มแกลเลอรี่ F45

โรงแรมกะตะธานี คอลเลคชัน่ ออฟ รสีอรท์ J07-J08

โรงแรมแคสเซยีภูเก็ต (Cassia Phuket) H39-H41

โรงแรมไดมอนด ์คลิฟ รสีอรท์ แอนด ์สปา I07

โรงแรมตรสีรา ภูเก็ต G04

โรงแรมบนัยนัทรภูีเก็ต (Banyan Tree Phuket) H39-H41

โรงแรมววีลิล่า ภูเก็ต F16

โรงแรมองัสนาลากูน่าภูเก็ต (Angsana Laguna Phuket) H39-H41

เลอ เมรเิดยีน ภูเก็ต บีช รสีอรท์ I12

ไวท ์แซนด ์บลู ซ ีกรุป๊ J36

ศรพีนัวา ภูเก็ต M04-M05

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลาภูเก็ตไมข้าวบีช รสีอรท์) K01-K02

อมาร ีภูเก็ต G11,G42

อนัดารา รสีอรท์ แอนด ์วลิล่า G51

อนิเตอรค์อนตเินนตลั ภูเก็ต รสีอรท์ K45

ระยอง

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

ฉตัรนิภา บีช รสีอรท์ บาย หมอเส็ง K32-K33

ไมดา้ ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ จ ากดั J41-J42

โรงแรมสตาร ์คอนเวนชัน่ L07

ราชบรีุ

โรยลั กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ F10
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เลย

เดอะแคมป์ เชยีงคาน G38

สตูล

กทลี บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา หลีเป๊ะ I43

บนัดาหยารสีอรท์ & วลิล่า เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู F01

อนญัญา หลีเป๊ะ รสีอรท์ L41

อาครีา หลีเป๊ะ รสีอรท์ F13

สมุทรสงคราม

โรงแรม อมัพวารเิวอร ์ฟรอ้นท์ L04

สรุาษฎรธ์านี

Conrad Koh Samui  I48-I50

Vana Belle,A Luxury Collection Resort,Koh Samui O38

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

เซ็นทารา รเีซริฟ์ สมุย L13-L14

บ่อผุดรสีอรท์แอนดส์ปา เกาะสมุย I45

บนัยนัทรสีมุย J12

บานานา แฟน ซ ีรสีอรท์ เกาะสมุย N04

พนัวารยี ์เข่ือนเชี่ยวหลาน J06

มีเลีย เกาะสมุย L09

โรงแรม คมิป์ตนั คตีะเล สมุย J44,J05

โรงแรม ดาราสมุย บีช รสีอรท์ แอนด ์วลิล่า L05

โรงแรม ย ูสมุย L47-L48
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โรงแรม ศิลาวด ีพูล สปา รสีอรท์ D06

โรงแรมดบัเบ้ิลย ูเกาะสมุย I11

ลาวดีา้ สมุย M42

สนัตบุิร ีเกาะสมุย H48

หาดเทยีน บีช รสีอรท์ G08

อมาร ีสมุย G11,G42

The Ritz-Carlton,Koh Samui J11,J38

เฉวงรเีจน้ท ์บีช รสีอรท์ - เกาะสมุย J40

โรงแรมเมลาต ีบีช รสีอรท์ แอนด ์สปา J40

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลาสมุยเชงิมนบีชรสีอรท์, ศาลาสมุยเฉวงบีชรสีอรท์) K01-K02

หลบัด ีเกาะสมุย E43

อยุธยา

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ N01,N48

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ (ศาลาอยุธยา,ศาลาบางปะอนิ) K01-K02

บริษทัทวัร์

ANDAMAN (THAILAND) CO.,LTD H38,K15

RS เรอืงศรี D43-D44

เจแอล มารน่ีา ภูเก็ต E44

เจา้ซนัทราเวล แม่ฮอ่งสอน H49

โชวเ์หนือทวัร ์โดยเทีย่วน่านบา้นฉนั K08

ซาบีน่าทวัร ์หมูเ่กาะสุรนิทร์ G13

ซสีตาร ์อนัดามนั L34

ตระกูลเฉินไนซฮ์อลิเดยด์สิคฟัเวอรร์ี่ J09-J10
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นิกรมารนี ทวัร ์ภูเก็ต F43

บรษิทั นนทศกัดิ ์มารนี จ ากดั M38

บรษิทั วนัเวลิด ์ทวัร ์แอนด ์ทราเวล F52

บิลเลี่ยนสตารท์ราเวล J15

ประสานเวลิดท์วัร ์& ชารน่ีา ฮลิล ์บีช รสีอรท์ เกาะหลีเป๊ะสตลู F09

ภูเก็ต ฮนันีมูน ทวัร ์ K40-K41

มิสเตอรฟิ์ชชิ่ง แอนด ์สปีดโบ๊ท สมุย L03

เลิฟ อนัดามนั K47-K48

รถเช่า

AVIS Rent A Car (เอวสิ บรกิารรถเชา่) O01,O48

BUDGET CAR AND TRUCK RENTAL J01,J48

Hertz Car Rental (เฮริซ์ คาร ์เรนทลั) E50-E51

ชคิ คารเ์รน้ท์ N05

เชา่รถกบั ทรูลีสซิ่ง O02-O04

บิซคาร ์เร็นทลั (BIZCAR RENTAL) E52

สปา ศนูยส์ขุภาพ และความงาม

เดอ เวลเมด (บี.เอ.เอ.ซ)ี F37

หาญ และหาญเฮอรเิทจ สปา M15

ภตัตาคาร รา้นอาหาร และเรือท่องเท่ียว

บรษิทั บลู ควนี มารนี จ ากดั L45

บรษิทั ฟารอ์ะเวย ์ยอรช์ติง่ จ ากดั G07

บรษิทั เมอรเิดยีน ครูซ จ ากดั L06

เรอืเจา้พระยาปริ้นเซส G52
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ด าน า้

แบนไดรว์ิง่รสีอรท์ G50

ธีมปารค์

ซาฟารเีวลิด ์ N38

ภูเก็ตแฟนตาซี N11

สยามอะเมซิ่งพารค์ E45

สวนน า้ วานา นาวา วอเตอร ์จงัเกิ้ล K04

สวนน า้โพโรโระ เซ็นทรลับางนา ช ัน้6 N12-N13

สวนน า้อนัดามนัดา ภูเก็ต E04-E05

สวนสนุก Harborland N44-N45

สวนสนุกดรมีเวลิด์ L42

สงิหป์ารค์ เชยีงราย M40

อืน่ๆ

88 Image Couture G32

FWD I23-I24

กรุงไทย - แอกซา่ประกนัชวีติ จ ากดั(มหาชน) I28

คอนโด พทัยา N14-N15,E09-E10

โครงการยิ้มสูฝั่น มูลนิธิบา้นเด็กพระคณุ D15

เดอะคลาสสคิสตดูโิอ แอนด ์แพลนเนอร์ M20,M29

บรษิทั ไทยซมัซุง ประกนัชวีติ จ ากดั(มหาชน) H25,H28

ปัญญปุ์ร ิเวลเนส D47

พทัยา ดอลฟินาเรยีม F04
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มูลนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยฯ E08

เมเปิลเลิฟ เวดดิ้ง สตดูโิอ L20,L29

ยนิูเซฟ M12,G39

หอ้งเสื้อเฌอตนิไบรดอล F20,F33

อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั O15

เท่ียวไป ชอ้ปไป

Ginda K23

กว๋ยเตีย๋วหมูสบัตม้ย ารสเด็ด L24

กสัโต ้กรุป๊ L21,L28

กาแฟสดดอยชา้ง-ครวัเกาะลนัตา M25

เกี้ยวทอดนางฟ้า L27

โกแ๋ก่ M21

ขนมตาลป้าไข่ตลาดดอนหวาย L26

ครมีกนัแดด บานาน่าโบ๊ท I21,I30

ใจดกีรอบแกว้ M22

ถัว่เทพ อรอ่ยขัน้เทพ N21

ทีน่ี่มีแตข่องอรอ่ย M26

ลา้นนาเชยีงใหม่ L22

ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ L23

วุน้เสน้ตราชอชา้ง M27

adidas Grand Sale                                                 A01-A20,B01-B20,B33-B52,C01-C20,C33-C52

                                                                                      ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564
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