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เครือโรงแรม และรีสอรท์ต่างๆ

Go Local Go Andaman#ชพีจรลงSouth E37-E38

www.weekdayspecialthailand.com M18

กลุ่มโรงแรม รสีอรท์ และสปาในเครอือนนัตรา และ อวานี โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ H01,H48

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย ส านกังานพิษณุโลก E07

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย ส านกังานหาดใหญ่ G17-G19

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย(ททท)ส านกังานน่าน J13,J36

คลบัแมรอิอท J47

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

โครงการ I AM LOCAL (การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย) H30-H32

เชยีงราย แต ้แต ้(การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย) M11-M15,M34-M38

เชยีงใหม่มว๋นใจ ๋ในวนัธรรมดา D32

ททท. “เทีย่วภาคกลาง” L16

ททท. ส านกังานเชยีงใหม่ D31

ททท. ส านกังานแม่ฮอ่งสอน D20,D29

ททท. ส านกังานสุราษฎรธ์านี M19-M20

ทอ่งเทีย่วเมืองรอง C11-C15,C34-C38

เทีย่วเหนือ (ไม)่ ธรรมดา I33

โรงแรม เลอ ปาเล จเูลียน่า หลวงพระบาง C45

วนัธรรมดา น่าเทีย่ว โดยการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย I16-I20,I29-I33,J16-J20,J29-J33,

K16-K20,K29-K33,L16-L20

,L29-L33,M16-M20,M29-M33

สสีนัตะวนัออก ระยอง ชลบุร ีฉะเชงิเทรา A01-A15,B01-B15,B34-B38

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

องคก์ารบรหิารการพฒันาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื(องคก์ารมหาชน) M07-M09,M40-M42

หรอื อพท.

อพท 6 ส านกังานพ้ืนทีพิ่เศษ 6 E16-E18,E31-E33

งานไทยเท่ียวไทย คร ัง้ท่ี 51 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)

วนัท่ี 27 - 30  มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น.-21.00 น. 
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กรงุเทพฯ

Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel C41

Holiday Inn Sukumvit I39

กลุ่มโรงแรมใบหยก K02-K03

เชอราตนั แกรนด ์สุขุมวทิ F08

บรษิทั อมรนัทา จ ากดั F03

บรษิทั แอล.เอส.โฮเทลส ์แอนด ์รสีอรท์กรุป๊ จ ากดั G13

ไบรทต์นั โฮเทล กรุป๊ D43

เมอเวนพิค บีดเีอ็มเอส เวลเนส รสีอรท์ กรุงเทพฯ C44

โรงแรม S31 J44

โรงแรม ด ิเอมเมอรลัด์ H33

โรงแรม เดอะ เบอร ์เคลีย ์ประตนู า้ I41

โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ I15

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทนิมั K42

โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด ์สุขุมวทิ M45

โรงแรม สวสิโฮเทล กรุงเทพฯ รชัดา L07

โรงแรม สุโขทยั กรุงเทพฯ I37

โรงแรม อครา กรุงเทพฯ F45-F46

โรงแรม อญัชาลีน่า บางกอก I12

โรงแรม ไอ เรสซเิดนซ ์สลีม L42

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจติ สุขุมวทิ J09

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ ์สลีม J09

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวทิ20 I44

โรงแรมบนัยนัทร ีกรุงเทพ G41

โรงแรมปรนิซพ์าเลซ L40

โรงแรมไพรม์ เซ็นทรลั สเตชัน่ กรุงเทพฯ I09

โรงแรมแลนดม์ารค์กรุงเทพฯ L06

โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส์ J12
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โรงแรมแฮฟเวน่ เมท สลีม H07

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

สยามพารค์ซติี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ K05

สวนน า้ แฟนตาเซยีลากูน H45

สวนน า้โพโรโระ D03

โฮเทล มิวส์ K12

กระบี่

กระบ่ี ทพิา & เวคอพั อา่วนาง G29

กระบ่ีรสีอรท์ - ซ ีกระบ่ี กรุป๊ F33

ทบัแขก ซนัเซ็ท บีช รสีอรท์ F06

พิมาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา G39-G40

ภูธารารสีอรท์ F19

โรงแรม ฮอลิเดย ์อนิน ์รสีอรท์ กระบ่ี อา่วนาง บีช F40

โรงแรม ฮอลิเดย ์อนิน ์เอ็กเพรส กระบ่ี อา่วนาง บีช F41

โรงแรมพระนางเพลส & รา้นอาหารธาราซฟีู้ ด (ครวัธารา2) J05

โรงแรมแอป๊เป้ิลอะเดยร์สีอรท์ F42

ลนัตาแซนด ์กรุป๊ J46

กาญจนบุรี

เขาโทนรเิวอรว์วิ รสีอรท์ G42

บานาน่า รสีอรท์ แอนด ์สปา M05

รสีอรท์ เดอะวสิตา้พูลวลิล่า M44

เลค เฮฟเวน่ รสีอรท์ J15,J34

สมาคมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกาญจนบุร ี L29-L30

อนนัตารเิวอรฮ์ลิส์ G01

อเวย ์กาญจนบุร ีเทวมนัตรท์รา รสีอรต์ แอนด ์สปา G38

เฮฟเวน่ แคว รสีอรท์ J14

เฮฟเวน่ เบย ์รสีอรท์ J35
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จนัทบุรี

METRO SAND AND SEA RESORT K33

ชานบุร ีบูตคิ รสีอรต์ H12

โรงแรม เซนต ์โทรเปซ บีช รสีอรท์ K32

โรงแรมมลัดฟีส ์บีช รสีอรท์ K45

ฉะเชิงเทรา

ROYAL LAKESIDE GOLF CLUB K31

มินิมูรา่หฟ์ารม์ K30

ชลบุรี

Arize Hotel E42

Balcony Thailand D47-D48

Holiday Inn Pattaya G48

Kusatsu Onsen Spa Chonburi M33

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

ฎ ชฎา รสีอรท์ บาย เดอะ ซี K36

ทฟิฟาน่ีโชว ์พทัยา L09

บรษิทัแอสคอทท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล แมนเนจเมนนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั H10

ไบรทต์นั โฮเทล กรุป๊ D43

ปาร ีฮทั รสีอรท์ I48

พทัยา ปารค์ บีช รสีอรท์ J06-J07

พทัยา โมดสั บีชฟรอ้นท ์รสีอรท์ M03

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร ์พอยต ์พทัยา Grande Centre Point Pattaya D14,D15

โรงแรม เดอะ ไซมีส  พทัยา C01-C02

โรงแรม เดอะเบยว์วิ พทัยา I14

โรงแรม แรบบิท รสีอรท์ พทัยา I10

โรงแรมจอมเทยีนปาลม์บีชรสีอรท์ E39

โรงแรมไทยการเ์ดน้รสีอรท์พทัยา J04

โรงแรมในเครอืบางแสนกรุป๊ M32
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โรงแรมโอค๊วูด๊ โฮเทล แอนด ์เรสซเิดนซ ์ศรรีาชา I11,I38

สยามเบยช์อร ์รสีอรท์ พทัยา I13

สวนนงนุชพทัยา K46

อนัเดอรว์อเตอร ์เวลิด์ พทัยา G20

ฮาเบอร ์พทัยา D01-D02

ชมุพร

โฮมสเตยท์อ้งตมใหญ่ M29

เฃยีงราย

คาทลิิยา เมาทเ์ทน รสีอรท์ แอนด ์สปา K09

โครงการพฒันาดอยตุงฯ จ.เชยีงราย K04

บา้นแซวการเ์ดน้แอนดร์สีอรท์ จ.เชยีงราย H04

ไรแ่สงอรุณ เชยีงราย J41

เอ-สตาร ์ภูแล วลัเลย ์เชยีงราย E40

เฃยีงใหม่

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

ยวัร ์เวลิด ์ทราเวล I29

โรงแรม เดอะคอร ์เชยีงใหม่ K47

โรงแรม แอทนิมมาน คอนเซปชวล โฮม เชยีงใหม่ G05

โรงแรม ไอคอน ปารค์ เชยีงใหม่ I05

โรงแรม โฮม เชยีงใหม่ H18

โรงแรมชาลานมัเบอร ์6 I36

โรงแรมพระสงิหว์ลิเลจ H46

โรงแรมลานนาพาเลซ(เชยีงใหม่) G15

โรงแรมวนิเนอรอ์นิน(์เชยีงใหม่) C05

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

สปิปะ ฮอทสปรงิ C43

ตรงั 

ตรงัมดตะนอยการทอ่งเทีย่ว J38
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ตราด

เกาะกูดรสีอรท์ K18

เกาะชา้งเจนเนอรเ์รช ัน่ ทวัร์ K19

คชา รสีอรท์ แอนด ์สปา, เกาะชา้ง H34

โซเนวา รสีอรท์ แอนด ์สปา G11-G12

มิรา มนตรา เดอะ บีชฟรอ้น รสีอรท์ เกาะหมาก D04

นครนายก

สมาคมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจงัหวดันครนายก K29

นครปฐม

ชวาลนั รสีอรท์ นครปฐม L20

นครพนม

กลุ่มจงัหวดัสนุก J31

นครราชสมีา

Thames Valley Khao Yai (เทมส ์วลัลี่ย ์เขาใหญ)่ H03

โกลเดน้โกลด ์(เขาใหญ)่ รสีอรท์ แอนด ์สปา G08

เขาใหญแ่ฟนตาซรีสีอรท์ H43

เคนซงิต ัน้ องิลิช การเ์ดน้ รสีอรท์ เขาใหญ่ H42

แพรรี่ ฮลิส ์รสีอรท์ H02

ฟาวนเ์ทน่ ทร ีรสีอรท์ เขาใหญ่ K43

รสีอรท์ ทองสมบูรณค์ลบั J33

โรงแรม กรนีพิกซ ์เขาใหญ ่(Greenpixkhaoyai) C06

โรงแรม เดอะ โบนนัซา่ รสีอรท์ เขาใหญ่ I43

โรงแรมฟอรจ์นู ราชพฤกษ ์นครราชสมีา J32

โรงแรมเรนทร ีเรซเิดนซ ์โฮเต็ล J08

โรงแรมโรแมนตคิ รสีอรท์แอนดส์ปา C07-C09

โรงแรมเลอมอนเตเ้ขาใหญ่ K13

ลิมอน วลิล่า เขาใหญ่ H06

เวลาเวยีน รสีอรท์ K08
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ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

น่าน

เทีย่วน่านบา้นฉนั รพีพงศ ์รสีอรท์ น่านไท G02

น่านกรนีเลคววิ รสีอรท์ J36

น่านนิรนัทร ์รสีอรท์ J13

น่านบูตกิ โฮเทล J36

บ่อเกลือววิรสีอรท์,น่าน E41

รเิวอร ์ราฟท ์/ น่าน I30

โรงแรมเวยีงแกว้ (น่าน) L05

แสงทอง รสีอรท์ J13

ปทุมธานี

เดอะไพนร์สีอรท์ K39

ประจวบคีรีขนัธ์

Pearl by the sea Resort J48

TH Beach Hotel L19

Vartika Resovilla Kuiburi Beach Resort and Villa L17

กุยบุร ีโฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ F05

เดอะบลูสกายรสีอรต์ G09-G10

ตรชีวา รสีอรท์ F11-F12

ทร ีวลิลา หวัหนิ F44

บา้นทะเลดาว รสีอรท์ หวัหนิ H11

บา้นสบายใจ รสีอรท์ หวัหนิ H39

ปราณมณี บีช รสีอรท์ J01

ปาป้า มงักี้  รสีอรท์ ปราณบุรี K38

พะพราย วลิลาส ์ปราณบุรี J45

ลิปดา รสีอรท์  (ประจวบครีขีนัธ)์ H15

วนา วารนิ รสีอรท์ (หวัหนิ) E10

วารน่ีา รสีอรท์ ปราณบุร ี- สามรอ้ยยอด G47
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สวนบา้นกรูด บีช รสีอรท์ L18

ปราจนีบุรี

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์ J10, F38

พงังา

Khaolak Emerald Beach Resort & Spa M16

The Haven Khao Lak M17

พษิณุโลก

ทรพัยไ์พรวลัยร์สีอรท์ และศูนยก์ารเรยีนรูช้า้ง F37

โรงแรมชนิะปุระ จ.พิษณุโลก I17

เพฃรบุรี

i Tara Resort & Spa L32

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

โซ โซฟิเทลหวัหนิ F20

ปึกเตยีนคาบาน่าบีชรสีอรท์ F07

โรงแรม บาบา บีช คลบั หวัหนิ F43

นาน่า รสีอรท์ แอนด ์สปา เพชรบุร ี E06

เพฃรบูรณ์

เขาคอ้เฮอรเ์บอร ีออแกนิคฟารม์แอนดร์สีอรต์ I18

เดอะบลูสกายรสีอรต์ G09-G10

ไรส่องเรา @ เขาคอ้ K40

แพร่

สมาคมธุรกิจทอ่งเทีย่วจงัหวดัแพร่ I31

ภูเก็ต 

The Lantern Resorts Patong,Phuket K41

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

ซเีคร็ท คลิฟ รสีอรท์ แอนด ์เรสเตอรอสง์ G07

เดอะวลิเลจโคโคนทัไอสแ์ลนด ์ภูเก็ต I07

ทราเวลสม์อร-์เทีย่วแลว้เทีย่วอกี H19
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โนโวเทล ภูเก็ต รสีอรท์ H14

มายบีช รสีอรท์ ภูเก็ต G04

โรงแรม ป่าตอง เบย ์ฮลิ รสีอรท์ H20

โรงแรมเดอะยามาภูเก็ต M06

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

เดยส์อ์นิน ์บาย วนิแดม ป่าตอง I03

แม่ฮ่องสอน

THE QUARTER  HOTEL PAI G06

THE QUARTER GROUP OF  HOTELS G06

เจา้ซนัทราเวลแม่ฮอ่งสอน- ภูชบารสีอรท์ แม่ฮอ่งสอน I35

ระนอง  

เดอะบลูสกายรสีอรต์ G09-G10

พลเพลส จ.ระนอง M31

ระนอง โลคอล ทวัร์ M30

ระยอง

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

ทคี ซรีี่ย ์บูทคี รสีอรท์ H37

โรงแรม ภูรมิาศ บีช แอนด ์สปา ระยอง K16

โรงแรม สตาร ์คอนเวนชัน่ ระยอง K17

วงัแกว้ รสีอรท์ ระยอง M04

ราฃบุรี

SWISS VALLEY HIP RESORT H44

คุม้ด าเนิน รสีอรท์ E34

โรยลั กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ H05

อรสิโต ชคิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ (สวนผึ้ง ราชบุร)ี K11

อาสคาญา่ บูทคี รสีอรท์ L47

ล าปาง

สุขใจทราเวล I19



10ถงึ16

งานไทยเท่ียวไทย คร ัง้ท่ี 51 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)

วนัท่ี 27 - 30  มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น.-21.00 น. 

ล าพูน 

ล าพูนเมืองน่าเทีย่ว โดย เดว ีวาเคชัน่ I20

เลย

N.B. HOLIDAY TOUR J18

เดอะแคมป์ เชยีงคาน L01

ศรีสะเกษ

บรษิทั วรรณนิภา ทราเวล J30

สตูล

กทลี บีช รสีอรท์ แอนด ์สปา หลีเป๊ะ H36

บนัดาหยา รสีอรท์ & วลิล่า เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู K01

ประสานเวลิดท์วัร ์@ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู M02

สมุทรสงคราม

ชชูยับุร ีศรอีมัพวา E43

ล าพวา อมัพวา H09

สระบุรี

รสีอรท์ ฮวงจุย้บา้นภูเขา D08-D10

สงิหบ์ุรี

มาบูน่า รสีอรท์ L33

สพุรรณบุรี

อนัซนี อมิเพรสชัน่ ทวัร ์ L31

สรุาษฎรธ์านี

ครีวีารนิ - ครีธีารา เชี่ยวหลานรสีอรท์ จ.สุราษฏรธ์านี D44, M01

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

เดอะ ลากูนา เชี่ยวหลาน K34-K35

แพพนัวารยี ์รสีอรท์ H40-H41

เมอรทิ รสีอรท์ สมุย F36

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48
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สริุนทร์

SD Travel J29

หนองคาย

สมาคมสง่เสรมิธุรกิจการทอ่งเทีย่วจงัหวดัหนองคาย J17

อยุธยา

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ J43

ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุป๊ M47-M48

อดุรธานี

โรงแรมอมัมาน ยนีูค โฮเทล K06-K07

สมาคมธุรกิจการทอ่งเทีย่วจงัหวดัอุดรธานี J16

อตุรดิตถ์

ชวนเทีย่วอุตรดติถ์ I32

อทุยัธานี

หว้ยขาแขง้ คนัทรโีฮม รสีอรท์ I16

อบุลราชธานี

ยิ้ม ยิ้ม ทวัร์ J20

โรงแรมทอแสง J19

บริษทัทวัรช์ ัน้น าฯ

Andaman (Thailand) Co.,Ltd. F34,L39

andamanduckranong E47

CPS TRAVEL D16-D17

I love my Maldives C46-C47

Savari Maldivetour E11-E12

เกาะนาวโอพี ทะเลพม่า L48

จอลลี่ แทรเวล เกาะหลีเป๊ะ สตลู L03

เจา้ซนัทราเวล C10

ซาบีน่าทวัร ์ L41

ตะรุเตาสปีดโบท้ ทมี @ เกาะหลีเป๊ะ F35
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บ.แกรนด ์อนัดามนั ทราเวล จ ากดั D37-D38

บรษิทั นนทศกัดิ ์มารนี จ ากดั K44

บรษิทั แบคแพค ออน ทวัร์ L43,J11

บรษิทั มหาโชคธรรม (ซทั) จ ากดั (MCT) E44

บรษิทั ยหิวา ฮอลิเดย ์จ ากดั D13,D36

บรซีซี่ อนัดามนั E46

บิลเลี่ยนสตาร ์ทราเวล F39,K10

ปาจงิโกะทวัร ์@หลีเป๊ะ จ.สตลู E45

พรฤทธ์ิทวัร ์@เข่ือนเชี่ยวหลาน @ภูทบัเบิก K48

แพพนัวารยี ์รสีอรท์ H40-H41

มณัดาวตี ์ทวัร์ L11-L15,L34-L38

มนัเดยท์ราเวล (Monday Travel) C39

สไมล ์ไทยแลนด ์ทวัร์ H16

เสยีงซงึทวัร ์ล่องแก่งน า้ตกทลีอซู E36

อนัดามนั ด ัก๊ Andaman Duck F13

อมิเมจิ้นทวัร์ E14-E15

เอส ซ ีเวริล์ เอ็กเพรส G16

แฮปป้ีทรปิส์ C48

สายการบิน

สายการบินไทยสมายลแ์อรเ์วย์ D34-D35

สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ D39-D41

รถเช่า

AVIS Rent A Car E01,E48

Bizcarrental D11

เจอรน่ี์ รถเชา่ E13

ชคิ คารเ์รน้ท์ D06

บรษิทั ทรู ลีสซิ่ง จ ากดั D46

บดัเจ็ท คาร ์แอนด ์ทรคั เรนทลั E02-E03

mailto:ปาจิงโกะทัวร์@หลีเป๊ะ%20จ.สตูล
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เรน้ท ์คอนเนคเต็ด E08

อวี ีแท็กซี่ วไีอพี D45

เฮริซ์ รถเชา่ E05

สปา ศนูยส์ขุภาพ และความงาม

Monarch Clinic G21

คลินิก จดักระดูก H21

บรษิทั คงัเซน-เคนโก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั I27

อนนัตราสปา/อวานีสปา/เอลมิสสปา G45

ภตัตาคาร รา้นอาหาร และเรือท่องเท่ียว

Boonsiri Ferry/Jungle Kohkood Resort K37

Novotel Bangkok Bangna โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพบางนา G44

ภตัตาคารมงักรหลวง L08

เรอืเจา้พระยาปริ้นเซส I01

เรอืเมอรเิดยีน ครูซ G14

เรอืส าราญเจา้พระยาครุยส์ G43

ด าน า้

Ban's Diving G03

ธีมปารค์

Playmondo Group L10

เชยีงใหม่ไนทซ์าฟารี G37

ซาฟารเีวลิด์ J03

ทฟิฟาน่ีโชว ์พทัยา L09

ภูเก็ตแฟนตาซี J02

สยามพารค์ซติี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ K05

สวนน า้ แฟนตาเซยีลากูน H45

สวนน า้พนัทา้ยนรสงิห์ E04

สวนน า้โพโรโระ D03

สวนสนุกดรมีเวลิด์ I06
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องคก์ารสวนสตัว์ M10

ฮาเบอร ์พทัยา D01-D02

อืน่ๆ

ANANTARA VACATION CLUB M43

CASA FRANCE CONDO D42

foodpanda (Thailand) / ฟู้ ดแพนดา้ (ไทยแลนด)์ L46

Sealife Bangkok D05

TGOLD CONDO ลาดพรา้ว 93 C04

กรุงไทย-แอกซา่ E23-E26

การม์ิน G34-G35

คดิสซ์ูน่า L02

ซอฟตแ์วรอ์อนไลน ์ส าหรบับรหิารโรงแรม I42

ซเีลคท ์เซลสเ์ซ็นเตอร์ G32

เดอ เวลเมด D33

นนัทาโชว์ I34

บรษิทั ซเีลคท ์เซลล ์เซ็นเตอร ์จ ากดั G33

บรษิทั ดอลฟินส ์เบย ์พทัยา จ ากดั I02

บีลีฟ พรอ๊พเพอรต์ี้ H35

เบ๊าซ ์(ไทยแลนด)์ J42

ฟิตเนส เฟิรสท์ F29-F30

ไฟลท ์เอ็คซพีเรยีนซ (ประเทศไทย) จ ากดั H47

มูลนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทยฯ E09

มูลนิธิบา้นเด็กพระคณุ F04

ยเูซอรนิ J22

ยเูอ็นเอซซอีาร์ G36

โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ J37

สงิหป์ารค์ เชยีงราย J40

ออพตโิมพร็อพเพอรต์ี้จ ากดั F09-F10,K14-K15,L44-L45
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อุทยานอาหารเกาะลนัตาสุวรรณภูมิ H08

ฮลิตนั พรเีมียม คลบั H29

เท่ียวไป ชอ้ปไป

Baggage Luggage I21,I28

FLOAT ME SUMMER F23,F26

GINDA M22

Luxury หมอนโรงแรม 6 ดาว I26

Moof49 (มูฟโฟรตี้นาย) G23

Moof49 (มูฟโฟรตี้นาย) G26

N-style / เอ็นสไตสน์ J26

Oriental Coffee (โอเรยีนทอล คอฟฟ่ี) J28

TRAVEL IDEA F21

TRIP-MATE DISPOSIBLE PANT S D07

กลอ้งตดิรถยนต ์พรูฟ G28

ใจดกีรอบแกว้ K27

เฉิน อรอ่ยขัน้เทพ M23,M26,L22-L23

ชอ้ปสุดคุม้กบัวนิเนอรก์รุป๊ K23-K24

ถัว่เทพ K21,K28

บรษิทั เอ็นซนิีชา ออแกไนเซอร ์จ ากดั A16-A25,B16-B33,

C16-C33,D21-D28,

K25,L24-L25,N24-N26,

O21,O23-O28,P21-P25

บา้นโดนทั M27

โบยา่ไทยแลนด์ G27

พรประเสรฐิ O22

มายด ์ไอซซ์ี่ L21,L28,N23

โมเจมส์ F27-F28

รา้นปลาสม้ ก านลัจลุ ไรก้า้ง N22,N27
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รา้นลูกชิ้นปลาเยาวราช K.วรรณ K22

รา้นออลโกโปร (AllGoPro) F22

โรงงานแม่รวย N28

ลา้นนา K26

ลูกชิ้นปลาระเบิดไจแอน้ท์ L27

วุน้เสน้ตราชอชา้ง N21

สุภาภรณ ์สตรอเบอรี่ L26

หมูยอวชารสิา M28

หมูยา่งนมสดแม่สมบูรณ์ M21

หสม. ด ีซ ีคอฟฟ่ี M24-M25

อพัไรซ ์เครื่องหนงั H22,H27

อาดดิาส N01-N20,N29-N48,O01-O20,

O29-O48,P01-P20

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562


