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สถานประกอบการ 

ส าหรับการฝึกปฏิบัตกิารวิชาชีพฯ ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และ
การปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา (ปรับปรุง 11 ก.พ. 2563) 

โรงแรม 

1.โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต     99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต ำบลคคูต อ ำเภอล ำลกูกำ  

    จงัหวดัปทมุธำนี 12130 

2.โรงแรม เชียงใหม่ออคิด       23 ถนนห้วยแก้ว ต ำบลสเุทพ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

3.โรงแรม โคราชโฮเต็ล           191 ถ.อษัฏำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 

4.โรงแรม ทอ็ปแลนด์ พษิณุโลก     68/33 ต.ในเมือง ถ.เอกำทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 

5.โรงแรม อิมพเิรียลควีนปาร์ค       199 สขุมุวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 

6.โรงแรม เวียงตาก 1       25/3 ถ.มหำดไทยบ ำรุง อ.เมือง จ.ตำก 6300 

7.โรงแรม เวียงตาก 2       236 ถ.จอมพล ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตำก 6300 

8.โรงแรม ดิเอ็มเพรส      199 ถ.ช้ำงคลำน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

9.โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท    99 ม.14 ต.แคมป์สน อ.เข้ำคอ จ.เพชรบรูณ์ 67280 

10.โรงแรม อมรินท์ลากูน   52/229  ถ.พระองค์ขำว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 

11.โรงแรม ธาริน   10/7 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล ำปำง ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

12.โรงแรม เชียงใหม่ภูค า   ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงหม่  

13.โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท   19  ม.1 ต.นำเกลือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 



2 
 

14.โรงแรม  Amari Orchid Resort & Power   ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ  

      อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

15.โรงแรม เอเชียพัทยา    352 ถ.เขำพระต ำหนกั ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

16.โรงแรม รอยัล คลิฟบีช   353 ถ.พระต ำหนกั ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

17.โรงแรม เซนทาราแม่สอดฮิลล์   100 ถ.สำยเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตำก 63110 

18.โรงแรม ดุสิตธานี   946 ถ.พระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

19.โรงแรม สยามย์ชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา   559 ถ.พระต ำหนกั ต.หนองปรือ  

        อ.บำงละมงุ   จ.ชลบรีุ 

20.โรงแรม แมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี   51/4 ถ.สนัก ำแพง ต.ท่ำศำลำ  

        อ.เมือง จ. เชียงใหม่  

21.โรงแรม เอวัน เดอะรอยัล ครูส   499 พทัยำเหนือ ถ.เลียบชำยหำด เมืองพทัยำ ชลบรีุ  

22.โรงแรม เดอะไทด์รีสอร์ท   44/1 ถ.บำงแสน1 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 

23.โรงแรม โนโวเทล ริมเพ ระยองรีสอร์ท   4/5 ถ.เพ-แกลง-กร ่ำ ต.ชำกพง อ.แกลง จ.ระยอง 

24.โรงแรม โซฟีเทล สีลม   188 ถ.สีลม สริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

25.โรงแรม Mandarin Training Center  162 ถ.Hoping East Rosd Sec.1 Taipei 

26.โรงแรม มณเฑียรพัทยา  

27.โรงแรม ไอศวรรย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 455 ซ.วงศ์อมำตย์ บำงละมงุ ชลบรีุ 20150 

28.โรงแรม ปางสวนแก้ว เชียงใหม่  ถ.ห้วยแก้ว ต.สเุทพ จ.เชียงใหม่ 
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29.โรงแรม พัทยา ดิสคอปเวอร่ี บีช 249 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 

30.โรงแรม ชากังราวริเวอร์วิว 149 ถ.เทศำ1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 

31.โรงแรม เดอะซายน์ 555/65 นำเกลือ 12 ถ.พทัยำ-นำเกลือ ต.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 

32.โรงแรม วินเซอร์ สวีท 8-10 ซ.สขุมุวิท 20 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

33.โรงแรม ลานนามนตรา 146 ถ.ป่ำตนั ต.ป่ำตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

34.โรงแรม เท่ียน หยวน ต้า จิ่ว เตียน International School, Hong he University, Yunnan 

Province, China 661100 

35.โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ   171 Sukhumvit 11 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวฒันำ 

กรุงเทพมหำนคร 10110 

36. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท     437 Phra Tamnak Road, เขำพระ

ต ำหนกั, พทัยำ, ชลบรีุ, ประเทศไทย, 20150 

37.โรงแรม ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท     Koh Samet : 8 ต ำบลเพ Amphur Muang ระยอง 21160 

38. โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา     99/5 Moo 2 Pae-Klaeng-Kram Road  

ต ำบล ชำกพง อ ำเภอแกลง ระยอง 21190 

39. โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21       ซอย สขุมุวิท 19 แขวง คลองเตยเหนือ เขต

ทวีวฒันำ    กรุงเทพมหำนคร 10110 

40. โรงแรม ควอลิตี ้สวีทส์ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ     99/401-86 แจ้งวฒันะ ซอย แจ้งวฒันะ 

แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 

41.โรงแรม ดวงตะวันเชียงใหม่   32 ถนน ลอยเครำะห์ ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 50100 
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42. โรงแรม สตาร์ ระยอง    70-72 ถนน สขุมุวิท ต ำบล ท่ำประดู่ อ ำเภอเมืองระยอง ระยอง  

43. โรงแรม PATTARA RESORT & SPA   349 40 ถนน ไชยำนภุำพ ในเมือง เมือง พิษณโุลก  

44. โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa   499/7 ซอย นำเกลือ 16 อ.บำงละมงุ ชลบรีุ  

45. โรงแรม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  246 หมู่ที่ 4 ถนนสขุมุวิท  

       ต.นำจอมเทียน อ ำเภอสตัหีบ ชลบรีุ 20250 

46.โรงแรม ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา  111 Mu 6 Klong Nin Beachอ.เกำะลนัตำ กระบี่  

47.โรงแรม รายาวดี   214 ต ำบล อ่ำวนำง อ ำเภอ เมือง กระบี่ 81000 
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บริษัททัวร์ 

1.Travex Lufthansa City Center    86 ซ.หลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กทม.10330 

2.หจก.R.S.N Tour      ถ.รำชด ำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

3.บริษัท วีค แอนด์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วิส   4326-27 ถ.พระรำม 4 แขวงคลองเตย  

    เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 

4.บริษัท ท๊อปฮิตทัวร์ 2000   442/12-13 ถ.ลำดพร้ำว แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

5.บริษัท โฟกัส ฮอลิเดย์   89/48 ถ.รำชด ำริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 

6.บริษัท ดีว่าทราเวลเซิร์วิส    85 อำคำรมณียำแมนชัน่ ลำดพร้ำว 122 วงัทองหลำง กรุงเทพฯ  

7.บริษัท ริมปิงฮอลิเดย์ทัวร์ จ ากัด   17 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ดอยสะเก็ต ต.สนัพระเนตร อ.สนัทรำย  

    จ.เชียงใหม่ 50210 

8.บริษัท แม่สอดคอนเซอร์เวชั่นทัวร์   417/15 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตำก 

9.บริษัท แกรนด์ ออร์คิด ทราเวล จ ากัด   410/41 ม.12 ถ.ดงตำล ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ  

     จ.ชลบรีุ 

10.บริษัท เชียงใหม่ร็อคไคล์มมิ่ง แอดเวนเจอร์   55/3 ถ.รำชภำคีนยั ต.พระสิงห์ อ.เมือง  

    จ.เชียงใหม ่

11.บริษัท ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย์ จ ากัด 73 อำคำรธุรกิจบญัฑิต ถ.พระรำมท่ี6 แขวงสำมเสนใน  

       เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

12.บริษัท Bri and Joy จ ำกดั ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ  
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13.บริษัท Grand orchid Travel 189/74-75 ม.11 ถ.เทพประสิทธ์ิ ต.หนองปรือ จ.ชลบรีุ 20150 

14.บริษัท โบอิง้ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากัด ชัน้ 11 อำคำรกลำสเฮ้ำส์ เลขที่ 1 

       ถ.สขุมุวิท 25 เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

15.บริษัท ทัวร์ริสต์ พอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 60/1 อำรมนริริน ซ.สำยลม  

        ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

16. บริษัท วันเดอร์ฟูลเวิลด์ไวด์ จ ากัด   664 ถนนสี่พระยำ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก      

กรุงเทพมหำนคร 10500 

17.บริษัททัวร์ เทียนหม่า  International School, Hong he University, Yunnan 

       Province ,China 661100 

18. บริษัท Abacus Travel Service Co.,Ltd.    20 โชคชยั 4 ซอย 55 แยก 4 ถ.ลำดพร้ำว 

       เขตลำดพร้ำว กทม. 10230 

19.บริษัท นิวไฟว์สตาร์ เอ็กเพรส   438/6, ช้ำงคลำน, ช้ำงคลำน, เมือง, เชียงใหม ่

20.หจก.ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี ทัวร์  45/33 ซอยงำมวงศ์วำน4 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน     

อ ำเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ 11000 

21. บริษัท Aviation (Thailand) Co.,Ltd.     140/17, ITF Tower Floor 11, Silom Road, Suriya  

Wong, Khet Bang Rak, Bangkok, 10500 

22.บริษัท บางกอก เซาท์อีส ทัวร์    539 ซอย ประชำอุทิศ 19 กรุงเทพมหำนคร จังหวัด 

กรุงเทพมหำนคร 10310 
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23.บริษัท เอสทีเดอร์ลุกซ์ทัวร์ จ ากัด   175-7 อำคำรบำงกอกสหประกนัภยั ถนนสรุวงศ์  

      แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

24.บริษัท กู๊ดไทม์ ทราเวลเลอร์ จ ากัด   65/320 ท่ำน ำ้นนท์ พระรำม 5 หมู่ 4 บำงศรีเมือง     

อ ำเภอเมืองนนทบรีุ      นนทบรีุ 11000 

25.บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด    133 19-20 ถนนรำชปรำรภ แขวง มักกะสัน เขตรำชเทวี 

กรุงเทพมหำนคร 10400 

26.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่สอดคอนเซอร์เวชั่ นทัวร์   415/17 ถนนอินทรคีรี ต ำบล แม่สอด 

อ ำเภอแม่สอด ตำก 63110  

27. บริษัท ฟาร์อีสท์แอร์ทรานส์เซอร์วิสแอนด์ทัวร์ จ ากัด    278/41 ซอย เลิศแก้ว 2 แขวง 

บำงกะปิ  เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
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อื่นๆ 

1.Japan Airlines International       ท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ อำคำรระหว่ำประเทส 1 ชัน้ 4 ห้อง 

4321 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (สำยกำรบิน) 

2.KLM Royal Dutch Airline    4th Floor Terminal 2, Bangkok international Airport  

    Bangkok 10210 Thailand (สำยกำรบิน) 

3. United Airlines   สนำมบินสวุรรณภมูิ T5-207E ชัน้ 5 อำคำรผู้ โดยสำร (สำยกำรบิน) 

4.ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี   297 ถ.เทพโยรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 

34000 (สนำมบิน) 

5.บริษัทไทยแอร์ พอร์ต กราวด์ เซอร์วิส เซส จ ากัด     อำคำรคลังสินค้ำ ท่ำอำกำศยำน

กรุงเทพฯ ดอนเมือง    (คลงัสินค้ำ) 

5.มหาวิทยาลัยหงส์เหอ (ประเทศจีน) 

6.บริษัท เร็ดดี ้ฮอลิเดย์   282/2 ซ.ลำดพร้ำว 87 แยก6 แวงวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10320 

(จ ำหน่ำยตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรม) 

6.ส านักงานพระราชวัง   ถนนหน้ำพระลำน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (งำนน ำชม) 

8.ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฝ่าง 

9.Kingpower International, Nice sport holiday. สนามบิมสุวรรณภูมิ, 73 อำคำรธุรกิจบญัฑิต  

    แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10.บริษัท โอเชี่ ยน ปริน้เซส กรุ๊ป จ ากัด    42 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 

กรุงเทพฯ (เรือส ำรำญ) 
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11. บริษัท Capital Normal University (CNU) . ide Rd of W. 3rd Ring Rd N, Zizhu Bridge,  

Haidian,  Beijing, จีน 

12.บริษัท อีสต์ เวสต์ สยาม จ ากัด  2/2 อำคำรภกัดี ชัน้ 2 ถนนวิทย ุ  ลมุพินี  กรุงเทพมหำนคร  

เขตปทมุวนั 

 

 

 

 


