โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย ครั้งที่ 13
รายชื่อผลงานที่ผ่านรอบการประเมินเบือ้ งต้น (Pre-screen)
โดยแบ่งตามประเภทรางวัล และ สาขารางวัล
ประเภท : แหล่งท่องเทีย่ ว (Attraction)
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพือ่ การเรียนรู้ (Learning and Doing)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์เรียนรูป้ ่ าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่ าและระบบนิเวศ ปตท.
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรกั ษ์
ไดโนซอร์ทวั ร์ โดย บริษัท คัลเลอร์ฟลู ฮอลิเดย์ ทราเวล จากัด
อควาเรียภูเก็ต
มิวเซียมภูเก๊ต
มินิมรู า่ ห์ฟาร์ม
วันเดียวเที่ยวสีชงั โดย บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี
(ประเทศไทย) จากัด
8. โกโก้ วัลเล่ย ์
9. โฮงเจ้าฟองคา
10. สวนสุภทั ราแลนด์ ระยอง
11. วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า
12. เรือนจาชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัดเรือนจากลางระยอง
13. สวนยายดา-เจ๊บญ
ุ ชื่น
14. เที่ยวสองบางใกล้กรุง : บางกอบัว บางนา้ ผึง้ จ.สมุทรปราการ
โดย บริษัท สยามบุรี ทราเวลทัวร์ จากัด
15. สวนสัตว์ขอนแก่น
16. ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภเู วียง)
17. ศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ. ลาตะคอง
18. โรงไฟฟ้าลาตะคองชลภาวัฒนา
19. ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้
20. เพ ลา เพลิน
21. สลามตานีกรุน่ กลิ่นวิถีผา่ นเสน่หเ์ ปอรานากัน
โดย ห้างหุน้ ส่วนจากัดฮาลาฮับ
22. การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านผารังหมี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
น่าน
น่าน
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
สมุทรปราการ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
บุรีรมั ย์
ปัตตานี
พิษณุโลก

23. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
24. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
25. หลงเสน่หช์ มุ ชนแสนคลาสสิคสูก่ ารท่องเที่ยวสไตล์ชิคๆ
วิถีอารยวัฒนธรรม โดย รักจังทัวร์ แอนด์ ทราเวล
26. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
27. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
28. เอเลฟเฟ่ น พูพู เปเปอร์ พาร์ค
29. ศูนย์อตุ สาหกรรมทาร่ม
30. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
31. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32. เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค วาริมนั ตรา ไทยโซน
33. ศูนย์ศกึ ษาวิธีการฟื ้ นฟูท่ีดนิ เสื่อมโทรมเขาชะงุม้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
34. ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้ “ใจฟ้าฟาร์ม”
โดย บริษัท นัตตีส้ ์ แอดเวนเจอร์ส ์ จากัด
35. บ้านริมคลองโฮมสเตย์
36. โฮมสเตย์ทอ้ งตมใหญ่
37. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรนิ ธร
38. ฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดาริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
39. ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่ าชายเลนสิรนิ าถราชินี
40. โปรแกรม 2 คืน ศูนย์การเรียนรูเ้ ต่าทะเล
โดย บริษัท สาริกา ทราเวล จากัด

ร้อยเอ็ด
ลาปาง
อุดรธานี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครปฐม
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรสงคราม
ชุมพร
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์

สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพือ่ การผจญภัย (Outdoor and Adventure Activity)
1. มหัศจรรย์อนั ดามันตรัง ส่งเสริม สร้างสรรค์
เพื่อความยั่งยืน โดย บริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จากัด
2. ฟลายอิง้ หนุมาน
3. หนุมานเวิลด์
4. บานาน่าบีช เกาะเฮ / บริษัท เดอะคอรัลรีฟ คาบาน่า จากัด

ตรัง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Local and Community)
1.
2.
3.
4.
5.

แหลมสัก : ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ร่วมปันความสุข
โฮมสเตย์บา้ นท่าขันทองการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลือ้ ศรีดอนชัย
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตาบลม่วงกลวง
(ล่องแพเปี ยกคลองลัดโนด)
6. ทุง่ หว้าโฮมสเตย์โกดอน
7. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลตะเคียนเตีย้
8. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนา้ เชี่ยว
9. กลุม่ ท่องเที่ยวบ้านนา้ เชี่ยว (โฮมสเตย์บา้ นนา้ เชี่ยว)
10. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก
11. หมูบ่ า้ นท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลบ่อสวก
“ถิ่นฐานโบราณคดี วิถีสขุ สบาย…สไตล์บอ่ สวก”
12. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลในเวียง-บ้านหนองเต่า
13. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ
14. ชุมชนบางกอบัว
15. หมูบ่ า้ นหนองขาว กาญจนบุรี/บ.จัมโบ้ เจอร์น่ีย ์ & อีเว้นท์ จากัด
/ทัวร์ป่ ั นจักรยานเที่ยวหมูบ่ า้ นไทย
16. หมูบ่ า้ นท่องเที่ยวไหมสนวนนอก
17. ปราสาทเมืองต่า/ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง/เที่ยวชมวิถีชมุ ชน
18. ย่านเก่าวังกรด
19. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ
20. ชุมชนจุฬาภรณ์พฒ
ั นา 9 โดย Local Alike
21. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน
22. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง
23. โฮมสเตย์อมก๋อย โดย Buffalo Tours
24. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
25. วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลือ้ เมืองลวงเหนือ
26. ตลาดหัวปลี สระบุรี
27. โฮมสเตย์บา้ นนาต้นจั่น
28. กลุม่ ท่องเที่ยวชุมชนตาบลบ้านแหลม ( บ้านสวนแผ่นดินแม่ )
29. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอทู่ อง
30. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุง่ ประดู่

กระบี่
เชียงราย
เชียงราย
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
ชลบุรี
ตราด
ตราด
นครนายก
น่าน
น่าน
ระยอง
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
บุรีรมั ย์
บุรีรมั ย์
พิจิตร
พิษณุโลก
ยะลา
เลย
สุรนิ ทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์

สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature and Park)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไพรเวททริป พัทลุง-ทะเลน้อย 3 วัน 2 คืน โดย กระบี่ไพรเวททัวร์
ถา้ เลสเตโกดอน
ศูนย์เรียนรูป้ ่ าวังจันทร์
อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
ลานกางเต็นท์ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาตินา้ ตกเจ็ดสาวน้อย

พัทลุง
สตูล
ระยอง
ลาปาง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สระบุรี

สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง (Recreation and Entertainment)
1.
2.
3.
4.

มหานครสกายวอล์ค
บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จากัด
ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่าคืน โดย แพร่ทราเวล
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสชั นาลัย
ตลาดโบราณใครใคร่คา้ ค้า ณ วัดพระปรางค์
5. สวนนา้ วานา นาวา วอเตอร์จงั เกิล้

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
แพร่
สุโขทัย
ประจวบคีรีขนั ธ์

สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Culture)
1. เที่ยวกรุงเทพฯทางนา้ เยี่ยมชมศาสนสถาน
และวัฒนธรรมไทยโดย Oriental Leisure Co., Ltd.
2. พิพิธภัณฑ์บา้ นดงโฮจิมินห์
3. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

กรุงเทพมหานคร
พิจิตร
เพชรบูรณ์

ประเภท : ที่พักนักท่องเที่ยว (Accomodation)
สาขาโลเคชั่น โฮเทล (Location Hotel)
1. โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
2. โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
3. อ่าวนาง ปริน้ ซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ตแอนด์สปา
4. อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
5. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
6. โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
7. โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา
8. เมสัน
9. โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
10. โรงแรมฮิลตัน สุขมุ วิท กรุงเทพฯ
11. โรงแรมพนมรุง้ ปุรี
12. โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ
13. โรงแรมอเดลฟี่ แกรนด์ สุขมุ วิท
14. โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
15. โรงแรมแคนทารีโคราช
16. โรงแรมเเคนทารี เบย์ ระยอง
17. โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ
18. Away Chiangmai Thapae Resort- a vegan retreat
19. โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
20. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก
ชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
21. โรงแรมแคนทารี อยุธยา
22. โรงแรมอเดลฟี่ โฟร์ตไี ้ นน์
23. โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
24. โรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ
25. โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
26. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กระบี่
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
ชลบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
บุรีรมั ย์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร คอนเวน
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สงขลา

สาขาดีไซน์โฮเทล (Design Hotel)
1. โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า
2. โรงแรมอวิสต้า แกรนด์ ภูเก็ต กะรน - เอ็ม แกลเลอรี
3. โรงแรมครอสทูไวบ์ บุรีรมั ย์
4. โรงแรม เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท
5. โรงแรมยางคาวิลเลจ
6. ทรีเฮาส์ วิลล่าส์
7. โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
8. โรงแรมสยามแอ็มสยามดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ
9. โรงแรม บุรีศริ ิ เชียงใหม่
10. โรงแรม เดอะสลิล สุขมุ วิท57-ทองหล่อ
11. โรงแรม เล็ตส์ ซี หัวหิน อัลเฟรสโก้ รีสอร์ท
12. ครอสทู เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
13. โรงแรมครอสทูไวบ์ กรุงเทพ สุขมุ วิท

`

สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
บุรีรมั ย์
เพชรบุรี
เชียงใหม่
พังงา
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร

สาขารีสอร์ท (Resort)
1. พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท
2. สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
3. โรงแรม เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา
4. โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี
5. โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท
6. พุทธรักษา หัวหิน
7. โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา
8. บ้านทะเลดาว
9. ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน
10. โรงแรม เฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท
11. ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช
12. โรงแรม อวานี พลัส สมุย
13. โรงแรม ดุสิต ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
14. อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา
15. โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
16. เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
17. เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

ภูเก็ต
ชลบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
เชียงราย
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์
ภูเก็ต
ประจวบคีรีขนั ธ์
ประจวบคีรีขนั ธ์
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ชลบุรี
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ชลบุรี

18. โรงแรม เดอะ สยาม
19. พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา
20. เชอราตันสมุย รีสอร์ท
21. โรงแรมอมารี เกาะสมุย
22. สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
23. โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
24. สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
25. โรงแรม ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท
26. โรงแรม กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท แอน สปา
27. โรงแรม ไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท
28. สปริงฟิ ลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์สปา
29. สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
30. ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี
31. ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
32. โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
33. โรงแรมโลลิโก้ รีสอร์ท หัวหิน

กรุงเทพมหานคร
กระบี่
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สมุทรปราการ
พังงา
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
เพชรบุรี
สุโขทัย
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์

สาขาลักซ์ชัวรีโฮเทล (Luxury Hotel)
1. โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
2. เดอะเชลซี กระบี่
3. โรงแรม ชาลา นัมเบอร์ ซิก
4. อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท
5. โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี
6. คอนราดเกาะสมุย
7. โรงแรม เมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
8. โรงแรม อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
9. โรงแรมอนันตรา บ่อผุด
10. โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ชรู ่ี คอลเล็คชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย
11. โรงแรม รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
12. โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
13. โรงแรมดับเบิล้ ยู เกาะสมุย
14. โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น กรุ งเทพฯ
15. Conrad Bangkok
16. อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

เชียงราย
กระบี่
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขนั ธ์
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต

17. โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
18. อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
19. อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
20. โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท, เอ ลักซ์ชวั รี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล
21. โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
22. โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชวั รี่
คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
23. โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
24. โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ
25. หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา
26. ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช
27. เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
28. Bangkok Marriott Marquis Queen's Park

กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ประจวบคีรีขนั ธ์
ภูเก็ต
พังงา
กรุงเทพมหานคร

ประเภท : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism)
สาขาสปา (Spa)
1. คุซทั สึออนเซ็น ชลบุรี
2. เฮลท์แคร์แอนด์สปา อ่อนนุช
3. ศิรา สปา
4. จาราสปา
5. บันยันทรี สปา สมุย
6. สปาเซ็นวารี สาขาโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา
7. รติลา้ นนาสปา
8. วารีรกั ฮ็อต สปริง แอนด์ เวลเนส
9. เรนฟอเรส สปา
10. เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา แอนด์ ออนเซน ทองหล่อ
11. มาสเตอร์ เธอราปิ สต์ เอ็กซ์พีเรียน
(Master Therapist Experience) บันยันทรี สปา ภูเก็ต
12. ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่
13. ฟ้าล้านนาสปา
14. DIVANA NURTURE SPA
15. DIVANA SCENTUARA SPA
16. DIVANA VIRTUE SPA
17. บันยันทรี สปา กรุงเทพ
18. โอเอซิสสปา แอท นิมมาน
19. โอเอซิส ทรอปิ คอล รีทรีท สปา
20. โอเอซิสสปาพัทยา
21. โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา

ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตราด
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
ภูเก็ต
ชลบุรี
ภูเก็ต

สาขาเวลเนส รีทรีต (Wellness Retreat)
1.
2.
3.
4.

เดอะไลฟ์ โค (ไทยแลนด์) จากัด
คามาลายา เกาะสมุย
ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข

ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สงขลา

สาขานวดไทยเพือ่ สุขภาพ (Nuad Thai for Health)
1. ลีลานวดไท เจดียห์ ลวง
2. ลีลานวดไท ท่าแพ
3. เล็ทส์ รีแลกซ์ โบ้ท ลากูน ภูเก็ต
4. เล็ทส์ รีแลกซ์เทอร์มินอล 21 พัทยา – แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา
5. เล็ทส์ รีแลกซ์ วัน นิมมาน เชียงใหม่
6. เก็ดตะหว๋า เจริญเมือง

เชียงใหม่
เชียงใหม่
ภูเก็ต
ชลบุรี
เชียงใหม่
เชียงใหม่

