
1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
2 โรงแรมสยามเคมเปนสกี ้กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
3 โรงแรมอมารีดอนเมอืง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
4 โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
5 โรงแรมดุสิตธาน ีพัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
6 โรงแรมไทยการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
7 โรงแรมลองบชี รีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
8 โรงแรมสยามเบย์ ชอว์ พัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
9 โรงแรมสยามเบย์วิว พัทยา ชลบรีุ ชลบรีุ
10 โรงแรมเชียงใหมเ่กต เชียงใหม่ เชียงใหม่
11 โรงแรมนมิมานไหม ดีไซน ์โฮเทล เชียงใหม่ เชียงใหม่
12 โรงแรมพาราซอล อนิน ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
13 โรงแรมทิพย์อไุร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
14 โรงแรมบา้นทะเลดาว รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
15 โรงแรมบา้นบาหยัน รีสอร์ท หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
16 โรงแรมไม้แกว้ด าเนนิรีสอร์ท ราชบรีุ ราชบรีุ
17 โรงแรมบา้นอมัพวารีสอร์ทแอนด์สปา สมทุรสงคราม  สมทุรสงคราม
18 แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มนิอล 21 กรุงเทพมหานคร
19 ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
20 ชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพมหานคร
21 แชงกรี-ลา กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
22 โซฟิเทล โซ บางกอก กรุงเทพมหานคร
23 เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
24 โนโวเทล บางกอก แพทตินมั กรุงเทพมหานคร
25 พลูแมน จี สีลม กรุงเทพมหานคร
26 พูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
27 มาเลเซีย กรุงเทพมหานคร
28 รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
29 วิก ๓ บางกอก กรุงเทพมหานคร
30 อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
31 เอทัส-บางกอก กรุงเทพมหานคร
32 โฮเทล มวิส์ กรุงเทพมหานคร
33 เดอะ ซายน์ ชลบรีุ
34 พลูแมน พัทยา ชลบรีุ
35 แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชลบรีุ
36 สวนนงนชุพัทยา ชลบรีุ
37 เชียงใหม่ แกรนด์วิว เชียงใหม่
38 บา้นดินกี่ เชียงใหม่
39 เมอร์เคียว เชียงใหม ่โฮเทล เชียงใหม่
40 รอยัล ปร๊ินเซส เชียงใหม่ เชียงใหม่
41 โลตัส ปางสวนแกว้ เชียงใหม่
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42 อนนัตรา เชียงใหม ่รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
43 อมิพีเรียลแม่ปงิ เชียงใหม่
44 ฮอลิเดย์ อนิ เชียงใหม่ เชียงใหม่
45 โฮเทล เอม็ เชียงใหม่ เชียงใหม่
46 ดุสิต ปร๊ินเซส โคราช นครราชสีมา
47 เดอะเปยีโน รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
48 ธัญญะปรุะ นครราชสีมา
49 บา้นไร่จอมทอง รีสอร์ท นครราชสีมา
50 ลีลาวลัย รีสอร์ท นครราชสีมา
51 วี วัน โคราช นครราชสีมา
52 สุรสัมมนาคาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
53 พนมรุ้งบรีุ บรีุรัมย์ บรีุรัมย์
54 เซ็นทาราแกรนด์บชี รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หวัหนิ ประจวบคีรีขันธื
55 เบสท์เวสเทิร์น พลัส เซเรนต้ีิ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธื
56 อนิเตอร์คอนติเนนตัล หวัหนิ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธื
57 ซัน เพชรบรีุ เพชรบรีุ
58 รอยัลไดมอนด์ เพชรบรีุ
59 หาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ระยอง
60  อมารี ปาล์ม รีฟ สมยุ สุราษฎร์ธานี
61 กานดาเรสซิเดนซ์ สุราษฎร์ธานี
62 คอนราดเกาะสมยุรีสอร์ทแอนด์สปา สุราษฎร์ธานี
63 เซ็นทารา แกรนด์ บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
64 เดอะ ท้องทราย เบย์ สุราษฎร์ธานี
65 เดอะ ไลบราร่ี  สุราษฎร์ธานี
66 บญัดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  สุราษฎร์ธานี
67 บนัยันทรี สุมย สุราษฎร์ธานี
68 เบลมอนด์ นภาใส เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี
69 พีซ รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
70 เมืองสมุย สปา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
71 รอยัล เมืองสมุย วิลล่า สุราษฎร์ธานี
72 ละไม วันทา บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
73 เลอ เมอริเดียน เกาะสมยุ รีสอร์ทแอนด์สปา สุราษฎร์ธานี
74 สมยุพาราไดซ์เฉวงบชี รีสอร์ทแอนด์สปา สุราษฎร์ธานี
75 สรีรายา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
76 อนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงัน วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา สุราษฎร์ธานี
77 ไอบสิ สมยุ บอ่ผุด สุราษฎร์ธานี
78 เซ็นทารา โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อดุรธานี อดุรธานี
79 โรงแรม DPU Place กรุงเทพมหานครมหานคร

80 โรงแรม เดอะสยาม กรุงเทพมหานครมหานคร

81 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานครมหานคร

82 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ กรุงเทพมหานครมหานคร

83 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา กรุงเทพมหานครมหานคร

84 โรงแรมใบหยก สวีท กรุงเทพมหานครมหานคร
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85 โรงแรมเอทัส บางกอก กรุงเทพมหานครมหานคร

86 โรงแรมเอม็โพเรียม สวีท บายชาเทรียม กรุงเทพมหานครมหานคร

87 โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบรีุ
88 วังดุม เมาท์เทน แคมป์ กาญจนบรีุ
89 โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ
90 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ชลบรีุ
91 โรงแรมเวฟ ชลบรีุ
92 โรงแรมอมารี พัทยา ชลบรีุ
93 โรงแรมอสีติน พัทยา ชลบรีุ
94 โรงแรม อมิม์โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่ เชียงใหม่
95 โรงแรมเชียงใหม ่ฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่
96 โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ เชียงใหม่
97 โรงแรมอโีค่ รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
98 โรงแรมโซนา่เฮาส์ นา่น
99 โรงแรมนา่นเทรซเซอร์ นา่น
100 โรงแรมนา่นธาราเพลส นา่น
101 โรงแรมนา่นบติูกโฮเทล นา่น
102 โรงแรมบา้นสวนลีลาวดีรีสอร์ท นา่น
103 โรงแรมปวินท์ศิลป ์รีสอร์ท นา่น
104 โรงแรมเวียงภมูนิทร์ นา่น
105 โรงแรมซีฮอส รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
106 โรงแรม เซ็นทรา แอสล่ี โฮเท็ล ปา่ตอง ภเูกต็
107 โรงแรมดีวานา่ ปา่ตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
108 โรงแรมดีวานา่ พลาซ่า ภเูกต็ ปา่ตอง ภเูกต็
109 โรงแรมเดอะ วิจิตร รีสอร์ท ภเูกต็ ภเูกต็
110 โรงแรมธารา ปา่ตอง บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
111 โรงแรมโนโวเทล ภเูกต็ รีสอร์ท ภเูกต็
112 โรงแรมปา่ตองลอดจ์ ภเูกต็ ภเูกต็
113 โรงแรมภเูกต็ เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
114 โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบชี ภเูกต็ ภเูกต็
115 โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า รีสอร์ท ภเูกต็ พันวา บชี ภเูกต็
116 โรงแรมเรเนซองส์ ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
117 โรงแรมศรีพันวา ภเูกต็ ภเูกต็
118 โรงแรมอนัดามัน เอมเบรส รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
119 ปา่สัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ลพบรีุ
120 บริษทั โรงแรม บานานา แฟน ซี รีสอร์ท จ ากดั สุราษฎร์ธานี
121 โรงแรม เดอะ ซันเซ็ท บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา ตล่ิงงาม สุราษฎร์ธานี
122 โรงแรมเฉวงโคฟ บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
123 โรงแรมพีซ รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
124 โรงแรม ดาราสมุย บชี รีสอร์ท แอน สปา วิลล่า สุราษฎร์ธาน ี
125 ดิวานา่ พลาซ่า กระบี่
126 พระนางลันตา กระบี่
127 พระนางอนิน์ กระบี่
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128 เรดจิงเจอร์ กระบี่
129 วารีรัก กระบี่
130 อา่วนาง ภเูภตรา กระบี่
131 แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ราชด าริ กรุงเทพมหานครมหานคร

132 เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครมหานคร

133 เซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียม กรุงเทพมหานครมหานคร

134 ดรีม กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครมหานคร

135 ดุสิตธานี กรุงเทพมหานครมหานคร

136 บนัยันทรี กรุงเทพมหานครมหานคร

137 มายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 ชาเทรียมคอลเลคชัน กรุงเทพมหานครมหานคร

138 รอยัลปร๊ินเซล หลานหลวง กรุงเทพมหานครมหานคร

139 ฦทธิ์ กรุงเทพมหานครมหานคร

140 ศิวาเทล กรุงเทพมหานครมหานคร

141 สยามเคมปนิสกี้ กรุงเทพมหานครมหานคร

142 เอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานครมหานคร

143 เจริญธานี ขอนแกน่
144 พูลแมน ขอนแกน่ ราชาออคิด ขอนแกน่
145 ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแกน่
146 โรงแรมการ์เด้นคลิฟรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชลบรีุ
147 โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล และ สปา พัทยา ชลบรีุ
148 โรงแรมเซ็นทารา พัทยา ชลบรีุ
149 โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ
150 โรงแรมเดอะ ไซมสี พัทยา ชลบรีุ
151 โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา ชลบรีุ
152 โรงแรมไทยการ์เด้น รีสอร์ท ชลบรีุ
153 โรงแรมลองบชี การ์เด้น แอนด์ สปา ชลบรีุ
154 โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา ชลบรีุ
155 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท ชลบรีุ
156 โรงแรมเอเชียพัทยา โฮเต็ล ชลบรีุ
157 ดวงตะวัน เชียงใหม่
158 รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
159 รีสอร์ทธรรมชาติ อา่งขาง เชียงใหม่
160 สุริวงศ์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
161 เนนิชเล ประจวบคีรีขันธ์
162 บา้นทะเลดาว ประจวบคีรีขันธ์
163 บา้นบาหยัน ประจวบคีรีขันธ์
164 กะตะซีบรีซ รีสอร์ท ภเูกต็
165 คาลิมา รีอสร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
166 เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูกต็ ภเูกต็
167 เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูกต็ ภเูกต็
168 ดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
169 เดอะรอยัล ปาล์มบชี ฟร้อน ภเูกต็
170 ถาวรปาล์มบชี รีสอร์ท ภเูกต็
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171 บา้นยินดี รีสอร์ท ภเูกต็
172 พีชฮิลล์ รีสอร์ท ภเูกต็
173 เมโทรโพล ภเูกต็ ภเูกต็
174 รามาด้า ภเูกต็ ดีวานา่ ภเูกต็
175 อมารี ภเูกต็ ภเูกต็
176 อนัดามนั คาเนเชีย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็ ภเูกต็
177 อสีติน ยามา ภเูกต็ ภเูกต็
178 ฮอลิเดย์ อนิน ์เอก็ซ์เพรสฯ ภเูกต็
179 โรงแรมระยองรีสอร์ท ระยอง
180 ดิโอลด์เชียงคาน เลย
181 ภนูาค ารีสอร์ท เลย
182 ภผูาหมอกวัลเล่ย์รีอร์ท เลย
183 ภเูรือรีสอร์ท เลย
184 เมานเ์ทนน ์กรีน เลย
185 รังเย็นรีสอร์ท เลย
186 เลยพันไมล์รีสอร์ท เลย
187 เลยพาเลซ เลย
188 เลยพาวิเล่ียน เลย
189 บา้นอมัพวา  รีสอร์ท แอนด์สปา สมทุรสงคราม
190 โรงแรมกระบี ่ลาพลาญ่า รีสอร์ท กระบี่
191 โรงแรมรายาวดี รีสอร์ท กระบี่
192 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มนิอล 21 กรุงเทพมหานครมหานคร

193 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานครมหานคร

194 โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพมหานครมหานคร

195 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานครมหานคร

196 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครมหานคร

197 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครมหานคร

198 โรงแรมโซ โซฟิเทล แบง็ค็อก กรุงเทพมหานครมหานคร

199 โรงแรมนโูวซิต้ี กรุงเทพมหานครมหานคร

200 โรงแรมพชร สวีท กรุงเทพมหานครมหานคร

201 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานครมหานคร

202 โรงแรมมาเลเซีย กรุงเทพมหานครมหานคร

203 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานครมหานคร

204 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครมหานคร

205 โรงแรมอเดลฟี่ โฟร์ต้ีไนน์ กรุงเทพมหานครมหานคร

206 โรงแรมผ้ึงหวาน รีสอร์ท กาญจนบรีุ
207 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควร์ รีสอร์ท กาญจนบรีุ
208 โรงแรมขอนแกน่โฮเต็ล ขอนแกน่
209 โรงแรมบษุราคัม ขอนแกน่
210 โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ ขอนแกน่
211 โรงแรมอวาน ีขอนแกน่ โฮเทล แอนด์คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ ขอนแกน่
212 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบรีุ จันทบรีุ
213 โรงแรมแซนด์ดูนส์ หาดเจ้าหลาว จันทบรีุ
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214 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จันทบรีุ
215 โรงแรมริมน้ ากลางจันท์ จันทบรีุ
216 โรงแรมแกรนด์เบลลา ชลบรีุ
217 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบชี รีสอร์ท ชลบรีุ
218 โรงแรมเดอะ ซายนพ์ัทยา ชลบรีุ
219 โรงแรมนงนชุ การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท ชลบรีุ
220 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี ชลบรีุ
221 โรงแรมเมร่า มาเร่ ชลบรีุ
222 โรงแรมสยามแอท็สยาม ดีไซนโ์ฮเทล พัทยา ชลบรีุ
223 โรงแรมอวานพีัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา ชลบรีุ
224 โรงแรมเชียงใหม ่แกรนด์วิว เชียงใหม่
225 โรงแรมบา้นดินกี่ เชียงใหม่
226 โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม ่สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
227 โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
228 โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว้ เชียงใหม่
229 โรงแรมอมิพีเรียลแมป่งิ เชียงใหม่
230 โรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง ตราด
231 โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส โคราช นครราชสีมา
232 โรงแรมลีวาวลัย รีสอร์ท นครราชสีมา
233 โรงแรมเควัน นา่น
234 โรงแรมนา่นตรึงใจ บทูีค นา่น
235 โรงแรมนา่นธาราเพลส นา่น
236 โรงแรมบอ่เกลือวิว นา่น นา่น
237 โรงแรมปวินท์ศิลป ์รีสอร์ท นา่น
238 โรงแรมโรงแรมเวียงแกว้ นา่น
239 โรงแรมวินเฮ้าส์ นา่น
240 โรงแรมเวียงภมูนิทร์ นา่น
241 โรงแรมพนมรุ้ปรีุ บรีุรัมย์ บรีุรัมย์
242 โรงแรมอมารี บรีุรัมย์ ยูไนเต็ด บรีุรัมย์
243 โรงแรมวาฏกิา รีโซวิลล่า กยุบรีุ ประจวบคีรีขันธ์
244 โรงแรมวาฏกิา แอดเวนเจอร์ รีทรีตดิค รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
245 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตัล หวัหนิ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
246 โรงแรมเดอะบริษา รีสอร์ท เขาหลัก พังงา
247 โรงแรมพาราไดซ์ เกาะยาว พังงา
248 โรงแรมเดอะฮาเว่น รีสอร์ท เพชรบรีุ
249 โรงแรมดรีม ภเูกต็ โฮเตล แอนด์สปา ภเูกต็
250 โรงแรมเดอะ ในหาน ภเูกต็ ภเูกต็
251 โรงแรมเดอะเซนส์เซส รีสอร์ท ภเูกต็
252 โรงแรมพูลแมน ภเูกต็ อาเคเดีย หาดในทอน ภเูกต็
253 โรงแรมรีเซ็นต้า ภเูกต็ สวนหลวง ภเูกต็
254 โรงแรมรีเซ็นต้า สวีท ภเูกต็ สวนหลวง ภเูกต็
255 โรงแรมรีเซ็นต้า เอก็ซ์เพรส ภเูกต็ทาวน์ ภเูกต็
256 โรงแรมเลอเมริเดียน ภเูกต็ ภเูกต็
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257 โรงแรมออร์คิดเดเซีย  รีสอร์ท ภเูกต็
258 โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ระยอง
259 โรงแรมไม้แกว้ด าเนนิ รีสอร์ท ราชบรีุ
260 โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์เมานเ์ทน เลย
261 โรงแรมเลยวิลเลจ เลย
262 โรงแรมบนัยันทรี สมยุ สุราษฎร์ธานี
263 โรงแรมบา้นท้องทราย สุราษฎร์ธานี
264 โรงแรมเบลมอนด์ นภาใส เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี
265 โรงแรมเมอืงสมุย สปา รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
266 โรงแรมรอยัลเมือง สมยุ วิลล่า สุราษฎร์ธานี
267 โรงแรมละไมวันทา บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
268 โรงแรมอนนัตรา รสานนัดา เกาะพะงัน วิลล่า สุราษฎร์ธานี
269 โรงแรมอมารี เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี
270 โรงแรมโอโซ่ เฉวง สมยุ สุราษฎร์ธานี
271 โรงแรมรอยัลนาคารา หนองคาย
272 โรงแรมเซ็นทารา คอนแวนชัน่ อดุรธานี อดุรธานี
273 กระบี ่ทิพารีสอร์ท กระบี่
274 ซันไรท์ ทรอปคิอล รีสอร์ท กระบี่
275 ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
276 ไร่เลย์ ปร้ินเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
277 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยด์ สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานครมหานคร

278 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานครมหานคร

279 โรงแรมดับเบิล้ทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครมหานคร

280 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ กรุงเทพมหานครมหานคร

281 โรงแรมวิค ทรี แบงค์กอก กรุงเทพมหานครมหานคร

282 โรงแรมอมัรา กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครมหานคร

283 โรงแรมเอม็โพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม กรุงเทพมหานครมหานคร

284 โรงแรมไอเรสซิเด้นท์ กรุงเทพมหานครมหานคร

285 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครมหานคร

286 เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ชลบรีุ
287 รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ชลบรีุ
288 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บชี รีสอร์ท ชลบรีุ
289 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ชลบรีุ
290 โรงแรมดุสิตธาน ีพัทยา ชลบรีุ
291 โรงแรมเบลลา วิลล่า พรีมา่ ชลบรีุ
292 โรงแรมเบลลา วิลล่า เมโทร ชลบรีุ
293 โรงแรมเบสท์ เบลลา พัทยา ชลบรีุ
294 โรงแรมเวฟ พัทยา ชลบรีุ
295 โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ เชียงราย
296 โรงแรมเชียงใหม ่ฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่
297 โรงแรมเชียงใหมฮิ่ลล์ 2000 เชียงใหม่
298 โรงแรมซีเอช โฮเทล เชียงใหม่
299 โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่ เชียงใหม่
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300 โรงแรมอมิม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่ เชียงใหม่
301 อมิพีเรียลเชียงใหม ่รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ เชียงใหม่
302 อโีค่ รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
303 บา้นป ูรีสอร์ท ตราด ตราด
304 โรงแรม ยู เขาใหญ่ นครราชสีมา
305 โรงแรมริชมอนด์ นนทบรีุ
306 นา่น บติูค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นา่น
307 ภพูิพัฒน ์รีสอร์ท นา่น
308 มมีอีาร์นา่น รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล นา่น
309 โรงแรมนา่น ศรีปนันา นา่น
310 โรงแรมนา่นเทรซเซอร์ นา่น
311 โรงแรมบา้นไอยรา นา่น
312 โรงแรมแสงทอง รีสอร์ท นา่น
313 โรงแรมเอกลดา บรีุรัมย์
314 โรงแรม มาราเกซ หวัหนิ รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์
315 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลล่า หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
316 โรงแรมหวัหนิ แมริออท รีสอร์ท และ สปา ประจวบคีรีขันธ์
317 โรงแรมเอวาซอน หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
318 เล็ตส์ซี หวัหนิ อลัเฟรสโก ้รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์
319 โลลิโก ้รีสอร์ท หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์
320 อปัสรา บชีฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พังงา
321 เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชัวร่ี คอลเล็กชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
322 โรงแรมดิโอลด์ ภเูกต็ กะรนบชี รีสอร์ท ภเูกต็
323 โรงแรมดีวานา่ ปา่ตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
324 โรงแรมดีวานา่ พลาซ่า ภเูกต็ ปา่ตอง ภเูกต็
325 โรงแรมเดอะราชา ภเูกต็
326 โรงแรมโนโวเทล ภเูกต็ รีสอร์ท ภเูกต็
327 โรงแรมปา่ตองลอดจ์ ภเูกต็
328 โรงแรมมาซิ ดีไซน ์โฮเทล ภเูกต็
329 โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบชี ภเูกต็ ภเูกต็
330 โรงแรมเรเนซองส์ ภเูกต็ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
331 โรงแรมศรีพันวา ภเูกต็ ภเูกต็
332 โรงแรมสันต์ิสุริย์ ภเูกต็ ภเูกต็
333 โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ระยอง
334 บริษทั ปา่สัก ฮิลล์ไซด์ จ ากดั ลพบรีุ
335 บา้นชานภู เลย
336 ปนดัดา รีสอร์ท เลย
337 เลยพาเลช เลย
338 โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา สมทุรปราการ
339 เฉวงโคฟ บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
340 โรงแรมซิกเซ้นส์ สมยุ สุราษฎร์ธานี
341 โรงแรมพีซ รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
342 ศาลาสมุย เชิงมน บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
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343 สมยุบรีุ บชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
344 วานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย หนองคาย
345 Bluesotel Krabi กระบี่
346 Phi Phi Island Village Beach Resort กระบี่
347 เซ็นทาราอนัดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ กระบี่
348 พีพี ชาลีบชี รีสอร์ท กระบี่
349 โรงแรมอา่วนางปร้ินซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
350 Al MEROZ HOTEL กรุงเทพมหานครมหานคร

351 The Siam Bangkok กรุงเทพมหานครมหานคร

352 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพมหานครมหานคร

353 เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานครมหานคร

354 โรงแรม คราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพิน ีพาร์ค กรุงเทพมหานครมหานคร

355 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ / Bangkok Marriott Hotel The Surawongse  กรุงเทพมหานครมหานคร

356 โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานครมหานคร

357 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครมหานคร

358 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
359 เปก็กี ้โคฟ รีสอร์ท* จันทบรีุ
360 โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบชี จันทบรีุ
361 เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชลบรีุ
362 โอเชีย่น มารีนา่ ยอช์ทคลับ พัทยา ชลบรีุ
363 Le Meridien Chiangrai Resort เชียงราย
364 อมิพีเรียลริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย
365 Anantara Chiang Mai Resort เชียงใหม่
366 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เชียงใหม่
367 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เชียงใหม่
368 โรงแรมฮอลิเดย์ อนิน ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
369 วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
370 เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท ตราด
371 ชีวาปรีุ บชี รีสอร์ท ตราด
372 เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท ตราด
373 ตราดซิต้ี โฮเทล ตราด
374 ปาล์มสวย รีสอร์ท ตราด
375 พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตราด
376 บริษทั ชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ ากดั นครนายก
377 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นครปฐม
378 โรงแรม ดิ อมิพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา
379 นา่น บติูค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นา่น
380 นา่นกรีนเลควิว รีสอร์ท นา่น
381 นา่นนรัินดร์ รีสอร์ท นา่น
382 บริษทั ศศิดารา รีสอร์ท จ ากดั นา่น
383 โรงแรมเครสโค บรีุรัมย์ บรีุรัมย์
384 โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Worabura Huahin Resort & Spa ประจวบคีรีขันธ์ 
385 โรงแรมอมารี หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 
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386 บยีอน รีสอร์ท เขาหลัก พังงา
387 โรงแรม วนาคารบชี รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา
388 โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก
389 i Tara Resort and Spa เพชรบรีุ
390 ธารา มันตรา ชะอ า รีสอร์ท เพชรบรีุ
391 Veranda Resort Hua Hin - Cha Am เพชรบรีุ 
392 โรงแรมเชอราตัน หวัหนิ รีสอร์ทแอนด์สปา เพชรบรีุ 
393 โรงแรมลองบชี ชะอ า เพชรบรีุ 
394 ลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท เพชรบรีุ 
395 Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket ภเูกต็
396 COMO POINT YAMU ภเูกต็
397 JW Marriott Phuket Resort & Spa ภเูกต็
398 SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong ภเูกต็
399 เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า ภเูกต็
400 เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ภเูกต็
401 บญัดารา วิลล่า ภเูกต็ ภเูกต็
402 ภเูกต็ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
403 โรงแรมรอยัล ภเูกต็ ซิต้ี ภเูกต็
404 วินแดม แกรนด์ ภเูกต็ กะหลิมเบย์ ภเูกต็
405 อริญชย์นารา บางเทาบชี รีสอร์ท Arinara Bangtao Beach Resort ภเูกต็
406 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่ ระยอง ระยอง
407 เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เลย
408 ภเูรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย
409 ภเูรือบษุบา รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย
410 มว้นมาณี  บทูิค โฮเทล เลย
411 โรงแรมเลยพาเลซ เลย
412 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา
413 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง สมทุรปราการ
414 เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมูบ่า้นไทย) สุโขทัย
415 สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สุโขทัย
416 WHITE SAND SAMUI RESORT สุราษฏร์ธาน ี
417 เซ็นทารา วิลล่า สมยุ สุราษฏร์ธาน ี
418 สมยุรีโซเทล บชี รีสอร์ท สุราษฏร์ธาน ี
419 Bluesotel Krabi กระบี่
420 Phi Phi Island Village Beach Resort กระบี่
421 เซ็นทาราอนัดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ กระบี่
422 พีพี ชาลีบชี รีสอร์ท กระบี่
423 โรงแรมอา่วนางปร้ินซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
424 Al MEROZ HOTEL กรุงเทพมหานครมหานคร

425 The Siam Bangkok กรุงเทพมหานครมหานคร

426 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพมหานครมหานคร

427 เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานครมหานคร

428 โรงแรม คราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพิน ีพาร์ค กรุงเทพมหานครมหานคร
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429 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ / Bangkok Marriott Hotel The Surawongse  กรุงเทพมหานครมหานคร

430 โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานครมหานคร

431 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครมหานคร

432 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
433 เปก็กี ้โคฟ รีสอร์ท* จันทบรีุ
434 โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบชี จันทบรีุ
435 เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ชลบรีุ
436 โอเชีย่น มารีนา่ ยอช์ทคลับ พัทยา ชลบรีุ
437 Le Meridien Chiangrai Resort เชียงราย
438 อมิพีเรียลริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย
439 Anantara Chiang Mai Resort เชียงใหม่
440 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เชียงใหม่
441 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เชียงใหม่
442 โรงแรมฮอลิเดย์ อนิน ์เชียงใหม่ เชียงใหม่
443 วินทรี ซิต้ี รีสอร์ท เชียงใหม่ เชียงใหม่
444 เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท ตราด
445 ชีวาปรีุ บชี รีสอร์ท ตราด
446 เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท ตราด
447 ตราดซิต้ี โฮเทล ตราด
448 ปาล์มสวย รีสอร์ท ตราด
449 พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตราด
450 บริษทั ชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ ากดั นครนายก
451 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นครปฐม
452 โรงแรม ดิ อมิพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา
453 นา่น บติูค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นา่น
454 นา่นกรีนเลควิว รีสอร์ท นา่น
455 นา่นนรัินดร์ รีสอร์ท นา่น
456 บริษทั ศศิดารา รีสอร์ท จ ากดั นา่น
457 โรงแรมเครสโค บรีุรัมย์ บรีุรัมย์
458 โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Worabura Huahin Resort & Spa ประจวบคีรีขันธ์ 
459 โรงแรมอมารี หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ 
460 บยีอน รีสอร์ท เขาหลัก พังงา
461 โรงแรม วนาคารบชี รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา
462 โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก
463 i Tara Resort and Spa เพชรบรีุ
464 ธารา มันตรา ชะอ า รีสอร์ท เพชรบรีุ
465 Veranda Resort Hua Hin - Cha Am เพชรบรีุ 
466 โรงแรมเชอราตัน หวัหนิ รีสอร์ทแอนด์สปา เพชรบรีุ 
467 โรงแรมลองบชี ชะอ า เพชรบรีุ 
468 ลีฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท เพชรบรีุ 
469 Centara Blue Marine Resort and Spa Phuket ภเูกต็
470 COMO POINT YAMU ภเูกต็
471 JW Marriott Phuket Resort & Spa ภเูกต็
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472 SLEEP WITH ME HOTEL design hotel @ patong ภเูกต็
473 เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า ภเูกต็
474 เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ภเูกต็
475 บญัดารา วิลล่า ภเูกต็ ภเูกต็
476 ภเูกต็ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
477 โรงแรมรอยัล ภเูกต็ ซิต้ี ภเูกต็
478 วินแดม แกรนด์ ภเูกต็ กะหลิมเบย์ ภเูกต็
479 อริญชย์นารา บางเทาบชี รีสอร์ท Arinara Bangtao Beach Resort ภเูกต็
480 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน่ ระยอง ระยอง
481 เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เลย
482 ภเูรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย
483 ภเูรือบษุบา รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย
484 มว้นมาณี  บทูิค โฮเทล เลย
485 โรงแรมเลยพาเลซ เลย
486 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา
487 โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง สมทุรปราการ
488 เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมูบ่า้นไทย) สุโขทัย
489 สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สุโขทัย
490 WHITE SAND SAMUI RESORT สุราษฏร์ธาน ี
491 เซ็นทารา วิลล่า สมยุ สุราษฏร์ธาน ี
492 สมยุรีโซเทล บชี รีสอร์ท สุราษฏร์ธาน ี
493 ศิวาเทล กรุงเทพ กรุงเทพมหานครฯ
494 อา่วนางฟีโอเร่ รีสอร์ท กระบี่
495 โรงแรม ดีวานา่ พลาซ่า กระบี ่อา่วนาง กระบี่
496 โรงแรมพีพาราไดซ์ ก าแพงเพชร
497 สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท  พัทยา ชลบรีุ
498 เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย
499 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
500 บา้นทะเลดาว ประจวบคีรีขันธ์
501 โรงแรมเดอะฟร้อนท์ วิลเลจ ภเูกต็
502 โรงแรมเดอะวิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
503 บรุาส่าหรี ภเูกต็ ภเูกต็
504 กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท ภเูกต็
505 โรงแรมเซนทารากะตะรีสอร์ท ภเูกต็
506 โรงแรมฟาร์มเฮ้าส์ระนอง ระนอง
507 โรงแรม บา้นอมัพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา สมทุรสงคราม
508 ธาราบรีุรีสอร์ท  สุโขทัย
509 โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย
510 โรงแรม สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท สุโขทัย
511 โรงแรม ศาลาสมุย เฉวงบชี รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี
512 โฟร์ซีซ่ันส์ รีสอร์ท เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี
513 สันติบรีุ เกาะสมยุ สุราษฎร์ธานี
514 โรงแรม เมลาตี บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา สุราษฎร์ธานี



ล ำดบัที่ รำยชือ่โรงแรม จงัหวัด

515 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครฯ
516 โรงแรม พีซ ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
517 โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบรีุ
518 โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บชี จันทบรีุ
519 แรบบซิ ฮิลล์ รีสอร์ท จันทบรีุ
520 โรงแรมเบลลา วิลล่า คาบานา่ ชลบรีุ
521 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เชียงใหม่
522 โรงแรมเอวาด้า ตราด
523 ซีวานา่ บชี รีสอร์ท ตราด
524 โรงแรม เซ็น โฮเทล นครปฐม นครปฐม
525 เพ ลา เพลิน บติูค รีสอร์ท บรีุรัมย์
526 เอซ ออฟ หวัหนิ รีสอร์ท เพชรบรีุ
527 โรงแรม กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
528 โรงแรม ราไวย์ ปาล์ม บชี รีสอร์ท ภเูกต็
529 เดอะกรีีสอร์ท แอนด์ สปา ภเูกต็
530 เซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทภเูกต็ ภเูกต็
531 มาย บชี รีสอร์ท ภเูกต็ ภเูกต็
532 โรงแรม ฮอลลิเดย์ อนิน ์เอก๊ซ์เพรส ภเูกต็ ปา่ตองบชี ภเูกต็
533 โรงแรมภารีสา ภเูกต็
534 พีชฮิลล์ โฮเต็ล ภเูกต็
535 สุขโฮเทล ระนอง
536 อกัษร โฮเทล ระยอง
537 ดิโอลด์เชียงคาน บติูก โฮเทล เลย
538 ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานครฯ
539 โรงแรมเรด แพลนเนต กรุงเทพฯ อโศก กรุงเทพมหานครฯ
540 ปาหนนั กระบี ่รีสอร์ท กระบี่
541 ซี ซีคเกอร์ กระบี ่รีสอร์ท กระบี่
542 ชีวารีโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จันทบรีุ
543 โรงแรม เรด แพลนเนต พัทยา ชลบรีุ
544 โรงแรม เบลลา วิลล่า พัทยาถนนสาย 3 ชลบรีุ
545 โกโก ้วัลเล่ย์ รีสอร์ท นา่น
546 โรงแรมเทวราช นา่น
547 โรงแรมถาวรปาล์มบชี รีสอร์ท ภเูกต็
548 โรงแรมภเูกต็ไอแลนด์วิว ภเูกต็
549 โรงแรม เดอะ ยามา ภเูกต็ ภเูกต็
550 โรงแรมโทรปกิา้ ภเูกต็
551 โรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนทั ไอส์แลนด์ ภเูกต็
552 ทูเบดโฮเทล ระนอง
553 อะเดย์ อนิน ์ระนอง โฮสเทล ระนอง
554 โรงแรม ทินดีิ ระนอง ระนอง
555 น้ าใส เขาสวย รีสอร์ท ระนอง ระนอง
556 โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง ระยอง
557 โรงแรม อุน่รักริมโขง รีสอร์ท เลย



ล ำดบัที่ รำยชือ่โรงแรม จงัหวัด

558 โรงแรมใดเฮง บทูิค เชียงคาน เลย
559 โรงแรม สบาย สบาย สุโขทัย สุโขทัย


