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เครือโรงแรม และรีสอรท์ต่างๆ 

Anantara and Avani Exclusive Escapes M37-M38,M11-M12

กลุ่มโรงแรมใบหยก E06

คลบัแมรอิอท E48

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

ททท.ส านกังานสุโขทยั K15

ทลูานี โฮเทลส์ E03-E04

ฟอรจ์นู โฮเทล กรุป๊ F06-F07

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ J47-J48

กรงุเทพฯ

Metropole Bangkok E42

Novotel Suites Sukhumvit 39 E42

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit E42

คลบัแมรอิอท - เซนตร์จีสิ G45

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

เชอราตนั แกรนด ์สุขุมวทิ J45

เดอะ เวสทนิ สเิหร ่เบย ์รสีอรท์ แอนด ์สปา ภูเก็ต H47

มีสไตล ์เพลส L10

มีสไตลม์ิวเซยีม L39
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โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ H10

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ G42

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ 20 H09

โรงแรม แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ E44

โรงแรม สวสิโฮเต็ล กรุงเทพฯ รชัดา G39

โรงแรม เอส ซ ีปารค์ G07

โรงแรม ไอ เรสซเิดน้ท ์สลีม E41

โรงแรม ไอบิส สไตล ์กรุงเทพ สุขุมวทิ พระโขนง H07

โรงแรมเดอะ เบอรเ์คลีย ์ประตนู า้ D34

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา J02

โรงแรมปริ้นซพ์าเลซ D34

โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์ H02

โรงแรมว ีกรุงเทพ J05

โรงแรมอมรนัทา F05

ศาลารตันโกสนิทร ์กรุงเทพ J47-J48

โรงแรมแกรนด ์ฟอรจ์นู กรุงเทพ F06-F07

กระบี่

PHOKEETHRA HOTELS GROUP H13
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ทบัแขก ซนัเซ็ท บีช รสีอรท์ J11

พีพี โคโค ่บีช รสีอรท์ I05,I44

โรงแรม โซฟิเทล กระบ่ี โภคธีรา กอลฟ์ แอนด ์สปา รสีอรท์ H08

โรงแรม ทราย พีพี ไอสแ์ลนด ์วลิเลจ K04-K05

โรงแรม ไอบิส สไตล ์กระบ่ี อา่วนาง G40

เอวาซ ีรสีอรท์ อา่วนาง จ.กระบ่ี I42

พิมาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา F44-F45

กาญจนบรีุ

ลีฟ เลค กาญ รสีอรท์ K47

อนนัตารเิวอรฮ์ลิส ์รสีอรท์ k48

จนัทบรีุ

เฌอ-บุร ีโฮมสเตย ์จนัทบุรี F46

ชลบรีุ

Balcony Sriracha Hotel & Serviced Apartment E01-E02

โกลเดน้ ทวิลิป พทัยา บีช รสีอรท์ I04

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

ซมัเมอรเ์ซ็ต ฮาเบอรว์วิ ศรรีาชา J38

ซทิาดนีส ์แกรนด ์เซ็นทรลั ศรรีาชา J38



4ถงึ16

                      งานไทยเท่ียวไทย คร ัง้ท่ี 62 ณ ไบเทค บางนา (EH101-102)

                        ระหว่างวนัท่ี 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2565  เวลา 10.00 น.- 21.00 น.

โรงแรม แซนด ์โมราดา้ พทัยา F36

โรงแรม โนโวเทล มารน่ีา ศรรีาชา แอนด ์เกาะสชีงั H11

โรงแรม รอยลั คลิฟ โฮเต็ล กรุป๊ / Royal Cliff Hotels Group I06-I07

โรงแรมไทยการเ์ดน้รสีอรท์ พทัยา H34

สวนสนุกฮารเ์บอรแ์ลนด์ D47,D48

โอค๊วูด๊ โฮเทล แอนด ์เรสซเิดน้ซ ์ศรรีาชา H01,H48

โรงแรม ดวีาร ีจอมเทยีน บีช พทัยา G15

เชียงราย

คาทลิิยา เมาทเ์ทน รสีอรท์ แอนด ์สปา G09

โรงแรม ฟอรจ์นู รเิวอรว์วิ เชยีงของ,เชยีงราย F06-F07

เชียงใหม่

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

มีเลีย โฮเท็ล อนิเตอรเ์นชนัแนล F02-F03

โรงแรม ชวีา แกลอรี่ บูทคี โฮเทล เชยีงใหม่ G08

โรงแรม ด ิเรนทร ีเชยีงใหม่ M07

โรงแรม มาลาด ีรองเดวูซ ์เชยีงใหม่ L08

โรงแรมเดอะคอรส์ตรทีบายสเตยน์าว M08

โรงแรมนิมาโน่ สวทีส ์/ เซนเตอรพ์ารค์ F41
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ศาลาลา้นนา เชยีงใหม่ J47-J48

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ H38

 ตราด

เดอะ หมาก ตราด รสีอรท์ G42

มิรา มนตรา เกาะหมาก E45

ตาก

โรงแรม ฟอรจ์นู ด ีแม่สอด,ตาก F06-F07

นครปฐม

เดอะศาลายา เลเชอร ์ปารค์ E10

นีรา รทีรที โฮเทล K06

นครพนม

โรงแรม ฟอรจ์นู รเิวอรว์วิ นครพนม F06-F07

โรงแรม ฟอรจ์นู ววิโขง นครพนม F06-F07

นครราชสมีา

The Hidden Village, Khao Yai H42-H43

เขาใหญแ่ฟนตาซรีสีอรท์ F43

ฟาวนเ์ทน่ ทร ีรสีอรท์ - เขาใหญ่ E43

โรงแรม ฟอรจ์นู คอรท์ยารด์ เขาใหญ,่นครราชสมีา F06-F07
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โรงแรม ฟอรจ์นู โคราช นครราชสมีา F06-F07

โรงแรม ฟอรจ์นู ด ีพลสั เขาใหญ,่นครราชสมีา F06-F07

โรงแรม เลอมอนเต ้เขาใหญ่ M04

ศาลาเขาใหญ่ J47-J48

นครศรีธรรมราช

โรงแรมแกรนด ์ฟอรจ์นู นครศรธีรรมราช F06-F07

น่าน

น่านนิรนัดร ์รสีอรท์ J40

บรีุรมัย์

เพ ลา เพลิน จ.บุรรีมัย์ D46

โรงแรม ฟอรจ์นู บุรรีมัย์ F06-F07

ประจวบคีรีขนัธ์

Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin G43

T-Villas Hua Hin K44

กุณดาลา บีช รสีอรท์ หวัหนิ J43

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

ชวีาศรม อนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลท ์รสีอรท์ K01,K02

เดอะบีช วลิเลจ รสีอรท์ D39
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ตรชีวารสีอรท์ ประจวบครีขีนัธ์ K11

โรงแรม พะพรายวลิลาส ์แอนด ์สวทีส์ G46

โรงแรม เมอเวนพิค อสัสรา รสีอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ G43

โรงแรม ไอบิส หวัหนิ G40

โรงแรมววีลิล่า หวัหนิ & โรงแรมววีลิล่า ภูเก็ต J44

โอเรยีนทอล บีช เพิรล์ รสีอรท์ D39

ปราจนีบรีุ

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์ G10,L43

พงังา

แกรนดเ์มอรเ์คยีวเขาหลกั บางสกั G38

เขาหลกั ลากูน่า รสีอรท์ F08

โรงแรม แกรนดเ์มอรเ์คยีวเขาหลกั บางสกั G38

โรงแรม พูลแมน เขาหลกั รสีอรท์ H11

พษิณุโลก

โรงแรม ฟอรจ์นู ด ีพิษณุโลก F06-F07

เพชรบรีุ

Destination Resorts Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa - Petchaburi  (เดซ

ตเินชัน่ รสีอรท์ส ์หวัหนิชะอ าบีชรสีอรท์แอนดส์ปา )
L46

The Tree Riverside Resort @Kaeng Krachan D38
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โรงแรม โซ โซฟิเทล หวัหนิ H06

โรงแรมโซ โซฟิเทล หวัหนิ H06

ภเูก็ต

Andara Phuket I38

Anona Beachfront Phuket Resort E11

Destination Resorts Karon Beach - Phuket ( เดซตเินชัน่ รสีอรท์ส ์กะรนบีช )
L46

Destination Resorts Phuket Surin - Phuket ( เดซตเินชัน่ รสีอรท์ส ์ภูเก็ตสุรนิทรบี์ช )
L46

Kamala Phuket Suites & Resort - Phuket (กมลาภูเก็ตสวทีแอนดร์สีอรท์ )
L46

PHOKEETHRA HOTELS GROUP H13

Tique Series Boutique Resort E11

Tique Series Boutique Resort
E11

Twinpalms Hotels & Resorts,Phuket L02

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

ซเีคร็ท คลิฟ รสีอรท์,ในนา รสีอรท์ แอนด ์สปา K09

เดอะ เวสทนิ สเิหร ่เบย ์รสีอรท์ แอนด ์สปา ภูเก็ต H47

เดอะวลิเลจ โคโคนทั ไอสแ์ลนด ์ภูเก็ต F12

โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort G44

โรงแรม ตรสีรา ภูเก็ต F04
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โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต K04-K05

โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต วนิเทจ พารค์ G41

โรงแรม เมอรเ์คยีว สมุย เฉวง บีช ทนา H12

โรงแรม เมอเวนพิค มิธ โฮเทล ป่าตอง ภูเก็ต G41

โรงแรม สลีพ วธิ มี ดไีซน ์โฮเทล แอท ป่าตอง J08

โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต กะตะ G40

โรงแรมไดมอนด ์คลิฟ รสีอรท์ แอนด ์สปา J15,J34

โรงแรมววีลิล่า หวัหนิ & โรงแรมววีลิล่า ภูเก็ต J44

ศาลาภูเก็ตไมข้าวบีช รสีอรท์ J47-J48

มีเลีย โฮเท็ล อนิเตอรเ์นชนัแนล F02-F03

ระยอง

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

โรงแรม ฟอรจ์นู แสงจนัทร ์บีช ระยอง F06-F07

ราชบรีุ

โรยลั กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ G05

เลย

โรงแรม ฟอรจ์นู ด ีเลย F06-F07
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สตูล

บนัดาหยารสีอรท์ & วลิล่าเกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู G01

บูโล คาซา๋ แกรนด ์ววิ รสีอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั L47

อนญัญา หลีเป๊ะ รสีอรท์ L40

อาครีา หลีเป๊ะ รสีอรท์ I39

ไอดลิลิค คอนเซ็ปท ์รสีอรท์ I03

สรุาษฎรธ์านี

The Ritz-Carlton,Koh Samui M06,M43

Vana Belle,A Luxury Collection Resort,Koh Samui F11

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

เชอราตนั สมุย รสีอรท์ K46

นิกกี้  บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา เกาะสมุย L09

บ่อผุดรสีอรท์แอนดส์ปา เกาะสมุย D44

พนัวารยี ์เข่ือนเชี่ยวหลาน K43

มีเลีย โฮเท็ล อนิเตอรเ์นชนัแนล F02-F03

เมลาต ีบีช รสีอรท์ แอนด ์สปา และ เฉวงรเีจน้ท ์บีช รสีอรท์ - เกาะสมุย J39

โรงแรม เรเนซองส ์เกาะสมุย รสีอรท์ แอนด ์สปา I08

โรงแรมทราย เกาะสมุย บ่อผุด K04-K05
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โรงแรมสนัตบุิร ีเกาะสมุย K04-K05

โรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด D34

หาดเทยีน บีช รสีอรท์ เกาะเตา่ J06

ศาลาสมุยเชงิมนบีชรสีอรท์ J47-J48

ศาลาสมุยเฉวงบีชรสีอรท์ J47-J48

อยุธยา

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M01

ธญั เวลเนส เดสทเินชัน่ I45-I47

ศาลาอยุธยา J47-J48

ศาลาบางปะอนิ J47-J48

โรงแรมท่ีสตัว์เลี้ยงสามารถพกัได ้

Anantara and Avani Exclusive Escapes M37-M38,M11-M12

Limon Villa
E03-E04

เขาใหญแ่ฟนตาซรีสีอรท์ F43

เชอราตนั แกรนด ์สุขุมวทิ อะ ลกัชวัร ีคอลเลคชัน่ โฮเต็ล กรุงเทพฯ J45

เดอะคอรเ์ชยีงใหม่ M08

เดอะหมากตราด G42

ทลูานี โฮเทลส์ E03-E04
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นีรา รทีรที โฮเทล K06

พะพรายพะพราย วลิลา แอท แพลนเทชัน่ G46

เรโซลูช ัน่ รสีอรท์ เกาะชา้ง
L44

โรยลั กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ G05

ไอบิส พระโขนง H07

บริษทัทวัร์

เกาะเตา่ สคบูา้ คลบั F34

โชวเ์หนือทวัร ์โดยเทีย่วน่านบา้นฉนั J10

ซาบีน่าทวัร ์หมูเ่กาะสุรนิทร์ G13

ตระกูลเฉิน-ไนซฮ์อลิเดยด์สิคฟัเวอรี่ H44-H45

บจก. ภูเก็ตฮนันีมูน ทวัร ์ M02-M03

บรษิทั ชารเ์ตอรม์ารนี จ ากดั - ภูเก็ต
F42

บรษิทั นนทศกัดิ ์มารนี จ ากดั I01,I48

บรษิทั เรอืงศรทีราเวล แอนด ์ทวัร ์จ ากดั (Rs Tour) M05,M44,F39-F40

บรษิทั วนัเวลิด ์ทวัร ์แอนด ์ทราเวล L48

บรษิทั อนัดามนั (ไทยแลนด)์ จ ากดั K10,K39

บิลเลี่ยนสตารท์ราเวล I10

ปาจงิโกะทวัร์ J46
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เลิฟ อนัดามนั L01

เจา้ซนัทราเวล แม่ฮอ่งสอน H39

รถเช่า

AVIS RENT A CAR F01,F48

BUDGET CAR AND TRUCK RENTAL E46-E47

ชคิ คารเ์รน้ท์ L05

เชา่รถ กบั ทรู ลีสซิ่ง G02-G04

เอแซ็ปรถเชา่ M46-M47

สปา ศนูยส์ขุภาพ และความงาม

De'Wellmed E38

HARNN WELLNESS AND HOSPITALITY I14-I15

ปัญญปุ์ร ิเวลเนส I43

ยโูนะโมร ิออนเซ็น แอนด ์สปา M48

เฮลท ์แลนด ์สปา แอนด ์มาสสาจ K42

ภตัตาคาร รา้นอาหาร และเรือท่องเท่ียว

บรษิทั ไซมิส เทสท ์จ ากดั I11

เรอืเจา้พระยาปริ้นเซส J01
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ด าน า้

Ban's Diving Resort F47

ธีมปารค์

SEA LiFE Bangkok G06

ซาฟารเีวลิด์ F10

ภูเก็ตแฟนตาซี F09

มินิมูรา่หฟ์ารม์ G47

ศูนยเ์รยีนรูป่้าในกรุง ปตท. I34

สยามอะเมซิ่งพารค์ E37

สวนน า้ วานา นาวา หวัหนิ G48

สวนน า้โพโรโระ เซ็นทรลับางนา ช ัน้6 E05

สวนสนุกดรมีเวลิด์ L04

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ H38

อืน่ๆ

CENTARA PRIVILEGE CLUB I36

DR.RAY E23

FWD Insurance F21,F22,M23,M26

Krungthai axa E24
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Optimo Properties Condo Pattaya E39-E40,M09-M10

Rabbit Life F27,F28

เกท๊ พูลวลิล่า ดอทคอม L34

ซมัซุงประกนัชวีติ E21,E28

ซมัซุงประกนัชวีติ H26-H27

บรษิทั กรุงไทย แอกซา่ ประกนัชวีติ H21,M21,M28

บรษิทั เอฟดบับลิวด ีประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) G26

มูลนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยฯ K38

มูลนิธิบา้นเด็กพระคณุ F15

อนนัตรา เวเคชัน่ คลบั L41

แอดไมร ์ทมูอโร่ H28

ชอ้ปป้ิง สนิคา้ อาหาร และเคร่ืองดื่ม

Le Solar Eco Energy by solar shop H22

Pizza Dollar L21

Srupid Fries ทอดโง่ๆ I28

กาแฟสดดอยชา้ง-ครวัเกาะลนัตา L24-L25

โกแ๋ก่ K21

ของอรอ่ยดอนหวาย K23
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ครวัเมืองตรงั J25

ใจดกีรอบแกว้ K22

ทอดแหลก I21

บรษิทั เฮอรเิทจ สแน็ค แอนด ์ฟู้ ด จ ากดั L27-L28

รา้นเกี้ยวทอดนางฟ้า (ตลาดโบเบ๊ สะพาน3) K26

รา้นผา้ปูทีน่อน Nice G27

รา้นพรหมเทพมดัยอ้ม G23-G24

ไรธ่นภทัรเฟรช K24

วุน้เสน้ตราชอชา้งและ ชอแชมป์ J28

สถานีอิม่อรอ่ย J26

เสอืหมูทอดพระราม5 k27

หอ้งเสื้อเฌอตนิไบรดอล G21,G28

โทระ ฉะ J21
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