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งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ ที่ 51 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)
วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-21.00 น.
เครือโรงแรม และรีสอร์ทต่างๆ
Go Local Go Andaman#ชีพจรลงSouth
www.weekdayspecialthailand.com
กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และสปาในเครืออนันตรา และ อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สานักงานพิษณุโลก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สานักงานหาดใหญ่
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย(ททท)สานักงานน่าน
คลับแมริออท
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
โครงการ I AM LOCAL (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
เชียงราย แต้ แต้ (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
เชียงใหม่มว๋ นใจ๋ ในวันธรรมดา
ททท. “เทีย่ วภาคกลาง”
ททท. สานักงานเชียงใหม่
ททท. สานักงานแม่ฮอ่ งสอน
ททท. สานักงานสุราษฎร์ธานี
ท่องเทีย่ วเมืองรอง
เทีย่ วเหนือ (ไม่) ธรรมดา
โรงแรม เลอ ปาเล จูเลียน่า หลวงพระบาง
วันธรรมดา น่าเทีย่ ว โดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

สีสนั ตะวันออก ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิงเทรา
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน(องค์การมหาชน)
หรือ อพท.
อพท 6 สานักงานพื้นทีพ่ ิเศษ 6

E37-E38
M18
H01,H48
E07
G17-G19
J13,J36
J47
J43
H30-H32
M11-M15,M34-M38
D32
L16
D31
D20,D29
M19-M20
C11-C15,C34-C38
I33
C45
I16-I20,I29-I33,J16-J20,J29-J33,
K16-K20,K29-K33,L16-L20
,L29-L33,M16-M20,M29-M33
A01-A15,B01-B15,B34-B38
M47-M48
M07-M09,M40-M42
E16-E18,E31-E33
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งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ ที่ 51 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)
วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-21.00 น.
กรุงเทพฯ
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel
Holiday Inn Sukumvit
กลุ่มโรงแรมใบหยก
เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
บริษทั อมรันทา จากัด
บริษทั แอล.เอส.โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทกรุป๊ จากัด
ไบรท์ตนั โฮเทล กรุป๊
เมอเวนพิค บีดเี อ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ
โรงแรม S31
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย์ ประตูนา้
โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั
โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท
โรงแรม สวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา
โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ
โรงแรม อครา กรุงเทพฯ
โรงแรม อัญชาลีน่า บางกอก
โรงแรม ไอ เรสซิเดนซ์ สีลม
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิ นิกซ์ สีลม
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ
โรงแรมปรินซ์พาเลซ
โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชัน่ กรุงเทพฯ
โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพฯ
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์

C41
I39
K02-K03
F08
F03
G13
D43
C44
J44
H33
I41
I15
K42
M45
L07
I37
F45-F46
I12
L42
J09
J09
I44
G41
L40
I09
L06
J12

3ถึง16
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โรงแรมแฮฟเว่น เมท สีลม
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
สยามพาร์คซิต้ ี สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
สวนนา้ แฟนตาเซียลากูน
สวนนา้ โพโรโระ
โฮเทล มิวส์
กระบี่
กระบี่ ทิพา & เวคอัพ อ่าวนาง
กระบี่รสี อร์ท - ซี กระบี่ กรุป๊
ทับแขก ซันเซ็ท บีช รีสอร์ท
พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา
ภูธารารีสอร์ท
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพรส กระบี่ อ่าวนาง บีช
โรงแรมพระนางเพลส & ร้านอาหารธาราซีฟู้ด (ครัวธารา2)
โรงแรมแอ๊ปเปิ้ ลอะเดย์รสี อร์ท
ลันตาแซนด์ กรุป๊
กาญจนบุรี
เขาโทนริเวอร์ววิ รีสอร์ท
บานาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
รีสอร์ท เดอะวิสต้าพูลวิลล่า
เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท
สมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วกาญจนบุรี
อนันตาริเวอร์ฮลิ ส์
อเวย์ กาญจนบุ รี เทวมันตร์ทรา รีสอร์ต แอนด์ สปา
เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท
เฮฟเว่น เบย์ รีสอร์ท

H07
M47-M48
K05
H45
D03
K12
G29
F33
F06
G39-G40
F19
F40
F41
J05
F42
J46
G42
M05
M44
J15,J34
L29-L30
G01
G38
J14
J35
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จันทบุรี
METRO SAND AND SEA RESORT
ชานบุรี บูตคิ รีสอร์ต
โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท
โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท
ฉะเชิงเทรา
ROYAL LAKESIDE GOLF CLUB
มินิมูรา่ ห์ฟาร์ม
ชลบุรี
Arize Hotel
Balcony Thailand
Holiday Inn Pattaya
Kusatsu Onsen Spa Chonburi
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ฎ ชฎา รีสอร์ท บาย เดอะ ซี
ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
บริษทั แอสคอทท์ อินเตอร์เนชัน่ แนล แมนเนจเมนนท์ (ประเทศไทย) จากัด
ไบรท์ตนั โฮเทล กรุป๊
ปารี ฮัท รีสอร์ท
พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท
พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา Grande Centre Point Pattaya
โรงแรม เดอะ ไซมีส พัทยา
โรงแรม เดอะเบย์ววิ พัทยา
โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท
โรงแรมไทยการ์เด้นรีสอร์ทพัทยา
โรงแรมในเครือบางแสนกรุป๊

K33
H12
K32
K45
K31
K30
E42
D47-D48
G48
M33
J43
K36
L09
H10
D43
I48
J06-J07
M03
D14,D15
C01-C02
I14
I10
E39
J04
M32
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โรงแรมโอ๊ควูด๊ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา
สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
สวนนงนุชพัทยา
อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา
ฮาเบอร์ พัทยา
ชุมพร
โฮมสเตย์ทอ้ งตมใหญ่
เฃียงราย
คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย
บ้านแซวการ์เด้นแอนด์รสี อร์ท จ.เชียงราย
ไร่แสงอรุณ เชียงราย
เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ เชียงราย
เฃียงใหม่
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ยัวร์ เวิลด์ ทราเวล
โรงแรม เดอะคอร์ เชียงใหม่
โรงแรม แอทนิมมาน คอนเซปชวล โฮม เชียงใหม่
โรงแรม ไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่
โรงแรม โฮม เชียงใหม่
โรงแรมชาลานัมเบอร์ 6
โรงแรมพระสิงห์วลิ เลจ
โรงแรมลานนาพาเลซ(เชียงใหม่)
โรงแรมวินเนอร์อนิ น์(เชียงใหม่)
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
สิปปะ ฮอทสปริง
ตรัง
ตรังมดตะนอยการท่องเทีย่ ว

I11,I38
I13
K46
G20
D01-D02
M29
K09
K04
H04
J41
E40
J43
I29
K47
G05
I05
H18
I36
H46
G15
C05
M47-M48
C43
J38
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ตราด
เกาะกูดรีสอร์ท
เกาะช้างเจนเนอร์เรชัน่ ทัวร์
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง
โซเนวา รีสอร์ท แอนด์ สปา
มิรา มนตรา เดอะ บีชฟร้อน รีสอร์ท เกาะหมาก
นครนายก
สมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดนครนายก
นครปฐม
ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม
นครพนม
กลุ่มจังหวัดสนุก
นครราชสีมา
Thames Valley Khao Yai (เทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่)
โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา
เขาใหญ่แฟนตาซีรสี อร์ท
เคนซิงตัน้ อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่
แพรรี่ ฮิลส์ รีสอร์ท
ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่
รีสอร์ท ทองสมบูรณ์คลับ
โรงแรม กรีนพิกซ์ เขาใหญ่ (Greenpixkhaoyai)
โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่
โรงแรมฟอร์จนู ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
โรงแรมเรนทรี เรซิเดนซ์ โฮเต็ล
โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา
โรงแรมเลอมอนเต้เขาใหญ่
ลิมอน วิลล่า เขาใหญ่
เวลาเวียน รีสอร์ท

K18
K19
H34
G11-G12
D04
K29
L20
J31
H03
G08
H43
H42
H02
K43
J33
C06
I43
J32
J08
C07-C09
K13
H06
K08
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งานไทยเที่ยวไทย ครัง้ ที่ 51 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)
วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.-21.00 น.
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
น่าน
เทีย่ วน่านบ้านฉัน รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท
น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
น่านนิรนั ทร์ รีสอร์ท
น่านบูตกิ โฮเทล
บ่อเกลือวิวรีสอร์ท,น่าน
ริเวอร์ ราฟท์ / น่าน
โรงแรมเวียงแก้ว (น่าน)
แสงทอง รีสอร์ท
ปทุมธานี
เดอะไพน์รสี อร์ท
ประจวบคีรีขนั ธ์
Pearl by the sea Resort
TH Beach Hotel
Vartika Resovilla Kuiburi Beach Resort and Villa
กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เดอะบลูสกายรีสอร์ต
ตรีชวา รีสอร์ท
ทรี วิลลา หัวหิน
บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน
บ้านสบายใจ รีสอร์ท หัวหิน
ปราณมณี บีช รีสอร์ท
ปาป้ า มังกี้ รีสอร์ท ปราณบุ รี
พะพราย วิลลาส์ ปราณบุรี
ลิปดา รีสอร์ท (ประจวบคีรขี นั ธ์)
วนา วาริน รีสอร์ท (หัวหิน)
วารีน่า รีสอร์ท ปราณบุ รี - สามร้อยยอด

M47-M48
G02
J36
J13
J36
E41
I30
L05
J13
K39
J48
L19
L17
F05
G09-G10
F11-F12
F44
H11
H39
J01
K38
J45
H15
E10
G47
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สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท
ปราจีนบุรี
ผึ้งหลวง แคมป์ กราวด์
พังงา
Khaolak Emerald Beach Resort & Spa
The Haven Khao Lak
พิษณุโลก
ทรัพย์ไพรวัลย์รสี อร์ท และศูนย์การเรียนรูช้ า้ ง
โรงแรมชินะปุ ระ จ.พิษณุโลก
เพฃรบุรี
i Tara Resort & Spa
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
โซ โซฟิ เทลหัวหิน
ปึ กเตียนคาบาน่าบีชรีสอร์ท
โรงแรม บาบา บีช คลับ หัวหิน
นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี
เพฃรบูรณ์
เขาค้อเฮอร์เบอรี ออแกนิคฟาร์มแอนด์รสี อร์ต
เดอะบลูสกายรีสอร์ต
ไร่สองเรา @ เขาค้อ
แพร่
สมาคมธุ รกิจท่องเทีย่ วจังหวัดแพร่
ภูเก็ต
The Lantern Resorts Patong,Phuket
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ซีเคร็ท คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอส์ง
เดอะวิลเลจโคโคนัทไอส์แลนด์ ภูเก็ต
ทราเวลส์มอร์-เทีย่ วแล้วเทีย่ วอีก

L18
J10, F38
M16
M17
F37
I17
L32
J43
F20
F07
F43
E06
I18
G09-G10
K40
I31
K41
J43
G07
I07
H19
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โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท
มายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม ป่ าตอง เบย์ ฮิล รีสอร์ท
โรงแรมเดอะยามาภูเก็ต
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
เดย์สอ์ นิ น์ บาย วินแดม ป่ าตอง
แม่ฮ่องสอน
THE QUARTER HOTEL PAI
THE QUARTER GROUP OF HOTELS
เจ้าซันทราเวลแม่ฮอ่ งสอน- ภูชบารีสอร์ท แม่ฮอ่ งสอน
ระนอง
เดอะบลูสกายรีสอร์ต
พลเพลส จ.ระนอง
ระนอง โลคอล ทัวร์
ระยอง
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ทีค ซีร่ยี ์ บูทคี รีสอร์ท
โรงแรม ภูรมิ าศ บีช แอนด์ สปา ระยอง
โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ ระยอง
วังแก้ว รีสอร์ท ระยอง
ราฃบุรี
SWISS VALLEY HIP RESORT
คุม้ ดาเนิน รีสอร์ท
โรยัล กู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม
อริสโต ชิค รีสอร์ท แอนด์ ฟาร์ม (สวนผึ้ง ราชบุร)ี
อาสคาญ่า บูทคี รีสอร์ท
ลาปาง
สุขใจทราเวล

H14
G04
H20
M06
M47-M48
I03
G06
G06
I35
G09-G10
M31
M30
J43
H37
K16
K17
M04
H44
E34
H05
K11
L47
I19
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ลาพูน
ลาพูนเมืองน่าเทีย่ ว โดย เดวี วาเคชัน่
เลย
N.B. HOLIDAY TOUR
เดอะแคมป์ เชียงคาน
ศรีสะเกษ
บริษทั วรรณนิภา ทราเวล
สตูล
กทลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หลีเป๊ ะ
บันดาหยา รีสอร์ท & วิลล่า เกาะหลีเป๊ ะ จ.สตูล
ประสานเวิลด์ทวั ร์ @ เกาะหลีเป๊ ะ จ.สตูล
สมุทรสงคราม
ชูชยั บุรี ศรีอมั พวา
ลาพวา อัมพวา
สระบุรี
รีสอร์ท ฮวงจุย้ บ้านภูเขา
สิงห์บุรี
มาบูน่า รีสอร์ท
สุพรรณบุรี
อันซีน อิมเพรสชัน่ ทัวร์
สุราษฎร์ธานี
คีรวี าริน - คีรธี ารา เชี่ยวหลานรีสอร์ท จ.สุราษฏร์ธานี
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
เดอะ ลากูนา เชี่ยวหลาน
แพพันวารีย์ รีสอร์ท
เมอริท รีสอร์ท สมุย
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊

I20
J18
L01
J30
H36
K01
M02
E43
H09
D08-D10
L33
L31
D44, M01
J43
K34-K35
H40-H41
F36
M47-M48
M47-M48
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สุรินทร์
SD Travel
หนองคาย
สมาคมส่งเสริมธุ รกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดหนองคาย
อยุธยา
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ศาลา ฮอสพิทาลิต้ ี กรุป๊
อุดรธานี
โรงแรมอัมมาน ยูนีค โฮเทล
สมาคมธุ รกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดอุดรธานี
อุตรดิตถ์
ชวนเทีย่ วอุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท
อุบลราชธานี
ยิ้ม ยิ้ม ทัวร์
โรงแรมทอแสง
บริษทั ทัวร์ชนั้ นาฯ
Andaman (Thailand) Co.,Ltd.
andamanduckranong
CPS TRAVEL
I love my Maldives
Savari Maldivetour
เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า
จอลลี่ แทรเวล เกาะหลีเป๊ ะ สตูล
เจ้าซันทราเวล
ซาบีน่าทัวร์
ตะรุเตาสปี ดโบ้ท ทีม @ เกาะหลีเป๊ ะ

J29
J17
J43
M47-M48
K06-K07
J16
I32
I16
J20
J19
F34,L39
E47
D16-D17
C46-C47
E11-E12
L48
L03
C10
L41
F35
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บ.แกรนด์ อันดามัน ทราเวล จากัด
บริษทั นนทศักดิ์ มารีน จากัด
บริษทั แบคแพค ออน ทัวร์
บริษทั มหาโชคธรรม (ซัท) จากัด (MCT)
บริษทั ยิหวา ฮอลิเดย์ จากัด
บรีซซี่ อันดามัน
บิลเลี่ยนสตาร์ ทราเวล
ปาจิงโกะทัวร์ @หลีเป๊ ะ จ.สตูล
พรฤทธิ์ทวั ร์ @เขื่อนเชี่ยวหลาน @ภูทบั เบิก
แพพันวารีย์ รีสอร์ท
มัณดาวีต์ ทัวร์
มันเดย์ทราเวล (Monday Travel)
สไมล์ ไทยแลนด์ ทัวร์
เสียงซึงทัวร์ ล่องแก่งนา้ ตกทีลอซู
อันดามัน ดัก๊ Andaman Duck
อิมเมจิ้นทัวร์
เอส ซี เวิรล์ เอ็กเพรส
แฮปปี้ ทริปส์
สายการบิน
สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
รถเช่า
AVIS Rent A Car
Bizcarrental
เจอร์น่ี รถเช่า
ชิค คาร์เร้นท์
บริษทั ทรู ลีสซิ่ง จากัด
บัดเจ็ท คาร์ แอนด์ ทรัค เรนทัล

D37-D38
K44
L43,J11
E44
D13,D36
E46
F39,K10
E45
K48
H40-H41
L11-L15,L34-L38
C39
H16
E36
F13
E14-E15
G16
C48
D34-D35
D39-D41
E01,E48
D11
E13
D06
D46
E02-E03
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เร้นท์ คอนเนคเต็ด
อีวี แท็กซี่ วีไอพี
เฮิรซ์ รถเช่า
สปา ศูนย์สขุ ภาพ และความงาม
Monarch Clinic
คลินิก จัดกระดูก
บริษทั คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
อนันตราสปา/อวานีสปา/เอลมิสสปา
ภัตตาคาร ร้านอาหาร และเรือท่องเที่ยว
Boonsiri Ferry/Jungle Kohkood Resort
Novotel Bangkok Bangna โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพบางนา
ภัตตาคารมังกรหลวง
เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
เรือเมอริเดียน ครูซ
เรือสาราญเจ้าพระยาครุยส์
ดานา้
Ban's Diving
ธีมปาร์ค
Playmondo Group
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ซาฟารีเวิลด์
ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
ภูเก็ตแฟนตาซี
สยามพาร์คซิต้ ี สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
สวนนา้ แฟนตาเซียลากูน
สวนนา้ พันท้ายนรสิงห์
สวนนา้ โพโรโระ
สวนสนุกดรีมเวิลด์

E08
D45
E05
G21
H21
I27
G45
K37
G44
L08
I01
G14
G43
G03
L10
G37
J03
L09
J02
K05
H45
E04
D03
I06
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องค์การสวนสัตว์
ฮาเบอร์ พัทยา
อืน่ ๆ
ANANTARA VACATION CLUB
CASA FRANCE CONDO
foodpanda (Thailand) / ฟู้ ดแพนด้า (ไทยแลนด์)
Sealife Bangkok
TGOLD CONDO ลาดพร้าว 93
กรุงไทย-แอกซ่า
การ์มิน
คิดส์ซูน่า
ซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับบริหารโรงแรม
ซีเลคท์ เซลส์เซ็นเตอร์
เดอ เวลเมด
นันทาโชว์
บริษทั ซีเลคท์ เซลล์ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษทั ดอลฟิ นส์ เบย์ พัทยา จากัด
บีลีฟ พร๊อพเพอร์ต้ ี
เบ๊าซ์ (ไทยแลนด์)
ฟิ ตเนส เฟิ รส์ท
ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ (ประเทศไทย) จากัด
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิบา้ นเด็กพระคุณ
ยูเซอริน
ยูเอ็นเอซซีอาร์
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ออพติโมพร็อพเพอร์ต้จี ากัด

M10
D01-D02
M43
D42
L46
D05
C04
E23-E26
G34-G35
L02
I42
G32
D33
I34
G33
I02
H35
J42
F29-F30
H47
E09
F04
J22
G36
J37
J40
F09-F10,K14-K15,L44-L45
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อุทยานอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิ
ฮิลตัน พรีเมียม คลับ
เที่ยวไป ช้อปไป
Baggage Luggage
FLOAT ME SUMMER
GINDA
Luxury หมอนโรงแรม 6 ดาว
Moof49 (มูฟโฟรตี้นาย)
Moof49 (มูฟโฟรตี้นาย)
N-style / เอ็นสไตส์น
Oriental Coffee (โอเรียนทอล คอฟฟี่ )
TRAVEL IDEA
TRIP-MATE DISPOSIBLE PANT S
กล้องติดรถยนต์ พรูฟ
ใจดีกรอบแก้ว
เฉิน อร่อยขัน้ เทพ
ช้อปสุดคุม้ กับวินเนอร์กรุป๊
ถัว่ เทพ
บริษทั เอ็นซีนิชา ออแกไนเซอร์ จากัด

บ้านโดนัท
โบย่าไทยแลนด์
พรประเสริฐ
มายด์ ไอซ์ซี่
โมเจมส์
ร้านปลาส้ม กานัลจุล ไร้กา้ ง

H08
H29
I21,I28
F23,F26
M22
I26
G23
G26
J26
J28
F21
D07
G28
K27
M23,M26,L22-L23
K23-K24
K21,K28
A16-A25,B16-B33,
C16-C33,D21-D28,
K25,L24-L25,N24-N26,
O21,O23-O28,P21-P25
M27
G27
O22
L21,L28,N23
F27-F28
N22,N27
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ร้านลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ
ร้านออลโกโปร (AllGoPro)
โรงงานแม่รวย
ล้านนา
ลูกชิ้นปลาระเบิดไจแอ้นท์
วุน้ เส้นตราชอช้าง
สุภาภรณ์ สตรอเบอรี่
หมูยอวชาริสา
หมูยา่ งนมสดแม่สมบูรณ์
หสม. ดี ซี คอฟฟี่
อัพไรซ์ เครื่องหนัง
อาดิดาส

K22
F22
N28
K26
L27
N21
L26
M28
M21
M24-M25
H22,H27
N01-N20,N29-N48,O01-O20,
O29-O48,P01-P20

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

