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ข้ อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.-21.00 น.
โซนสีสันตะวันออก
จังหวัดชลบุรี

A01-A20, B01-B20,

Asia Hotel Pattaya, GARDEN SEAVIEW RESORT, HOTEL J, Pattaya Dolphin world,

B29-B48, C01-C20,

Prima Wongamat Hotel Pattaya, Royal Twins Palace Hotel, Teddy Bear Musem,

C29-C38,D16-D20,D29-D33

The Mountain Beach Hotel, Tuxedo, กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม,
ตลาดจีนโบราณซากแง้ว, บ้านสุ ขาวดี, แบรนด์ มิวเซี ยม, ปราสาทสัจธรรม พัทยา,
ฟรอสท์ เมนเนจเจอร์, ฟิ ลิปเปอร์ เฮ้าส์, สวนนํ้ารามายณะ, สวนเสื อศรี ราชา,
อุทยานหินล้านปี และฟาร์ มจระเข้พทั ยา
จังหวัดจันทบุรี

A01-A20, B01-B20,

จริ ยาจิวเวลรี่ , จันท์จา้ วหลาว บีช รี สอร์ ท, เจ็ดใบเถาเจมส์,

B29-B48, C01-C20,

เจ้าหลาวคาบาน่า รี สอร์ ท จันทบุรี, ณิ สาญ์สิริ บูติค รี สอร์ ท จันทบุรี,

C29-C38,D16-D20,D29-D33

บุญยวีร์จิวเวลรี่ ,ฟาริ เดทเจมส์, มุมพอดีกาแฟกระวาน, โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รี สอร์ท,
โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี, โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช, โรงแรมนครจันทร์ธานี,
โรงแรมพิมดารา จ.จันทบุรี, โรงแรมมัลดีฟส์ บีช รี สอร์ ท,
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นบายศรี ป้าแกลบ, สมาคมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจันทบุรี,
แหลมสิ งห์ แนชเชอรัล บีช รี สอร์ ท, แอ็ดจิวเวลรี่ , โอเอซี ส ซี เวิลดิ์
จังหวัดระยอง

A01-A20, B01-B20,

Holiday Inn & Suites Rayong City Centre, OTOP ระยอง, Rayong Dive Center,

B29-B48, C01-C20,

Rayong Marriott Resort & Spa, The Toy Tour, TNS Holiday,

C29-C38,D16-D20,D29-D33

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง, มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจํารุ ง,
โรงแรม ดีวารี ดีวา่ เซ็นทรัลระยอง, โรงแรม สตาร์ คอนเวนชัน่ , โรงแรมพิมพิมาน,
วิสาหกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสมาคมผูป้ ระกอบการการท่องเที่ยวเกาะเม็ด,
ลีลาฝ้ าย, สวนยายดา, หมู่บา้ นท่องเที่ยวมาบเหลาชะโอน, อรพรรณ ผลไม้แปรรู ป
จังหวัดตราด

A01-A20, B01-B20,

Boonsiri High Speed Ferries, Gold Cross Yellow Oil, Koh Kood Cabana,

B29-B48, C01-C20,

The Cinnamon Art Resort (Koh Mak), The Grand Orchid Hotel Resort,

C29-C38,D16-D20,D29-D33
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เกาะช้างเจนเนอร์ เรชัน่ ทัวร์, เกาะช้างเปรมทรัพย์ทรั ์, คีรีตา รี สอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด,
เครื อข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ตราด, เครื่ องดื่ มสมุนไพรตรี ผลา ตราผลาทิพย์,
นํ้ามันเหลืองตราพระพรหม, พบทะเลโฮเทลแอนด์รีสอร์ท @คลองใหญ่ จ.ตราด,
ร้านขวัญพลอย, ร้านต้นพลอยบ่อไร่
1. เครือโรงแรม และรีสอร์ ทต่ างๆ
TAKUAPA OLD TOWN จ.พังงา

F10

กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

G29-G33

กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม

F29-F33

กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี

G16-G20

กลุ่มผูป้ ระกอบการท่องเที่ยว จังหวัดสุ พรรณบุรี

F16-F20

กลุ่มโรงแรม รี สอร์ ท และสปาในเครื ออนันตรา และอวานี โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท

H01,H48

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตรัง

I35-I37

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานประจวบคีรีขนั ธ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานพระนครศรี อยุธยา (พระนครศรี อยุธยา-สระบุรี)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานพิษณุโลก

L17
D01-D03, D46-D48
D07-D08

คลับแมริ ออท

J47

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

โซน 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus
ททท.สํานักงานตราด
ททท.สํานักงานนครศรี ธรรมราช

K16-K20,K29-K33
F36-F37
I01-I02,I47-I48

เที่ยวใต้ วันธรรมดา

M45-M46

บินดี อยูด่ ี Sea Lover 2018

H16, H33

พังงา...มันส์น่าเที่ยว
เมืองต้องห้ามพลาด Plus@ภาคกลาง
โรงแรม ฮ็อป อินน์ (ประเทศไทย)
โรงแรมไอบิสและเมอร์ เคียว เอราวัณ

M33
L20, L29-L32
F45-F46
F03
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ศาลา ฮอสพิทอลลิต้ ี กรุ๊ ป

M47-M48

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

M39-M40

หมู่บา้ นท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด (สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด)

M19-M20, M29-M30

2. กรุงเทพฯ
Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

G07

Prime Hotel Central Station

K12

SIAM SERPENTARIUM (สยาม เซอเพนทาเรี ยม)

E45

กลุ่มโรงแรมใบหยก

M02-M03

คาซ่า ฟรานซ์ เอแบค บางนา

J35

คาลิปโซกรุ งเทพ

F43

โคโคเทล

I45

ซาฟารี เวิลด์

K03

บ้านบางเสร่ รี โซเทล by โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุ๊ ป

H12

โรงแรม คอมพาส สกายวิว

N07

โรงแรม เดอะ เบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ าํ

N03

โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพ

I15

โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั

N04

โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ ฟิ นิ กซ์ สี ลม

N14

โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ สุ ขมุ วิท20

N10

โรงแรม ปิ คนิค กรุ งเทพ

G15

โรงแรม พูลแมน กรุ งเทพฯ แกรนด์ สุ ขมุ วิท

N09

โรงแรม โฟร์ วิงส์ กรุ งเทพ สุ ขมุ วิท 26

L41

โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

I44

โรงแรม แลนด์มาร์ ค กรุ งเทพฯ

N11-N12

โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพฯ

L07

โรงแรม เอเวอร์ กรี น ลอเรล

M42

โรงแรมแกรนด์สุขมุ วิท กรุ งเทพฯ

I04
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โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ บางนา

N15

โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ เพลินจิต สุ ขมุ วิท

N14

โรงแรมบันยันทรี กรุ งเทพ

N08

โรงแรมปริ นซ์พาเลซ

J12

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์

I46

เลอ เมอริ เดียน สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ กอล์ฟ รี สอร์ท แอนด์ สปา

L46

ศาลา รัตนโกสิ นทร์ กรุ งเทพฯ

M47-M48

สโนว์ ทาวน์ แบงคอค

E07

สยามเจมส์ เฮอริ เทจ (SIAMGEMS HERITAGE)

E47

สยามพาร์คซิ ต้ ี สวนสยาม ทะเล-กรุ งเทพฯ

K05

สวนนํ้า แฟนตาเซี ยลากูน

J09

สวนนํ้าโพโรโระ อควาพาร์ ค กรุ งเทพฯ (Pororo Aquapark Bangkok)

K46

หิมพานต์ อวตาร

F41

3. กระบี่
พิมาลัย รี สอร์ ท แอนด์ สปา

E14-E15

โรงแรม ปกาสัย รี สอร์ ท

K40

โรงแรม เรดจินเจอร์ ชิค รี สอร์ ท

K40

โรงแรม ฮอลิเดย์ อิน เอ็กเพรส กระบี่ อ่าวนางบีช
โรงแรมพระนางเพลส & ร้านอาหารธาราซี ฟู้ด (ครัวธารา2)

C42-C43
J05

4. กาญจนบุรี
เขาโทนริ เวอร์วิว รี สอร์ ท

J42

ทับทิม สยาม ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท

L11

บ้านผาสวรรค์ ศูนย์การเรี ยนรู้ไม้ดอกและไม้ผล

J44

บานาน่า รี สอร์ท แอนด์ สปา

M05

ริ เวอร์ แคว จังเกิ้ลวิว

H02

โรงแรม ไมด้า และ รี สอร์ ท

K08

โรงแรมริ เวอร์แคววิลเลจ กาญจนบุรี

M35
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เลค เฮฟเว่น รี สอร์ ท

J15,J34

สตาร์ ฮิลล์ ริ เวอร์ แคว รี สอร์ท

I12

อนันตาริ เวอร์ ฮิลส์

G01

เฮฟเว่น แคว รี สอร์ ท

L33

เฮฟเว่น เบย์ รี สอร์ ท

L16

5. จันทบุรี
เจ้าหลาว คาบาน่า รี สอร์ ท จันทบุรี

H37

โรงแรมนิวแทรเวิลบีช

K36

อัล เมดินา บีชเฮ้าส์

F38

6. ชลบุรี
Balcony Thailand

D34-D35

Holiday Inn Pattaya

G48

RUBBER LAND (รับเบอร์ แลนด์)

E46

เค ที เค รอยัล เรสซิ เดนซ์ / เค ที เค รี เจ้นท์ สวีท

G42

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

แจสมิน รี สอร์ท ศรี ราชา

L40

ฎ ชฎา รี สอร์ท บาย เดอะ ซี

I09

เดอะวิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า

M16

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

H04

บ้านบางเสร่ รี โซเทล by โรงแรมชาลีนา ทราเวิล กรุ๊ ป

H12

ปารี ฮัท รี สอร์ท

G43

พัทยา ปาร์ค บีช รี สอร์ ท

L12-L13

พิพิธภัณฑ์ เชื่ อหรื อไม่! ริ บลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ น็อท

I11

โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา

I14

โรงแรม เดอะไซมีส พัทยา

L04

โรงแรม มาร์ คแลนด์ บีช วิว (พัทยา)

G39

โรงแรม แรบบิท รี สอร์ ท พัทยา

K35
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โรงแรมไทยการ์ เด้นรี สอร์ ทพัทยา

K09

โรงแรมพัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รี สอร์ ท

L34

โรงแรมโอ๊ควูด๊ โฮเทล แอนด์ เรสซิ เดนซ์ ศรี ราชา

J48

โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล

K06-K07

สยามเบย์ชอร์ รี สอร์ ท พัทยา

I13

สวนนงนุช พัทยา

H47

สวนสนุก Harborland โดยห้าง Harbor Pattaya

D14-D15

สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี

C45

สิ กขรา พลาโซ่ รี สอร์ ท บางพระ

J06

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา

F07

โฮเทลวิสต้า (Hotel Vista)

H41

7. เชียงราย
คาทิลิยา เมาท์เทน รี สอร์ ท แอนด์ สปา

G09

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

K42

บ้านแซวการ์เด้น แอนด์ รี สอร์ ท จ.เชียงราย

J14

โรงแรมลักษวรรณ เชียงราย

K13

ไร่ แสงอรุ ณ (เชียงราย)

F06

สิ งห์ปาร์ค เชียงราย

J40

8. เชียงใหม่
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

G40

เดอะคอร์ เชียงใหม่

H07-H08

บ้านสิ งหคํา รี สอร์ ท

F02

พราวภูฟ้า รี สอร์ ท

I43

พอเทล เชียงใหม่

H07-H08

โรงแรม เกทอะเวย์ เชียงใหม่ รี สอร์ ท & สปา

I07

โรงแรม วินเนอร์ อินน์ เชียงใหม่

C44
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โรงแรม แอทนิ มมาน คอนเซปซอล โฮม

G05

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

G41

ศาลา ล้านนา เชียงใหม่
สิ ปปะ ฮอทสปริ ง

M47-M48
F39

9. ตรัง
ตรังมดตะนอย การท่องเที่ยว

K15

10. ตราด
กจาปุรีรีสอร์ ทแอนด์สปา เกาะช้าง

J46

จังเกิลเกาะกูดรี สอร์ ท

G14

อาน่า รี สอร์ ท เกาะช้าง

J01

ไฮซี ซนั่ พูล วิลล่า แอนด์ สปา

F48

11. ตาก
หมอกฟ้ าใส รี สอร์ ท

M06

12. นครปฐม
โรงแรม ไมด้า และ รี สอร์ ท

K08

วูด้ แลนด์เมืองไม้

M04

13. นครราชสี มา
โกลเด้นโกลด์ (เขาใหญ่) รี สอร์ ท แอนด์ สปา
เขาใหญ่แฟนตาซี รี สอร์ ท

G44
H42-H43

ฟาวน์เท่น ทรี รี สอร์ ท - เขาใหญ่

K43

เมาท์เท่น ครี ก กอล์ฟ รี สอร์ ท แอนด์ เรสซิ เดนท์

H38

เรนทรี เรสซิ เดสซ์

L15

ศาลา เขาใหญ่
เอสเคป แสนสิ ริ โฮเทล คอลเลคชัน่ หัวหิ น/เขาใหญ่

M47-M48
K48

14. นครศรีธรรมราช
นครศรี ดี๊ดี

I01-I02,I47-I48
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15. น่ าน
โรงแรม เวียงแก้ว (น่าน)

L05

แสงทอง รี สอร์ ท (น่าน)

J10

16. ปทุมธานี
เดอะไพน์ รี สอร์ ท

K39

สวนสนุกดรี มเวิลด์

G04

17. ประจวบคีรีขนั ธ์
Pearl by the sea resort

K02

The Spirit Resort Hua Hin

J07

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท

F05

เดอะบลูสกายรี สอร์ ต

K44-K45

ตรี ชวา รี สอร์ ท

F11-F12

บ้านทะเลดาว รี สอร์ ท หัวหิ น

H39

บ้านมะพร้าว เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ

L37

ปาป้ า มังกี้ รี สอร์ ท ปราณบุรี

K38

พะพรายวิลลาส์ ปราณบุรี

G47

โรงแรมมิลาโน่ หัวหิ น

L42

ลา เอ นาตู เบดแอนด์ เบเกอรี่

J08

ลาวาณา เอสเคป

I40

ลิปดา รี สอร์ท คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

L38

วนา วาริ น รี สอร์ ท (หัวหิ น)

E10

วาฏิกา รี โซวิลล่า กุยบุรี

G10

อาคารที่พกั สวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว (ฟ้ าชมคลื่น)

J39

18. ปราจีนบุรี
เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน
ผึ้งหลวง แคมป์ กราวด์

K14
J43, M34
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19. พังงา
TAKUAPA OLD TOWN จ.พังงา

F10

ดิ แอดแวนเจอร์ รี สอร์ ท

G11

20. เพชรบุรี
ACE OF HUA HIN

F42

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

โซ โซฟิ เทลหัวหิ น

G38

ทริ ปเปิ ล ทรี บีช รี สอร์ ท

J41

นาน่า รี สอร์ ท แก่งกระจาน

E06

ปาล์มฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ เรสซิ เดนซ์

J02

ปึ กเตียนคาบาน่าบีชรี สอร์ ท

G12

โรงแรม บาบา บีช คลับ หัวหิน

M07

โรงแรม ปึ กเตียน วิลล่า จ.เพชรบุรี

I42

โรงแรม ไมด้า และ รี สอร์ ท

K08

เอสเคป แสนสิ ริ โฮเทล คอลเลคชัน่ หัวหิ น/เขาใหญ่

K48

21. เพชรบูรณ์
เดอะบลูสกายรี สอร์ ต

K44-K45

ไร่ สองเรา @ เขาค้อ

L09

22. ภูเก็ต
แกลม ฮาบิแทท

H07-H08

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

ซี เคร็ ท คลิฟ รี สอร์ ท แอนด์ เรสเตอสรองส์

H11

ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก

I05

บริ ษทั ไทเกอร์ กรุ๊ ป

M18

ฟลายอิ้ง หนุมาน

F04

ภูเก็ตแฟนตาซี

K04

โรงแรม หลับดี

I08
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ศาลา ภูเก็ต รี สอร์ ท แอนด์ สปา

M47-M48

23. แม่ ฮ่องสอน
THE QUARTER HOTEL PAI

G06

THE QUARTER GROUP OF HOTELS

G06

เจ้าซันทราเวลแม่ฮ่องสอน ภูชบารี สอร์ท แม่ฮ่องสอน

G08

24. ระนอง
เดอะบลูสกายรี สอร์ ต

K44-K45

25. ระยอง
Grand Blue Resort & Beach Club

F14-F15

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์

L43

บารี ละไม รี สอร์ ท ระยอง

H06

โรงแรม ไมด้า และ รี สอร์ ท

K08

สวนวังแก้ว รี สอร์ ท ระยอง

L45

26. ราชบุรี
SWISS VALLEY HIP RESORT

H44

เจ.ดับ๊ เบิ้ลยู. ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง

H05

โรยัล กู๊ดวิว รี สอร์ ท แอนด์ ฟาร์ม

M43

อริ สโต ชิค รี สอร์ ท แอนด์ ฟาร์ ม (สวนผึ้ง)

K11

อาสคาญ่า บูติก รี สอร์ ท

G03

27. ลาปาง
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย จ.ลําปาง)

N19

28. เลย
เดอะ แคมป์ เชียงคาน

I06

29. สตูล
กทลี บีช รี สอร์ท แอนด์ สปา หลีเป๊ ะ

H36

ชารี น่า ฮิลล์ บีช รี สอร์ ท

E09

บันดาหยา รี สอร์ ท & บันดาหยาวิลล่า เกาะหลีเป๊ ะ จ.สตูล

K01
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อันดารี สอร์ ท เกาะหลีเป๊ ะ

K41

30. สมุทรปราการ
ธนาซิ ต้ ี คันทรี คลับ

J36

31. สมุทรสงคราม
โรงแรมชูชยั บุรี ศรี อมั พวา

E03

ลําพวา อัมพวา รี สอร์ ท

I34

32. สมุทรสาคร
สวนนํ้าพันท้ายนรสิ งห์

G13

33. สระบุรี
ณดล วิลล่า (มวกเหล็ก สระบุรี)

I38

34. สุ ราษฎร์ ธานี
เกาะเต่าคอรอลแกรนด์รีสอร์ ท

J38

เกาะนางยวนไดฟ์ รี สอร์ ท

L44

พันวารี ย ์ เดอะ กรี นเนอรี่ รี สอร์ ท

E34-E35

แพคีรีวาริ น-แพคีรีธารา เชี่ ยวหลาน รี สอร์ ท สุ ราษฎร์ ธานี

D44,M01

แพพันวารี ย ์ รี สอร์ ท

E40-E41

ฟูมูล ปาร์ต้ ี บีลองจิน กุย้ หลินเมืองไทย

N20,N29

ศาลา เชิงมน บีช รี สอร์ ท

M47-M48

ศาลา สมุยเฉวง บีช รี สอร์ ท

M47-M48

หาดเทียน บีช รี สอร์ ท เกาะเต่า

K47

เอวา เชี่ ยวหลาน ทราเวล

F47

35. อยุธยา
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ศาลา อยุธยา

L43
M47-M48

36. บริษัท ทัวร์
Jolly Travel (จอลลี่ ทราเวล)

J03

Maldivetour by Savari

E39
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กรี นเวย์ ทัวร์

F08

เกาะเต่าสคูบา้ คลับ

D11

เกาะนาวโอพี

L47-L48

ครู เสิ ร์ซ ทราเวล/บ้านสวนครู เสริ ฐ กาญจนบุรี

G35

ซาบีน่าทัวร์ หมู่เกาะสุ รินทร์

L08

ซี โซนไดฟ์ เวอร์

K10

เดอะไพน์ รี สอร์ ท

K39

ตะรุ เตา สปี ดโบ้ท ทีม@เกาะหลีเป๊ ะ

M41

นิวนอร์ ดิค กรุ๊ ป

H03

บ. แกรนด์ อันดามัน ทราเวล จก.

D37-D38

บจก. ทีแอนด์ ดี ไทม์ทวั ร์

J45

บจก. ไวท์ ออร์ คิด ริ เวอร์ ครู ซส์

N48

บริ งโกทัวร์

J37,M11

บริ ษทั ทีแอนด์ ดี ไทม์ทวั ร์ จํากัด

H10,L10

บริ ษทั ภู พันวา ทราเวล จํากัด

F09

บริ ษทั มิสเตอร์ ฮอลิเดย์ จํากัด

H13

บริ ษทั อันดามัน (ไทยแลนด์) จํากัด

F34,L39

บิลเลี่ยนสตาร์

G34,M10

แบคแพค ออน ทัวร์

J04

ประสานเวิลด์ ทัวร์ @ เกาะหลีเป๊ ะ สตูล

D06

ปาจิงโกะ ทัวร์ @ หลีเป๊ ะ จ.สตูล

H40

พันวารี ย ์ เดอะ กรี นเนอรี่ รี สอร์ ท

E34-E35

แพพันวารี ย ์ รี สอร์ ท

E40-E41

ฟลายอิ้ง หนุมาน

F04

ฟันนี่เดย์ ซาฟารี

F44,J11

ฟูมูล ปาร์ต้ ี บีลองจิน กุย้ หลินเมืองไทย

N20,N29

มัณดาวีตท์ วั ร์

E16-E20 , E29-E33
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มายเจเนอเรชัน่ กรุ๊ ป ลิมิเต็ด พาร์ทเนอร์ ชิพ
ว้าว อันดามัน

M37
E11-E12

สไมล์ ไทยแลนด์ ทัวร์

M44

เสี ยงซึ งทัวร์ / ล่องแก่งนํ้าตกทีลอซู

E36

หม่ามี๊ บุค๊ กิ้ง บาย ฮอนด้า มารี น

D43

อันดามัน บลู ซี ทัวร์

H34

อันดามัน บิวตี้ระนอง เที่ยว4เกาะทะเลพม่า

G02

อันดารี สอร์ ท เกาะหลีเป๊ ะ

K41

เอวา เชี่ ยวหลาน ทราเวล

F47

เอส ซี เวิร์ล เอ็กเพรส

M38

แฮปปี้ ทริ ปส์

C48

37. สายการบิน
สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ส

D39-D42

38. รถเช่ า
asap car rental

D12-D13

AVIS RENT A CAR

E01,E48

เจอร์ นี่ รถเช่า

E08

เนชัน่ แนล คาร์ เร้นทัล

E42-E43

บริ ษทั ทรู ลีสซิ่ ง จํากัด

D10

บัดเจ็ท คาร์ แอนด์ ทรัค เรนทัล

E02

ยุโรปคาร์

D36

เฮิร์ซ คาร์ เรนทัล

E05

39. สปา ศูนย์สุขภาพ และความงาม
Monarch Clinic

H21

คลีนิกจัดกระดูก

E28

เดอ เวลเมด

L35

เดอะทัช

H14-H15, I39, M14-M15

14ถึง18

ข้ อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2561

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 47 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.-21.00 น.
ตรวจวัดสายตาฟรี ที่บูธ บอช แอนด์ ลอมบ์

H25-H26

พาธแล็บ ศูนย์ตรวจเลือดเพื่อสุ ขภาพ

F13

ยูโนะโมริ ออนเซ็น แอนด์ สปา

I16

เอลิซ่า คลินิก

L01-L02

40. ภัตตาคาร ร้ านอาหาร และเรือท่ องเทีย่ ว
ภัตตาคารมังกรหลวง

N02

เรื อเจ้าพระยาปริ้ นเซส

N06

เรื อวันเดอร์ ฟลู เพิร์ล

N05

เรื อสําราญเจ้าพระยาครุ ยส์

N01

หัวปลาช่องนนทรี

M12

อุทยานอาหารเกาะลันตาสุ วรรณภูมิ

E44

41. ธีมปาร์ ค
RUBBER LAND (รับเบอร์ แลนด์)

E46

SIAM SERPENTARIUM (สยาม เซอเพนทาเรี ยม)

E45

คาลิปโซกรุ งเทพ

F43

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

G40

ซาฟารี เวิลด์

K03

ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก

I05

นันทาโชว์

I10

พิพิธภัณฑ์ เชื่ อหรื อไม่! ริ บลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ น็อท

I11

ฟลายอิ้ง หนุมาน

F04

ไฟลท์ เอ็คซพีเรี ยนซ (ประเทศไทย)

C46

ภูเก็ตแฟนตาซี

K04

สแตนลี่ย ์ มินิเวนเจอร์

C47

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ชา้ งไทย จ.ลําปาง)

N19

สยามเจมส์ เฮอริ เทจ (SIAMGEMS HERITAGE)

E47

สยามพาร์คซิ ต้ ี สวนสยาม ทะเล-กรุ งเทพฯ

K05
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สวนนงนุช พัทยา

H47

สวนนํ้า แฟนตาเซี ยลากูน

J09

สวนนํ้าพันท้ายนรสิ งห์

G13

สวนนํ้าโพโรโระ อควาพาร์ ค กรุ งเทพฯ (Pororo Aquapark Bangkok)

K46

สวนสนุก Harborland โดยห้าง Harbor Pattaya

D14-D15

สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี

C45

สิ งห์ปาร์ค เชียงราย

J40

หิมพานต์ อวตาร

F41

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา

F07

42. อื่นๆ
Bounce Thailand /เบ๊าซ์ (ไทยแลนด์)

F40

HOOQ

N44

KARANA

I23-I24, I25-I26

KT-AXA

I33

Soi Dog 2evolve

H09

UNHCR

L14

www.voucherv.com

M13

แกร็ บ แท็กซี่ (ประเทศไทย)

E04

คลับเดอวาก๊องส์

L03

โครงการล้านนาเลควิว เชียงใหม่

D05

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ทางด้านการบริ หารจัดการโรงแรม โดย ซี เอสล็อกซอินโฟ

K34

ซิ ต้ ีแบงก์

E37

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

H04

ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์

N46,I03,J13

นันทาโชว์

I10

บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด

C40

บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์ สช้อยส์

L36
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บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

H45

ไฟลท์ เอ็คซพีเรี ยนซ (ประเทศไทย)

C46

มูลนิธิกา้ วเพื่อเด็ก

M17

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

E13

เร้นท์ คอนเนคเต็ด

C41

สแตนลี่ย ์ มินิเวนเจอร์

C47

หม่ามี๊ บุค๊ กิ้ง บาย ฮอนด้า มารี น

D43

ออพติโมพร็ อพเพอร์ ต้ ี

G45-G46,N16-N17

อาวีดา้ คอนโดพัทยา

G36-G37,M08-M09

แอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย

L19

43. ช็อปเพลิน เดินสนุก
A.K. LEATHER

H24

App2 Print Photobook

N18

Circle T

G21

Classy Girl: Street all season

H28

Cocolondon

K23,K26

Dee Lerd

G22,G27,G28,K24

GINDA

N22

Hippo Bake & Cake

P25

Honey Ville

M28

i Dea Me

F21,F28

ipowergo

H29

Keenoyabag

E22

KP Shop

I32

My Mushroom

M22

PRAIRIE

O28

PRUDENTIAL

H17
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Rabbit_y

C21,C28

Sky Shoes

E26

Sport Shop

P06-P10

Ultimo Italy ลด90%

F24

Victoria Wedding & Planner

J21

WC+ห้องนํ้าพกพา และ Wash ที่ฉีดก้นพกพา

D22

กระเป๋ ามหาทรัพย์-Baggage Luggage

D23-D26,K27-K28

กาแฟสดดอยช้าง - ชาตรามือ

M24

ของดี ของฝาก แม่กลอง

L25

ครัวเครื่ องหลวง

N25

ครัวป้ าวิไล

O23-O26

ครัวเมืองตรัง

O21

ครัวสามยาย

O27

คลังแว่นตา

E23

ใจดีกรอบแก้ว

L22

เฉิ น อร่ อยขั้นเทพ

L23-L24

ชูการ์ ชูการ์

A21-A22,B21-B22,B27-B28,C22-C27

ชูการ์ ชูการ์

A23,B24,I21-I22,I27-I28,J23-J26

ชูการ์ ชูการ์

B23,B25,B26,E24

ชูการ์ ชูการ์

E25, F25, K25, I17-I20

ถัว่ เทพ

L21

เนื้อทอดเทวดา by น้าเน็ก

P24

บริ ษทั จีเอ็นอาร์ แอล เทรดดิ้ง จํากัด

G25

บริ ษทั โรงงานแม่รวย จํากัด

O22

บริ ษทั วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จํากัด

G24

บังโต เนื้อปิ้ ง

P23

บ้านโดนัท

M27
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เบิ้ม พารวย

I29-I31, E21, E27

ปากอ่าวแม่กลอง

M25

ผ้าโรงแรมไทย

K21-K22

พรประเสริ ฐ

L27

แพนด้า ลูกชิ้ น ปลาระเบิด

M21

ฟลายอิ้ง มาสเตอร์

J22,J27-J28

ฟิ ล์มถูกดี

H32

มายด์ ไอซ์ซี่

N28

แมริ เอจ สตูดิโอ

H30

ยัมมี่ มิลค์ ที

L26

ร้าน bag-ka-shoes

F22, F27, G23, G26

ร้านกระเป๋ าจัดระเบียบ

H20

ร้านก๋ วยเตี๋ยวเรื อ โกรัตน์รังสิ ต

N24

โรงงาน Nice

H23

ล้านนา

M26

ลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ

M23

วินนีย ์ กัต๊ เจ็ต

D28

วุน้ เส้น ตราชอช้าง

L28

สนีกเกอร์ เอาท์เล็ท

J16-J20,J29-J33

สยามแม็ป พับลิชชิ่ ง

P11-P15,P16-P20

สุ ภาภรณ์ สตรอเบอรี่

N23

หมูยอ วชาริ สา

N21

หมูยา่ งนมสด แม่สมบูรณ์

N27

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ลิ้มกวงฮวด

D21

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด อควาเพียว วอเตอร์

F23,F26

อร ปลาส้มไร่ กาํ นันจุล

P21-P22

อัพไรซ์ เครื่ องหนัง

H22,H27

