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เครอืโรงแรมและรสีอรท์ตา่งๆ

กลุม่โรงแรม รสีอรท์ และสปาในเครอือนันตรา และ อวานี ่โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ H05,H40-H41

กลุม่โรงแรมใบหยก N03-N04

คลับแมรอิอท J05

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

เทศกาลตรษุจนีปากน ้าโพ C43,C44

โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืดสุติ H11

ศาลา ฮอสพทิาลติี ้กรุ๊ป K43-K44

เหนือ ๑ ในใจ เทีย่วไดท้กุเดอืน Begin With you Beyond worth D01-D05,D40-D44,E01-E05

กรงุเทพฯ

Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel L09

Hyatt Hotels and resorts Thailand F41-F43

Lebua at State and Tower Club at Lebua F37

Montien Hotel Surawong Bangkok F09

The Cotton Saladaeng by Bliston M07

คลับแมรอิอท - เซนตร์จีสิ G42

มณเฑยีร รเิวอรไ์ซด์ F08

โรงแรม คอนราด กรงุเทพ L12

โรงแรม ดับเบิล้ย ูกรงุเทพ N02

โรงแรม โนโวเทล กรงุเทพ แพลทนัิม N07

โรงแรม พลูแมน กรงุเทพฯ แกรนด ์สขุมุวทิ K10

โรงแรม รามาดา  บาย วนิแดม แบงคอก J41

โรงแรม สนิธร มดิทาวน์ O02
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โรงแรม ไอ เรสซเิดนซ ์ สลีม M11

โรงแรมแชงกร-ีลา กรงุเทพฯ E36

โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ สขุมุวทิ20 N44

โรงแรมโนโวเทล สวที แบงคอ๊ก สขุมุวทิ 34 บายแอคคอร์ G43

โรงแรมบันยันทร ีกรงุเทพ L03

โรงแรมพระยา พาลาซโซ F04

โรงแรมพลูแมน คงิ เพาเวอร ์กรงุเทพ J03

โรงแรมเพนนนิซลูา กรงุเทพฯ I07,I38

โรงแรมไอบสิ สไตล ์กรงุเทพ สลีม N44

โรงแรมไอบสิและเมอรเ์คยีวเอราวัณ I43

ศาลา ฮอสพทิาลติี ้กรุ๊ป K43-K44

สยามอะเมซิง่พารค์ N09

กระบี่

Phokeethra Collection G34

เกาะจ า ดไีลท ์บชี L42

เกาะจ ารสีอรต์ H10

ทับแขก ซนัเซท็ บชี รสีอรท์ I06

พมิาลัย รสีอรท์ แอนด ์สปา I08-I09

พพี ีโคโค ่บชี รสีอรท์ I12-I13

สนัตบิรุเีกาะสมยุ และ พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ บชี รสีอรต์ E33

อันดามัน เพริล์ รสีอรท์ ,อา่วนาง กระบี่ K03

กาญจนบรุ ี

เลค เฮฟเวน่ รสีอรท์ K12-K13,K32-K33
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จนัทบรุ ี

เฌอ-บรุโีฮมสเตย ์จันทบรุี N36

โรงแรม ผึง้หลวง รเิวอรไ์ซด ์จันทบรุี F05

ฉะเชงิเทรา

โรงแรมสปัปายะ M33

ชลบรุ ี

Balcony L40-L41

Healthland Resort & Spa (Pattaya) H07

Royal Cliff Hotels Group H38-H39

Swan Lake Hotel Sattahip N37-N38

โกลว์เดน้ท ์ทวิลปิ พัทยา M43

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

เดอะ ซายน์ พัทยา H34-H35

เดอะเซส บางแสน G11

ปารฮีัท รสีอรท์ เกาะสชีงั ชลบรุี F17

พัทยา ปารค์ บชี รสีอรท์ L01

โรงแรม เดอะเบยว์วิ พัทยา M06,M39

โรงแรม แรบบทิ รสีอรท์ พัทยา I11

โรงแรมไทยการเ์ดน้รสีอรท์พัทยา L02

โรงแรมโนโวเทล ศรรีาชา มารน่ีา เบย์ L36

โรงแรมโอค๊วูด๊ โฮเทล แอนด ์เรสซเิดนซ ์ศรรีาชา J06,J39

สวนนงนุชพัทยา N34

อมาร ีหวัหนิ,อมาร ีพัทยา และโอโซ ่นอรธ์ พัทยา H03
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เชยีงราย

คาทลิยิา เมาทเ์ทน รสีอรท์ แอนด ์สปา L43

โครงการพัฒนาดอยตงุฯ จ.เชยีงราย M42

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

โรงแรมเฮอรร์เิทจ เชยีงราย (The Heritage Chiangrai) L10

เชยีงใหม ่

CHEVA GALLERY BOUTIQUE HOTEL CHIANG MAI E35

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

เดอะการเ์ร็ต แมก่ าปอง K40

โรงแรมเชยีงใหมเ่กต ถนนคนเดนิ J34

โรงแรมโนโวเทล เชยีงใหม ่นมิมาน เจอรน์ีย ์ฮับ K17

สบิแสน โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ K09

โฮเทล เอ็ม เชยีงใหม่ G10

ตราด

Jungle Kohkood Resort/Boonsiri Highspeed Ferry L32

กัปตันฮุ๊ก รสีอรท์, เกาะกดู N01

เกาะกดูรสีอรท์ E06

มากะธานี รสีอรท์ เกาะหมาก I10

มริา มนตรา รสีอรท์ เกาะหมาก M37

เรโซลชูัน่ รสีอรท์ เกาะชา้ง K36

เรส ซ ีรสีอรท์ เกาะกดู J04

สยามบชีรสีอรท์ เกาะกดู I04 
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ตาก

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

เสยีงซงึทัวร ์รสีอรท์ H32

นครพนม

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

นครราชสมีา

เขาใหญแ่ฟนตาซรีสีอรท์ I01-I02

ธายามา่ ฟารม์ เขาใหญ่ F35

น่านน ้า คันทรโีฮม รสีอรท์ G39  

ฟาวน์เทน่ ทร ีรสีอรท์-เขาใหญ่ N05

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

โรงแรมเรนทร ีเรซเิดนซ ์เขาใหญ่ K37

โรงแรมเลอมอนเตเ้ขาใหญ่ M08

ศาลา ฮอสพทิาลติี ้กรุ๊ป K43-K44

หอม รสีอรท์ เขาใหญ่ I42

นครศรธีรรมราช

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

นา่น 

น่านนรัินดร ์รสีอรท์ I35

โรงแรมน่านตรงึใจ บทูคี H06

โรงแรมเวยีงแกว้ (น่าน) M12

โรงแรมแสงทองรสีอรท์ K01
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บรุรีมัย ์

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

ประจวบครีขีนัธ ์

La Isla Pranburi Beach Resort by Baan Pulakhorn L08,L37

T-Villas Hua Hin E40

กณุดาลา บชี รสีอรท์ หวัหนิ K06

คลองวาฬ รสีอรท์ (ประจวบฯ) K05

ชวีาศรม อนิเตอรเ์นชัน่แนล เฮลท ์รสีอรต์ E38,E39

ตรชีวา รสีอรท์ (ประจวบฯ) H12

ปาป้า มังกี ้รสีอรท์ ปราณบรุี M34

เพริล์บายเดอะซรีสีอรท์ L34

เมอเวนพคิ อัสสรา รสีอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ G02

โรงแรมพะพรายวลิลาสแ์อนดส์วทีส์ J02

ลปิดา รสีอรท์  (ประจวบครีขีันธ)์ G06

วาฎกิา รโีซวลิลา่ กยุบรุี M28

อมาร ีหวัหนิ,อมาร ีพัทยา และโอโซ ่นอรธ์ พัทยา H03

แอรส์ตรมี แคมป์ไซด ์ปราณบรุี K02

โอเรยีนทอลบชีเพริล์รสีอรท์/เดอะบชี วลิเลจ รสีอรท์ F12

ปราจนีบรุ ี

ผึง้หลวง แคมป์กราวด์ L33,N06

พงังา

พลูแมน เขาหลัก รสีอรท์ E32
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พษิณุโลก

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

เพชรบรุ ี

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

โซ โซฟิเทล หวัหนิ L06

โนโวเทลหวัหนิ ชะอ า บชี รสีอรท์แอนดส์ปา L07

มายาธารา รเิวอรฟ์รอนท ์แกง่กระจาน I34

นาน่า รสีอรท์ แกง่กระจาน เพชรบรุ ี K11

เพชรบรูณ์

ภแูกว้ รสีอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอร ์ปารค์ K39

ภเูก็ต 

Bali pool villa Rawai (Phuket) K42

Novotel Phuket Kamala Beach  I44

Rosewood Phuket E44 

Twinpalms Hotels & Resorts K38

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

ซกิสเ์ซนสไ์ทยแลนด์ I05

ซเีคร็ท คลฟิ รสีอรท์ แอนท ์เรสเตอรอสง์ G44

เดอะวลิเลจ โคโคนัทไอสแ์ลนด ์ภเูก็ต M10

ตรสีรา (TRISARA) F03

โรงแรม โฟรพ์อยต ์บาย เชอราตัน ภเูก็ต ป่าตอง บชี รสีอรต์ I03

โรงแรมไดมอนด ์คลฟิ รสีอรท์ แอนด ์สปา F38

ศาลา ฮอสพทิาลติี ้กรุ๊ป K43-K44
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อันดารา รสีอรท์ แอนด ์วลิลา่ G09

อมิเพยีน่า กรุ๊ป M09

แมฮ่อ่งสอน

THE QUARTER GROUP OF HOTEL J01

หนาวนี้เทีย่วแมฮ่อ่งสอน M02-M03

ระยอง

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

โรงแรม เดอะ ปรนิซเ์ซสส ์บชี รสีอรท์ L44

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

โรงแรมสตาร ์คอนเวนชัน่ จ.ระยอง I41 

สรินิ พลา รสีอรท์ แอนด ์เรสเทอรองค์ J12

ราชบรุ ี

เดอะ ซนีเนอรี ่วนิเทจ ฟารม์ M41

โรยัล กู๊ดววิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ G01

สวสิ วัลเลย ์ฮพิ รสีอรท์ J07

อรสิโต ชคิ รสีอรท์ แอนด ์ฟารม์ (สวนผึง้) J40

เลย

เดอะแคมป์ เชยีงคาน K34

โรงแรมฟอรจ์นูกรุ๊ป L39

สตลู

กทล ีบชี รสีอรท์ แอนด ์สปา หลเีป๊ะ H36

บันดาหยา รสีอรท์ & วลิลา่ เกาะหลเีป๊ะ จ.สตลู M40

วารนิทร ์บชี รสีอรท์ @ เกาะหลเีป๊ะ สตลู O06



9

       งานไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่57

       วนัที ่5 - 8 พฤศจกิายน 2563 ณ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีฮอลล ์ 7 - 8

อนัญญา หลเีป๊ะ จ ากัด K07

สระบรุ ี

SUKJAI BODYFIT WELLNESS K08

บา้นสชุาดารสีอรท์ แอนด ์สปา สระบรุี H08

สรุาษฎรธ์านี

Vana Belle,A Luxury Collection Resort,Koh Samui H42

คามาลายา K41

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05

พซี รสีอรท์ สมยุ G38

แพพันวารยี ์รสีอรท์ J33

มเีลยี เกาะสมยุ H02

โรงแรม คอนราด เกาะสมยุ L12

โรงแรม ดาราสมยุ บชี รสีอรท์ แอนด ์วลิลา่ I40  

โรงแรม นกิกี ้บชี รสีอรท์แอนดส์ปา เกาะสมยุ M35

โรงแรมบานานาแฟนซ ีรสีอรท์ เกาะสมยุ H09

ศาลา ฮอสพทิาลติี ้กรุ๊ป K43-K44

สมาคมผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วเขาสก F33

สมยุรโีซเทล/เฉวงโคฟ บชี รสีอรท์ L04

สนัตบิรุเีกาะสมยุ และ พพี ีไอสแ์ลนด ์วลิเลจ บชี รสีอรต์ E33

อรัีนดา้ ชคิ พลูวลิลา่ & อรัีนดา้ เฮอรเ์บลิ สปา เกาะสมยุ L38

อยธุยา

เคป แอนด ์แคนทาร ีโฮเทลส์ M05
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บรษิทัทวัรช์ ัน้น าฯ

ANDAMAN (THAILAND) Co.,Ltd. G45,I39

โกลดไ์มนดภ์เูก็ต-สมิลิัน-กระบี-่ตรัง-หลเีป๊ะ N10

เจา้ซนัทราเวล แมฮ่อ่งสอน L11

เชีย่วหลาน เลค แคม้ป์-Cheow Lan Lake Camp K04

โชวเ์หนือทัวร์ L05

ซนัไชน์ ทัวร ์อันดามัน & ภเูก็ต L13

ซาบน่ีาทัวร ์ น าเทีย่วหมูเ่กาะสรุนิทร์ L35

ซพิปันก ุแทรเวลิ O11

ซสีตาร ์อันดามัน O03

ตะรเุตา สปีดโบท้ ทมี @ เกาะหลเีป๊ะ O04

บรษัิท นนทศักดิ ์มารนี จ ากัด O33 

บลิเลีย่นสตาร ์ทราเวล F40

ประสานเวลิดทั์วร ์& ชารน่ีา ฮลิล ์บชี รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะสตลู G08

ปาจงิโกะทัวร์ N42

แพครีวีารนิ-แพครีธีารา เชีย่วหลาน รสีอรท์ O08-O09

แพพันวาร ีโซนเดอะกรนีเนอรี่ J11

แพพันวารยี ์รสีอรท์ J33

ภเูก็ต ฮันนีมนู ทัวร์ G12

รายาปริน้เซสทัวร ์ O10

เลฟิ อันดามัน H43-H44

วา้ว อันดามัน F34

สไมลไ์ทยแลนด ์ทัวร์ N11
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หนุมานเวลิด์ O34

อันดามัน เพริล์ รสีอรท์ ,อา่วนาง กระบี่ K03

เอเชยี แทรเวล 24 จ ากัด M32

รถเชา่

AVIS RENT A CAR M01,M44

Budget Car and Truck Rental O01,O44

National Car Rental Thailand  / Drive Car Rental Thailand   O07

บรกิาร รถเชา่ เฮริซ์ & ทรปิตี ้(ประเทศไทย) O40-O41

บรษัิท ทร ูลสีซิง่ จ ากัด P01-P02 

บซิคาร ์เรนทัล (BIZCAR RENTAL) O05

สปา ศนูยส์ขุภาพและ ความงาม

Grand Massage & Spa N43

Harnn F39

เดอเวลเมด E12

อนันตราสปา/อวานีสปา/เอเลมสิ สปา/มันดาราสปา H04

บตัรบฟุเฟ่ต ์และเรอืทอ่งเทีย่ว

Copper Aquarium Restaurant @ Amaranta Hotel F44

เรอืเจา้พระยาปริน้เซส J44

ด าน า้ แคม้ป์ป้ิง และอปุกรณ์

Ban's Diving Resort M38

KARANA H18-H27

Sign Scuba Similan ด าน ้า F13

แรนเจอร ์แคมป์ป้ิง D15,D16
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       งานไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่57

       วนัที ่5 - 8 พฤศจกิายน 2563 ณ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีฮอลล ์ 7 - 8

ธมีปารค์

SEA LIFE BANGKOK F01-F02

คารน์วิัลเมจกิ G40-G41

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟารี G03

ซาฟารเีวลิด์ G04

ไทยสกายแอ็ดเวนเจอร์ N35

ภเูก็ตแฟนตาซี G05

มนิมิรูา่หฟ์ารม์ G35-G36

สกายไดฟ์ ไทยแลนด์ E41

สยามอะเมซิง่พารค์ N09

สวนน ้า แบล็ค เมาน์เทน หวัหนิ L15-L16

สวนน ้ารามายณะ พัทยา E43

สวนสนุก HarborLand F06-F07

สวนสนุกดรมีเวลิด์ M04

สงิหป์ารค์ เชยีงราย K35

อืน่ๆ

Anantara Vacation Club J35

Choetin bridal หอ้งเสือ้เณอตนิไบรดอล D33

DEYA Massage A01-A10

Double A Care E31

iamphotobook O38-O39

Krungthai AXA E27

Lonely Planet E34
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       งานไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่57

       วนัที ่5 - 8 พฤศจกิายน 2563 ณ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีฮอลล ์ 7 - 8

Marriage Studio C21

PRUDENTIAL F21

กรงุไทยแอกซา่ F23

คลนีกิการแพทยแ์ผนไทยสวา่ง E10-E11

โครงการยิม้สูฝั่น มลูนธิบิา้นเด็กพระคณุ M29

ซนัแก็ดเจ็ต (กลอ้งตดิรถยนต)์ C33

ซติีแ้บงก์ M16

เซน็ทารา พรวิเิลจ คลับ (Centara Privilege Club) I33

ดิ๊ก อทิ อัพ (Dig it Up) K18-K27,L18-L27,M18-M27

ธนาคารซติีแ้บงก์ D30,F36

บรษัิท แคปปิตอลจ ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด H13

บรษัิท บัตรกรงุศรอียธุยา จ ากัด E29

บรษัิท ออพตโิมพร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด H16-H17,J36-J37

พาธแล็บ ศนูยต์รวจเลอืดเพือ่สขุภาพ G07

เพลยม์อนโด กรุ๊ป E37

ฟิตเนส เฟิรส์ท F10-F11

มลูนธิเิด็กโสสะแหง่ประเทศไทยฯ D45

ราชพฤกษ์คลับ L14

แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย K16

เทีย่วไปชอ้ปไป

7UP Free A14

BR Group B27

Christsiano E23-E26
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       งานไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่57

       วนัที ่5 - 8 พฤศจกิายน 2563 ณ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีฮอลล ์ 7 - 8

food truck เครป ไสพ้นู R13-R14

Keenoya C18,C27

Khalis B18

Oriental Coffee (โอเรยีนทอล คอฟฟ่ี) B17

Outlet Sale By Phoebe C17,C28

rockelvalk R18-R19

กะปิหวาน บางสบิหมืน่ B24

กาแฟสดดอยชา้ง A16

เกี๊ยวทอดนางฟ้า A17

โกแ๋ก่ B23

ไกท่อดนายทร R16-R17

ครัวเมอืงตรัง B25

ครมีกันแดด บานาน่าโบ๊ท D17,D28

ใจดกีรอบแกว้ B30

เฉากว๊ยนมสด B19

เฉนิอรอ่ยขัน้เทพ A11

เตีย๋วแสบตดู B22

นัวร์ A12

บรษัิท ทวีพีลู พับลชิชิง่ จ ากัด B26

บรษัิท ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด(มหาชน) D18,D27

บจัีงนมสดป่ันวปิป้ิงครมี น ้าอัดลมโบราณ B20

ฝ้ายพมิพล์ายยอ้มคราม  C30

พรหมเทพมัดยอ้ม E18,E19
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       งานไทยเทีย่วไทย คร ัง้ที ่57

       วนัที ่5 - 8 พฤศจกิายน 2563 ณ อมิแพ็ค เมอืงทองธาน ีฮอลล ์ 7 - 8

รถนม(ฟู๊ ดทรัค) R10-R11

รา้นถ่ัวเทพ อรอ่ยขัน้เทพ B11

รา้นปลาสม้ ก านัลจลุ B13

รจุโิกะ B29

เรยีล แคลฟิอรเ์นีย มลิล์ A19-A20

ลกูชิน้ปลาระเบดิไจแอน้ท์ B14

ไลฟ์แครส์เปรยฉ์ีดฝาชกัโครกกอ่นน่ัง C12

วาวา แบ็ค C32

วุน้เสน้ตราชอชา้ง B28

ศรวีาณชิ ตน้ต ารับขา้วมันไกต่อนสมนุไพร A18

หา้งหุน้สว่นจ ากัด ฟลาวเวอรฟ์ดู B16

อเนลโล ่ D31-D32

อายออฟตคิ D12

เอ็กซฟิ์ต ไทยแลนด์ D46

ไอศกรมี ดคูาตมิ R21-R22

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 ตลุาคม 2563

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่www.thaiteawthaiplaza.com ผูจ้ดังานมไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการขายและบรกิารใดๆ ของผูร้ว่มงาน


