
ล ำดับ ช่ือธุรกิจ แบรนด์ ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร เบอร์ติดต่อ เบอร์มือถือ e-mail

1 บริษัท เดอะ ทเวนต้ี อพาร์ทเม้นท์ กรุ้ป จ ากัด The 20 Apartment 19 ซอยอ่อนนุช 20 ถนนสุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-7422441 095-7893536 thipsuda01@yahoo.com; tukta_c19@hotmail.com
2 บริษัท แอท เรสิเดนซ์ จ ากัด At Residence 458/4-8 ซอยลาดกระบัง 24/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 02-7371505 0813762015 atresidence@hotmail.com
3 บริษัท อมรันทา จ ากัด Amaranta Suites 1 ซอยโรหติสุข ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 5 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 02-6911688 081-3723311 chumpolx@gmail.com
4 หา้งหุน้ส่วนสามัญ บางกอกทรี Bangkok Tree House 60 ถนนเพชรหงิษ์ ต.บางน้ าผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10260 02-4613632 085-8457666 stay@bangkoktreehouse.com
5 บริษัท เจดส์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด Jades Property 176 ซอยศรีบ าเพ็ญ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-7119226-30 081-8695095 blooms@ksc.th.com
6 บริษัท สยามพิมาน จ ากัด Eastin Easy Siam Piman 8 ซอย 170 ถนนรามค าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-9175212 081-5594244 gm@eastineasysiampiman.com
7 Kenjo House Kenjo House 36/2 (10) ซอยบางนา-ตราด 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 02-3994919 086-7470205 kenjohouse@gmail.com
8 บริษัท บุณจริาพัฒนาทีดิ่น จ ากัด Nara Residence 206/7 ถนนเลียบชายหาดกัปตันยุทธ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 038-341914-6 087-9995196 griseseenee.m@gmail.com; infor@nararesidence.com
9 หา้งหุน้ส่วนสามัญ ณฐภาส กรุ๊ป ppailin condotel 41/10 ซอยอินทามระ 29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-6161177 089-9671185 jiropas@consultant.com
10 บริษัท ธารรัก วิลล่า จ ากัด Paeva Luxurry Residence 99/88 ซอยนัมเบอร์วัน ถนนบางนา-ตราด กม. 26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 02-1837000 091-8179682 natthida_va@hotmail.com
11 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอสอาร์ไอ พรอพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์Solario 90/39 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 089-2178006 superpong.sri@gmail.com
12 บริษัท แกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์ จ ากัด โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท2์24/65 ซอยสวัสดี ต.ทุง่สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-352226-8 087-5350280 w-Tum_11@hotmail.com; booking@grandmarina

.net; grand.marina@yahoo.com
13 บริษัท ถนอมวรรณ จ ากัด ถนอมวรรณ อพาร์ทเม้นท์ 765/1 ถนนตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 02-8777000 082-8992200 supisa-g@hotmail.com
14 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 3 เค เอ็นเตอร์ไพรซ์ วิวทะเลเพรส 254/22 ซอยโพธิสาร 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-367100, 038-367686 081-3343782 pramotelib@gmail.com
15 บ้านสบายพระราม 4 เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ บ้านสบายพระราม 4 106/2 ซอยศรีบ าเพ็ญ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 02-6719154 084-6544441 b_achiraya@hotmail.com
16 บริษัท ปรีชาทิพย์ จ ากัด หอพักลารีเว 72 หมู่ 7 ซอยบางนาการ์เด้น ถนนบางนา-ตราด กม.26 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 02-1818082 089-4421199
17 บริษัท ซีเอสซี คอนเน็คท์ จ ากัด อัคระคีรี รีสอร์ท 85/1 ถนนน้ ารินทร์ -ดดป่งกวาง ต.สะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250 02-33228030 081-8216447 prae_32@hotmail.com
18 บริษัท อัมพวา รีสอร์ท จ ากัด ล าพวา อัมพวา รีสอร์ท 25 ซอย 17 เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 087-6975369 081-3056556 lumphawa@hotmail.com
19 บริษัท แซนด์ ริเวอร์ไซด์ จ ากัด อิงนที รีสอร์ท 101/19 ซอยลาดพร้าว ซ.1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจตัร กรุงเทพฯ 10900 02-938-8236 082-796-7581 contactus@ingnatee.com
20 บริษัท เซ็นต์ปอล จ ากัด (สาขาที ่1) The Blooms Residence 203/1 ซอยศรีบ าเพ็ญ ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 02-3504095 098-0476478 chocolateair@hotmail.com
21 บริษัท วิวรรธนา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด Wora Ville Apartment 17 ซอยอุดมสุข 37 ถนนอุดมสุข แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 02-7488900-1 098-2629118 alongkornwora@gmail.com
22 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ เอส ซี ธุรกิจ คลาวด์ นาย เพลส อพาร์ทเมนท์ 3 ซอยวิภาวดี 16/39 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 081-6596909 cloud9place@gmail.com
23 กู๊ดเดย์ โฮสเทล Good Day Hostel 1/13 ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 02-0013663 092-9565451 gday.hostel@gmail.com
24 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส เอ อพาร์ทเม้นท์ S A อพาร์ทเมนท์ 707 ซอยสุทธิสาร ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 02-6417625-28 086-5197925 saapartment.2014@gmail.com
25 บริษัท ริมธารา เชียงใหม่ จ ากัด Rim Tara Hotels & Resort 137 ซอยสุขาภิบาล 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 053-350055 081-9797990 fon_pong@hotmail.com
26 บริษัท ออมนิรันดร์ จ ากัด Peaberry Place Apartment 53/20 ซอยลาดพร้าว15 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 02-9393660-1 085-0478915 pai_inlove_598@hotmail.co.th

27 รีสอร์ท บางพลัด รีสอร์ท บางพลัด 2 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 77/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 02-8855737-8
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