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9NA Company Limited Event and Organize 56/193-194 หมู่ 9 ถนนรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

Boss Laser Pub (Light and Sound) Event 67/79 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Carlton Hotel Bangkok ธุรกิจโรงแรม 491 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทฯ 10110

Ken Diamond Tour & Travel Co. Ltd. น าเทีย่ว  4/34  ถนนนเรศด าริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

Neatnapha Enjoy Tour Co.,Ltd. ท่องเทีย่วจัดท าทัวร์ 88/65 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ราชการ กองก ากับการบริการคนต่างด้าว 120 ม.3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ราชการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  เลขที ่222 ถนนวิภาวดี แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ราชการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 222 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ต้นรักทัวร์และแพพันวารีย์  เดอะ กรีนเนอร์ บริษัททัวร์และรีสอร์ททีพ่ัก 387/223 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ผลิตรายการ,เอเจนซ่ี 190 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท กัสโต้ เวิลด์ ทัวร์ จ ากัด บริษัททัวร์ต่างประเทศ 8/29 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)  

ครัวการบินสุวรรณภูมิ

ขนส่งและโลจิสติกส์ 333/4 ถนนสนามบินสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท กู๊ดลัคทัวร์ จ ากัด ท่องเทีย่วต่างประเทศ 111/74 ต.บางเขน อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จ ากัด บริการทัวร์ 106/23  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

วทิยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว  
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บริษัท แกรนด์เวิลด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 9/210 หมู่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

บริษัท โก ฮอลิเดย์ ทัวร์ จ ากัด อีเวนท์และออร์แกไนเซอร์ 46/9 อาคารธนพล ชั้นที ่3 ซอย 20 มิถุนา 11 ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ควอลิต้ีเอ็กซ์เพลส จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ 446/9 ถนนประชาราชบ าเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จ ากัด น าเทีย่ว 6 ซอยลาดพร้าว-วังหิน 31 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จ ากัด ทัวร์ 12 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  888/63-64 อาคารมหาทุน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท แคมปัส อินเตอร์ ทัวร์ จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  51/35 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เช็ค แอนด์ โชว์ จ ากัด รับจัดงานสัมมนา Event  600/72 หมู่บ้าน บี สแควร์ พระราม 9-เหม่งจ๋าย ซอย 39 ถนนรามค าแหง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10320

บริษัท ซีโก้ ทราเวล จ ากัด  น าเทีย่ว 22/7-9 ซอยนนทรี 10 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จ ากัด รับจัดงานอีเว้นท์ 230  อาคารซีเอสทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรัชนดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เซ็นทรัม จ ากัด Organizer 20/22-23 หมู่ที ่4 หมู่บ้านเอกสิน ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

10230

บริษัท เซส ปาร์ต้ี ออแกไนเซอร์ จ ากัด จัดงานปาร์ต้ี งานออ 5/183 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บริษัท ดาราเดล่ี จ ากัด ธุรกิจบันเทิง 9 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ดิสคัฟเวอร่ี โคเรีย จ ากัด น าเทีย่วต่างประเทศ 9/9 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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บริษัท ดี พลัส ไมซ์ จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  994/46-48 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

บริษัท เดอะ พิกเซล วัน โพรดักชั่น จ ากัด Event Organizer 1201/30 ซอยลาดพร้าว 94 ซอย 2 ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10312

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ศูนย์การค้า 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท ไดมอนด์ ซี มารีน จ ากัด บริษัทเรือน าเทีย่ว 20/31-32 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

บริษัท ไดมอนด์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จ ากัด บริษัทจัดน าเทีย่ว 37/273 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ35 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บริษัท โตเร็วเอเจนซ่ี แอนด์ ครีเอชั่น จ ากัด งานบริการธุรกิจบันเทิง 81/7 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท ทราเวิลโปร จ ากัด ธุรกิจท่องเทีย่ว 1032 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ท๊อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 101/474 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บริษัท ทัวร์อินไทยแลนด์ แอนด์ อะเมซ่ิง ทราเวิล จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  83/120  ม.เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ทัวร์อินเลิฟออลเวย์ จ ากัด บริษัททัวร์
62/119 หมู่ 5 หมู่บ้านเฟือ่งฟ้า 11 เฟส 2-4 ซอยมังกร -นาคดี ต.แพรกษา 

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ดอทคอม จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  300/76 โครงการพรีเมี่ยมเพลส 6 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทาร์เกต แทรพ จ ากัด Organize (ออแกไนซ์เซอร์) 1213/46 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ 333 หมู่ที7่ ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ท.ีพ.ีอินซูเลชั่น แอนด์ เทรดด้ิง จ ากัด น าเข้า-ส่งออก และจัดจ าหน่ายฉนวน

กันความร้อนและวัสดุทนไฟทุกประเภท

 58/105 ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บริษัท ทีเ่ทีย่ว จ ากัด (สบายทริป) การท่องเทีย่วและสันทนาการ  275/5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

บริษัท ทู ซิสเตอร์ ทัวร์ จ ากัด น าเทีย่วทางทะเล 15/1 หมู่ 1 ซอยป่ามะพร้าว ถ.เทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 

บริษัท เทอนอิทออน จ ากัด ผลิตรายการวิทยุ 312/9 สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จ ากัด Airline Business 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จ ากัด  

(สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์)

ขนส่งและโลจิสติกส์  999 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บริษัท ไทย แอคทิวิต้ี จ ากัด บริการท่องเทีย่ว จองต๋ัวเคร่ืองบิน 

จองโรงแรม

369/7 หมู่บ้านสิรสา ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยสิริทัวร์ จ ากัด  การท่องเทีย่วและสันทนาการ  215 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรด์ิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100  

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (สายการบิน 

ไทยแอร์เอเชีย)

สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด (อู่ตะเภา) สายการบิน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ ากัด สายการบิน 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท เน็กซ์ไซท์เมนท์ จ ากัด รับจัดงาน Event 194/16 แขวงศาลาธรรมสนธ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

บริษัท ไนส์ ทริป เอ็กเคอชั่น จ ากัด ทัวร์ต่างประเทศ 145 ซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด ออแกไนเซอร์ 19/48 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

บริษัท บอสเลเซอร์ผับ ไลท์แอนด์ซาวด์ จ ากัด งาน Event 67/76 ซอยศูนย์การค้าแฮปปีแ้ลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240

บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 271/5  ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บิก๊ สเต็ป อีเว้นท์ จ ากัด Event 11/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท บิก๊ สเต็ป อีเว้นท์ จ ากัด Event Organizer 556/7 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท บิซ เซอร์วิส กรุ๊ป จ ากัด ทัวร์ต่างประเทศ 184/90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เบรน อเวนิว จ ากัด อีเว้นท์ ออร์แกไนเซอร์ 1213/48 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
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บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) Event Mairketing 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ มีตต้ิงส์ แอนด์ อีเว้นท์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

ท่องเทีย่ว 511 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บริษัท พร้ิงค์ ครีเอชั่น จ ากัด ออแกไนเซอร์ 145 ซอยวัฒนานิเวศน์ 7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมฯ 10310

บริษัท พันไมล์ อินเตอร์ ทราเวล จ ากัด ท่องเทีย่ว 428/35 หมู่บ้านฮาบิเทีย โมทีฟ ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10510

บริษัท พาราไดซ์อินเตอร์ทัวร์ จ ากัด บริษัทน าเทีย่วภายในประเทศ 79 / 279 หมู่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

บริษัท เพลินทัวร์ จ ากัด น าเทีย่ว 77/78 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เพลินพอดี จ ากัด Event-Marketing / รับจัดสัมมนา 7/55 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เพอร์เฟกต์ เบลนด์ ทราเวล จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  122 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เพอร์เฟค โปรเฟสชั่นนอล กรุ๊ป จ ากัด Sales & Marketing 159/28 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

บริษัท ฟอร์เพย์ ออแกนไนส์เซอร์ จ ากัด บริการงานอีเว้นท์ (Event) ออแกไนซ์ 

(Organizer)

27 แชวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

บริษัท ฟิโดรา จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  32/247 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ฟินน์ ฮอลิเดย์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 47 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ภูเก็ตอินไซต์ทัวร์ จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ 35/253 ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

บริษัท มัสคีเทียร์ อีเว้นท์ จ ากัด Event Organizer 1755/1 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ อแวร์เนส โซลูชั่นส์ จ ากัด ให้บริการและออกแบบบูธและอีเว้นท์ 23 ถนนโพธิแ์ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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บริษัท มิกิ แทรเวิล(ประเทศไทย) จ ากัด จัดการด้านการท่องเทีย่ว 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด Creative & Entertainment 

Production Agency

4/27 ถนนนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ยูนิไทย แทรเวล จ ากัด ท่องเทีย่ว 33/47 ซอยสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท รอนนี่ 24 ทราเวิล จ ากัด บริษัททัวร์ 156 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท รัชดานิรมิต จ ากัด (โรงละครสยามนิรมิต) โรงมหรสพและภัตตาคาร 

(โรงละครสยามนิรมิต)

19 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงหัวหมาก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

บริษัท โรสแลนด์ พิคเจอร์ส จ ากัด ส่ือโฆษณา สตูดิโอให้เช่า 33 ซอยปรีดีพนมยงค์ 5 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท ไร้ท์แมน จ ากัด ให้บริการออกแบบ,ก่อสร้าง 118120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ลีโอไนน์  ทราเวล  จ ากัด ธุรกิจน าเทีย่ว 184/20 ชั้น 12  ฟอร่ัม ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท เวิร์ค อิท จ ากัด (Work it Co.,Ltd.) บันเทิง,Event 1153/41 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตรายการโทรทัศน์ ค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ด  99 ม.2 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด Event Orernizer 10/917 ซอยนวลจันทร์ 34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท เวิลด์ สปิริต ออน ทัวร์ จ ากัด บริการน าเทีย่ว 414 ซอยรัชดาภิเษก 9 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 10600

บริษัท ศิลปกรรม หัตถกรรม และวัฒนธรรมไทย 

(1988)  จ ากัด

สถานทีท่่องเทีย่ว 387 ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บริษัท สนุก สนุก ฮอลิเดย์ จ ากัด ทัวร์ 119/245 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท สยามออชาร์ดกรุ๊ป จ ากัด ท่องเทีย่ว 5/1 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวงทุง่วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท สามก๊ก อีเว้น เอเจนซ่ี จ ากัด Organizer 38/6 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

บริษัท หงษ์เทพ จ ากัด การท่องเทีย่วและสันทนาการ  41 ถนนราชด าเนิน แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเพทฯ 10200

บริษัท หนุมาน ครีเอชั่น จ ากัด Event 161/75 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ออกาไนเซอร์ ไอคิว จ ากัด Event รายการ TV 554/15 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ออลเวย์ เวเคชั่น จ ากัด Outbound Tour 8/68 แขวงสนาบินเขต.ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ ากัด กิจการด้านการบริหารสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในกิจการโรงแรม 

ภัตตาคาร และกิจการจัดเล้ียง

139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ ากัด ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 47/569-576 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

บริษัท อิมเมจ เอเชีย จ ากัด Travel Agency 11/440 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จ ากัด อุปกรณ์งานอีเว้นท์ 545 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์นีย์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 34/61 ถนนกาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ ากัด อีเว้นท์ (Event) ออแกไนซ์ (Organizer) 54 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอ็กซ์เพรส ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ท่องเทีย่ว 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์ จ ากัด Travel agency 246 อาคารไทมสแควร์ ชั้น 12  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัท เอชแอนด์เอ พาร์ค จ ากัด โรงแรม 1499 ถ.เพชรเกษม (ทรายใต้) ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

บริษัท เอเชียน เทรลส์ จ ากัด ทัวร์ท่องเทีย่ว 100/315 ต าบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

บริษัท เอพลัส ทราเวิล จ ากัด การท่องเทีย่วภายในและต่างประเทศ 8/118 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด ธุรกิจท่องเทีย่ว 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้องเลขที ่3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500
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บริษัท เอส.จ.ี เซ็นเตอร์ จ ากัด ท่องเทีย่วครบวงจรและพิพิธภัณฑ์ 234 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ 

กรุ๊ป จ ากัด

จัดน าเทีย่ว 600/24 โครงการบีสแควร์ พระราม 9-เหม่งจ๋าย ซอยสหการประมูล เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310

บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จ ากัด ธุรกิจน าเทีย่ว 2220/24 ซอย 36/1 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ฮอลิเดย์ส เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัททัวร์ต่างประเทศ 168/19 ถนนนาคนิวาศ  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

บริษัท ฮา-นี่ ออร์แกไนเซอร์ (เชียงใหม)่ จ ากัด บริการ จัดตกแต่งสถานที ่ทุกรูปแบบ 199/547 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  

บริษัท เฮลเปอร์แทรเวลเอเยนซ่ี จ ากัด  ต๋ัวเคร่ืองบิน ทัวร์ต่างประเทศ 55/9 หมู่บ้านกลางเมืองรัชวิภา ซอย 6 ถนนก าแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

บริษัท แฮปปี ้ทริปส์ จ ากัด รับจัดทัวร์ จองต๋ัวเคร่ืองบิน ห้องพัก 22/21 ม.5 ถนนเสนาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  

บริษัท โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  การท่องเทีย่วและสันทนาการ 511 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บ้านอาจารย์ฝร่ัง ห้องแสดงงานศิลปะ 153 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ 

กรมสารบรรณทหารอากาศ

ราชการ 171 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์ ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา 2410/2 วิทยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ริเวอร์ราฟท์ ท่องเทีย่ว/น าเทีย่ว 50/6  ถนนหน่อค า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

โรงแรม กรุงเทพ แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค  โรงแรม 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตลองเตย กรุงเทพ 10110 

โรงแรม โกลด์ออร์คิด กรุงเทพ  โรงแรม 375 ถนนวิภาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์  โรงแรม 262 ซอยสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

ลาดพร้าว กรุงเทพ

โรงแรม 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ (บริษัท พี แอนด์ บี 

รัชดาโฮเต็ล จ ากัด)

ธุรกิจโรงแรม 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โรงแรม รอยัลฮอลิเดย์  โรงแรม 518/15 ถนนระชาอุทิศ แขวงวังทองหลาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โรงแรม รามาการ์เด้นส์ โรงแรม 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพ  โรงแรม 1777 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โรงแรม 257/1-3 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต  โรงแรม
99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ 10210

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  หน่วยงานภาครัฐ 130 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว  สมาคม 128/45 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สายการบิน กาต้าแอร์เวย์ สายการบิน 999 อาคาร BF-2 ชั้น 4 ห้อง 406 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สายการบิน ไทยสมายล์ สายการบิน 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สายการบิน แอโรฟลอท สายการบิน 999 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการ ถนนรังสิต - นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาครัฐ 131/1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี การท่องเทีย่ว สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา หน่วยงายราชการ 4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด แม๊กซิมัส ออแกไนเซอร์ Event 77/82 ซอยสายไหม 7  ถนนสายไหม เชตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
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ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  เอ็นเอสที แทรเวลเลอร์ การท่องเทีย่วและสันทนาการ  525 ถนนราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เจวาย ไนซ แทรเวล การท่องเทีย่วและสันทนาการ  22/29 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วิส ท่องเทีย่ว 4326-4328 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีสวัสด์ิ ทราเวล แอนด์ทัวร์ 

(เกาะพีพีทัวร์-กระบี่)

ธุรกิจการท่องเทีย่ว 80 ถนนพิศาลภพ ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.กระบี ่81000

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไฮเวย์ ทราเวิล บุค๊กิ้ง (1989 ) การท่องเทีย่วและสันทนาการ  11/15 หมู่ที ่3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140

ห้างหุน้ส่วนจ ากัดโกศลทัวร์ (Kosoltour) บริษัททัวร์ 98/204 หมู่บ้านร่มร่ืนการ์เด้นวิลล์ หมู่ 9 ซอย 4 ถนนอุดมสรยุทธ์ ต.เชียงรากน้อย 

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา โรงแรม รีสอร์ท 9/99 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.แม่น้ าแคว จ.กาญจนบุรี 71000 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สถานทีท่่องเทีย่ว 208 หมู่ 13 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170

ไอทีนอร์ททราเวล ธุรกิจน าเทีย่ว 79/3 ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200


