
 

 

 

ข้อมูลสถานประกอบการ 

ด้านการท่องเที่ยว 

ส ำหรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ 

ส ำนักวิชำกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จังหวัดเชียงราย 
(สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ว) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จ ากัด 

811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 
โทร.053-742844-9 โทรสาร.053-742854 

 

2 บริษัท มันดาเลย์ ทราเวล 
73/6 ม.20 ซอยสหมิตร ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย  57000  โทร 053 716 108 

 

3 Happiness Tourism Travel Agency 
73/6 หมู่ 20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 084-3477938 

 

4 หจก. เชียงราย อาลีทัวร์ 
349 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100  โทร 053-176111 

 

5 บริษัท เลิฟ ทราเวล 
121/212 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 086-6586868 

 

6 บริษัท Sogood Airline Service and Travel 
112/2 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-601707 

 

7 บริษัท โคโคนัท ทัวร์ 
1016/2 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 080-6770375 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 บริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวลเอเจนซี่ จ ากัด 

230 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพานค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
57130  053-642517 ต่อ 9 โทรสาร 053-642420 

 

9 บริษัท โสภาพรรณ ทราเวล 
121/462 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57100 โทร 083-2070777 

 

10 บริษัท อ่ังเปา ซีเอส ทัวร์ 
121/3 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 
โทร 053-650143 

 

11 บริษัท เอเอ แฟร์ ทัวร์ 
595/5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 085-0296452 

 

12 บริษัท พี.ดี. ทัวร์ 
869 /110  ถ.เปมะวิภาต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 081-8818477 

 

13 กชพร แทรเวลแอนด์ เซอร์วิส  
868/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 084-6085452 โทรสาร 053-600725 

 

14 บริษัท นอร์ท แพลนเนท ทราเวล จ ากัด 
18/3 หมู่ 13ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 085-6955400 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
15 บริษัท เชียงใหม่ ดิสคัฟ เวอรี่ทัวร์ 

518-519 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร 053-702902 

 

16 บริษัท Asia Trips 
300/146 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 096-8680833 

 

17 Happiness Turismo Travel and Agency  
73/6 หมู่ 20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 084-3477938 

 

18 บริษัท Chai Machete Tours 
370/9 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 084-8047549 

 

19 หจก. บุษยมาส ทัวร์ 
219 หมู่ 15 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 086-3924011 

 

20 So good airline service and travel 
112/2 ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 083-9393940 

 

21 บริษัท Jungle Monkey Tour 
897/4 หมู่ 3 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร 094-6727921 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
22 North Kew Tour 

873/13 ถ.ประสพสุข ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร 089-4324539 โทรสาร 053-714967 

 

23 บริษัท เชียงรายทัวร์ 
599 หมู่ 4 ถ.ฮ่องลี่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร 081-1120116 

 

24 บริษัทไทย แอร์เอเชีย จ ากัด(ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง) 404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร 098-6195651 

 

25 บริษัท พัชรพร  ทราเวล 
411 หมู่ 2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-767626 , 089-8539336 

 

26 บริษัท Good Star travel  
5/23 หมู่ 14 ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-715729 

 

27 บริษัท สุนทรี ทัวร์ 
869/51 ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 
 โทร 089-8387142 โทรสาร 053-718226 

 

28 บริษัท P.B.Travel Agency 
811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-712884 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
29 บริษัท PDA Tour 

620/1 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 053-740088 

 

30 บริษัท การบินไทย จ ากัด (ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง) 
404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-798180 

 

31 บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอ็นเตอร์ไพรส์ 
510/3 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 053-713918,053-740478  
โทรสาร 053-7133963 

 

32 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.เชียงราย 
448/16 ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-717433 ,053-700051-2 
โทรสาร 053-717434 

 

33 บริษัท Near River Tour 
891/10 ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 086-1145030 

 

34 หจก. จันทิมา เชียงราย ทัวร์ 
303 หมู่ 2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 
โทร 081-8825933โทรสาร 053-750756 

 

35 Dragon Sun Smile 
458 หมู่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 081-0256999 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
36 บริษัท ศิลาแลง ทัวร์ 

541 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 053-752215 โทรสาร 053-713358 

 

37  บริษัท Tom Karen’s Center Tour 
869/141  ถ.เปมะวิภาค ต.เวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 081-0279223 

 

38 บริษัท VIP Travel and service 
79/207 หมู่ 22 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร 081-7644877 โทรสาร 053-713339 

 

39 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายฟาร์ - อีสท์ นอร์ท  
46/1 หมู่ 18 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-715690, 
085-69556901 Fax053-715691 

 

40 บริษัท ตุงหลวงทัวร์  
869/141 ถ.เปมะวิภาต ต.รอบเวียง  อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 โทร 053-752161  
โทรสาร 053-752312 

 

41 บริษัท แอนทัวร์ เชียงของ 
166 หมู่8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร 053-655198 โทรสาร 053-791218 

 

42 บริษัท บ้านบัวเกสต์เฮาส์ แอนด์ ทัวร์ 
879หมู่9 ถ.เจ็ดยอด ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 053-718-880 , 081-7644877 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
43 บริษัท Nu's Chiang Rai Tour 

869/138 ถ.ไทยวิวัฒน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 081-1689485 

 

44 บริษัท แก้วเป็ง ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จ ากัด 
43/3 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร 088-2591189 โทรสาร 053-791859 

 

45 บริษัท คานันดี ทราเวล 
373/5 หมู่ 19  ถ.สหมิตร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 โทร 089-5557002 

 

46 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด มหาชน  
(สถานีเชียงราย) 
404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-798279 

 

47 บริษัท แอร์ เอเจ้นท์ เชียงราย 
179/1หมู่20 ถ.พหลโยธินต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57100 โทร.053-740445-6 โทรสาร.053-719755 

 

48 Thai Lion Air (สถานีเชียงราย) 
404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-798272 

 

49 บริษัท แบ็คส์ กราวเซอร์วิส  
(สายการบินบางกอก แอร์เวย์) 
404 หมู่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมือง  จ.เชียงราย 57100 
โทร 053-795266 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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จังหวัดเชียงใหม ่

(สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ว) 
 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 บริษัท Heaven Holidays Tours 

88/8 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-271184 

 

2 บริษัท ภูฝาง ทัวร์ 
218 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 
โทร 081-8848001 

 

3 บริษัท เชียงใหม่ นอร์ทเทิร์น ทัวร์ 
299 หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50120 โทร 081-1790999 โทรสาร 053-343529 

 

4 บริษัท เชียงใหม่ วันเดอร์แลนด์ ทราเวล 
144/34 หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทร 053-447564 

 

5 บริษัท เงือกทองทัวร์ 
333/217 ซอยหมู่บ้านเออบาน่า 2 ถ.รัตนสาขา  
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
โทร 086-4884299 

 

6 บริษัท อุดมพรทัวร์ 
330/12 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-204576 

 

7 บริษัท แม่คะนิ้ง ทัวร์ 
14/3 หมู่ 3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทร 053-438003-4 โทรสาร 053-438003-4 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

11 
 

ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 บริษัท สวัสดีห้าดาวทัวร์ 

115/67 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
053-447985  053-447986 

 

9 บริษัท ซีเอ็ม ท็อป นอร์ท จ ากัด 
41 ถนนมูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่  50200  
โทร 053-208788 โทรสาร 053-279626 

 

10 บริษัท พี.บี. ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จ ากัด 
191/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100 โทร 053-272338 โทรสาร 053-272339 

 

11 บริษัท เชียงใหม่ ทัวร์ริสพอร์ท จ ากัด 
35/1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 โทร 053-206047 

 

12 บริษัท นอร์ทเทิร์น ซัน ทราเวล จ ากัด 
17 ถ.ราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 โทร 053-206045 

 

13 หจก. เชียงใหม่ ยูนิเวอร์แซล ทราเวล เซอร์วิส  
เลขที่ 7 ซอย4 ถ.เวียงบัว ต.ชา้งเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300 โทร 053-226454  
โทรสาร 053-406148 

 

14 บริษัท สมพร ทัวร์ 
54/1 ซอย 1 ถ.ระแกง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
50100 โทร 081-9618203 , 053-206493 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
15 บริษัท elephant jungle sanctuary 

119/10 ถนนท่าแพ  ต าบลช้างคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100 เบอร์โทร 053 273 415 

 

16 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ 
ชั้น 2 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร 053-112877 โทรสาร 053-112877-18 

 

17 บริษัท อัมพรทัวร์ เชียงใหม่ 
149/24 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50100 โทร 053-820349- 081-8847231 

 

18 บริษัท ทอฝันทัวร์ (หมู่บ้านลลิษา เนเชอรัล ล้านนา) 
1/138 ม.9 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทร 053-021388 โทรสาร 053-021388 

 

19 เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี 
33 หมู่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
โทร 053-920036 โทรสาร 053-999099 

 

20 สวนสัตว์เชียงใหม่ 
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร 053-221179  โทรสาร 053-222283 

 

21 บริษัท Contact travel 
54/5 หมู่ 2 ซอย 14 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50000 โทร 053-850160 
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ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
22 กองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 

196 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร 053-152547 

 

23 บริษัท Penguin Tour 
33/2-3 ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร 080-1339509 โทรสาร 053-206270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

14 
 

จังหวัดกรุงเทพฯ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดชลบุร ี

จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดนครพนม 

จังหวัดภูเก็ต 
(สถานประกอบการด้านการท่องเทีย่ว) 



ข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ส านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
1 N.T.P Inter Service Co.Ltd. 

169 ถ.โชคชัย 4  ซอย 22 เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพ 
10230 โทร 025380992 โทรสาร 025389579 

 

2 บริษัทดีเจริญทัวร์ ทราเวล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
116/13 หมู่ 9 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230  
โทร02-9334180 โทรสาร02-9334186 

 

3 บริษัท รุ่งทรัพย์แกรนทัวร์ จ ากัด 
33 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500 โทร  02-6318188 โทรสาร 02-631-8190-1 

 

4 บริษัท ซี.พี. ฮอลิเดย์ จ ากัด 
1990 ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทร 02-7046266 โทรสาร 02-7046276 

 

5 บริษัท April International 
90 ชั้น4 สขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-7149793 Fax 02-7149733 

 

6 บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
133/9-20 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
จ.กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2465659 F.02-2465658 

 

7 Bangkok Travel and Exihibition Center tld. 
99/75 หมู่ 4 ซ.วัชรพล 10 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม จ.กรุงเทพ 10220 โทร 091-5655586 
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ล าดับที่ ข้อมูลหน่วยงาน หมายเหตุ 
8 สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ ท่าอาศยานดอนเมือง 

222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 
10210 โทร 02-5355133 โทรสาร 02-5355728 

 

9 บจก.ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) 
999 หมู่ 1 ห้อง A4-091A อาคารคอนคอร์ส A   
ถ.บางนา-ตราด ต.ราชเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540 โทร 02-1342512 

 

10 บริษัท ไบร์แอนด์จอย ทัวร์ จ ากัด 
261/4-8 หมู่ 9 ซ.บัวขาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
จ.ชลบุร ี20150 โทร 038-723577 

 

11 บริษัท ไอวายโอ เซอร์วิส 
345 ที3 ที4 โรงแรมปาร์คบีชรีสอร์ท ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150    
โทร 081-4974434,038-252021 

 

12 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  64210 
โทร 055-697527 โทรสาร 055-697310 

 

13 บริษัท ไทย สามัคคี เซอร์วิส 
85 ถนนนัตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร. 081-5928361 

 

14 Silver Hawk Group 
35/109 หมู่ 9 ซ.6 ถ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 
โทร 076-393711-2 โทรสาร 076-393773 

 

 


