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บัตรเดียว

กับหอการค้าฯ

ไปที่ไหน...พักได้ทุกที่ 
• กนิได้ทุกร้าน • เดนิทางอย่างสบายใจ 

• เที่ยวทั่วไทยได้ทุกภาค 
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นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 
ประธานกรรมการหอการค้าไทย 

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานของหอการค้าไทย	และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศให้มีศักยภาพ	 
รวมท้ังสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน
	 บัตรสมาชิกเครดิต-เดบิตร่วมหอการค้าไทย	 และสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย-กสิกรไทย	 นอกจากจะเป็นบัตรที่แสดงตนในการเป็น
สมาชิกแล้ว	ยังเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นเอกภาพเดียวกันของ
หอการค้าทั่วประเทศ	 โดยสามารถใช้เป็นบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าและ
บริการท่ีเป็นเครือข่ายของหอการค้าทั่วประเทศอีกด้วย
	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	บัตรสมาชิกเครดิต-เดบิตร่วมหอการค้าไทย
และสภาหอการค ้าแห ่งประเทศไทย-กสิกรไทยนี้ 	 จะเป ็นอีกหนึ่ งใน 
สิทธิพิเศษของเครือข่ายหอการค้าที่สร ้างคุณค่าและเป็นประโยชน์กับ
สมาชิกหอการค้าท่ัวประเทศ

สารประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
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	 ธนาคารกสิกรไทยขอแสดงความขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติและ
ความไว้วางใจในการเป็นผู ้ถือบัตรสมาชิกเครดิต-เดบิตร่วมหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย	 ซึ่งเป็นบัตรอันทรงเกียรติท่ี
แสดงถึงความเป็นสมาชิกและความเป็นเอกลักษณ์ของหอการค้าทั่วประเทศ
	 เพื่อเป็นการขอบคุณในความไว้วางใจของทุกท่าน	 ธนาคารมีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบสิทธิประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทั้งด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์	 เพ่ือเพิ่มอ�านาจในการใช้จ่าย	 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์
เฉพาะสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 ในนามของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานธนาคารกสิกรไทย
ทุกคน	ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี	 ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 
ซึ่งเป ็นศูนย ์รวมของภาคธุรกิจที่ยิ่งใหญ่	 และเป ็นองค์กรส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าบัตรสมาชิกเครดิต-เดบิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย-กสิกรไทย	 จะสามารถสร้างความพึงพอใจ	 ให้แก่สมาชิก
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทุกท่าน

สารกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	เป็นตวัแทนของภาคเอกชนไทย	

ในการประสานงานกับภาครัฐ	 โดยท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยว

กับเศรษฐกิจ	 การค้า	 การบริการ	 อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 และการเงิน	 พร้อมท้ังให	้

ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล	

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

	 การด�าเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้	เนือ่งจากเรามหีลกัจริยธรรม	และธรรมาภบิาล	

ในการด�าเนินงานขององค์กร	 จนได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกและสังคมด้วยดี	

เสมอมา	เพ่ือคงไว้ซ่ึงเกยีรตแิละศกัดิศ์รี	และความเชือ่มัน่ทีห่อการค้าไทยและสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทยมีต่อนานาประเทศ

การบริการ

	 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 เป็นองค์กรผู้น�าทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ	และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	และ

ภารกิจประการหนึ่ง	คือ	การอ�านวยความสะดวกให้กับสมาชิกนักธุรกิจในการด�าเนินธุรกิจ	

ดังนั้น	จึงได้มีกิจกรรมและงานบริการในด้านต่าง	ๆ	ให้แก่สมาชิกดังนี้

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
TCC&BoT



1. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้รับเชิญเข้าร่วม

	 •	 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	และงานสังสรรค์สมาชิก	ฯลฯ		

	 •	 ร่วมพบปะและเจรจาการค้ากับผูแ้ทนทางการค้าจากต่างประเทศท่ีเยอืนหอการค้าไทย	

	 	 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 •	 ร่วมประชุม/สัมมนา	ในประเด็นหัวข้อที่ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ	

	 •	 เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ	แก่บุคลากร

	 •	 ร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนทางการค้าเจรจาธุรกิจในต่างประเทศและในแถบประเทศ	

	 	 เพื่อนบ้าน

	 •	 ร่วมทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	 และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและ	

	 	 สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในสาขาต่างๆ	ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคม	

	 •	 ได้รับเชิญร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจครอบครัว	(Family	Business)

	 •	 น�าเสนอประเด็นปัญหา	 และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา	 ในการด�าเนิน	

	 	 ธุรกิจรายสาขาต่างๆ	ต่อภาครัฐบาล

2. ข้อมูลข่าวสารทางการค้า

	 •	 ศนูย์ข้อมลูข่าวสารการค้า-ข้อมลูเศรษฐกิจ	การค้า	การลงทนุ	ข้อตกลงทางการค้า	และ	

	 	 กฎระเบียบต่างๆ	ที่ไทยมี	FTA	กับประเทศต่างๆ

	 •	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 •	 ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นด้านกฎหมาย	(ไม่รวมถึงการฟ้องร้อง	ด�าเนินคดีทางศาล)

	 •	 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู ้ประกอบการที่เป็นสมาชิก	 รายชื่อหอการค้าจังหวัด		

	 	 หอการค้าต่างประเทศ	และสมาคมการค้าลงใน	Directory	ของหอการค้าไทย

	 •	 ได้รับนิตยสาร	Thailand	Economic	&	Business	Review	ทุกเดือนฟรี

	 •	 ข้อมูลข่าวสารทางการค้าผ่าน	www.thaichamber.org

3. พัฒนาเพิ่มพูนทักษะในการแข่งขันของผู ้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ 

 ผู้ประกอบ SMEs ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

	 •	 จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า	และเจรจาธุรกิจ	ในต่างประเทศ	

	 •	 จัดหลักสูตรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ	

	 •	 Thailand	 SMEs	Center	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 แนวความคิด	 และวิธีปฏิบัติในการ	

	 	 ด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต	

	 •	 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ	 SMEs	 Pro-Active	 ของ	

	 	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



4. โครงการบัตรสมาชิกเครดิต/เดบิตร ่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง 

 ประเทศไทย-กสิกรไทย 

	 สมาชิกมีสิทธิได้รับบัตรเครดิต	 เดบิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง	

	 ประเทศไทย	-	ธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้ในการแสดงตนการเป็นสมาชิก	และ	

	 เพื่อความเป็นเอกลักษณ์และเอกภาพเดียวกันของหอการค้าทั่วประเทศ	 รวมทั้งใช้เป็น	

	 บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า	และบริการกับร้านค้าและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการที่ให้	

	 สิทธิพิเศษมากกว่าบัตรส่วนลดทั่วไป

5. โครงการบัตรเดินทางส�าหรับนักธุรกิจ APEC 

	 บัตรเดินทางส�าหรับนักธุรกิจเอเปคเป็นเสมือน	 VISA	 เข้าเมืองแบบธุรกิจ	 (Multiple		

	 entry)	 ซ่ึงผู้ถือบัตรฯสามารถใช้ควบคู่กับ	 Passport	 เพื่อเดินทางโดยไม่ต้องย่ืนขอ		

	 VISA	ก่อนเข้าประเทศสมาชิกเอเปคที่เข้าร่วมโครงการ	19	ประเทศ	โดยผ่านช่องทาง			

	 Fast-track	lanes	โดยบัตรนี้จะมีอายุการใช้งาน	5	ปี	

6. ให้การรับรองมาตรฐาน

	 •	 รับรองสินค้ามาตรฐาน	 ได้แก่	 ผลิตภัณท์มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	 ข้าวฟ่าง	 ปลาป่น		

	 •	 รับรองตราสัญลักษณ์		Q-MARK	&	THAILAND	TRUST	MARK

	 •	 รับรองมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้	ThaiGAP

	 •	 รับรองมาตรฐานโครงการเครื่องนุ่งห่ม

	 •	 ให้บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ	

	 	 ขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 -	 สิทธิประโยชน์เป็นผู้น�าของเข้า	ผู้ส่งของออก	ระดับบัตรทอง	(Gold	Card)	ของ	

	 	 	 กรมศุลกากร

	 	 -	 สทิธปิระโยชน์ขอลดอตัราอากรน�าเข้ากึง่หนึง่ตามมาตรา	19	ทว	ิของกรมศลุกากร

	 	 -		สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่ออกที่ดี	ของกรมสรรพากร

	 	 	 (การได้รบัคนืเงนิภาษีมลูค่าเพิม่	(VAT)	ทีร่วดเรว็ขึน้	ภายใน	15-45	วนั	ตลอดจน	

	 	 	 ได้รับการอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	จากกรมสรรพากร)

	 	 -		สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน	ของกรมสรรพากร

	 				 (การได้รบัคนืเงินภาษมีลูค่าเพิม่	(VAT)	ทีร่วดเรว็ขึน้	ภายใน	30-60	วนั	ตลอดจน	

	 	 	 ได้รับการอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ	จากกรมสรรพากร)



7. ให้การรับรองเอกสารทางการค้า

	 •	 ให้บริการออกใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า	Certificate	of	origin	(C/O)	และรับรอง	

	 	 เอกสารเพ่ือการส่งออกอื่นๆ	 ที่เก่ียวกับการค้า	 Certify	 of	 General	 Trade		

	 	 Document	Form	(C/F)

	 •	 ให้บริการออกเอกสาร	 ATA	Carnet	 เอกสารค�้าประกันค่าภาษีอากร	 ส�าหรับของที่	

	 	 น�าเข้ามาชั่วคราวระหว่างประเทศ	โดยได้รับการยกเว้นอากร

8. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า

	 •	 ร่วมออกงานแสดงสินค้าอาหาร	THAIFEX-World	of	Food	ASIA

	 •	 ร่วมงานแสดงสินค้าทั้งใน	 และต่างประเทศ	 ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง	

	 	 ประเทศไทยจัดคณะนักธุรกิจไปเข้าร่วม

	 •	 ร่วมคณะผู้แทนไปเจรจาการค้า	(Business	Matching)	ในต่างประเทศ

9. เสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ 

 ต่างๆ

	 •	 ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 •	 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

	 •	 ด้านสตรีและวัฒนธรรม

	 •	 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

	 •	 ลดความเหลื่อมล�้า

	 •	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

	 •	 ต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 •	 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	(โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน)

10. ได้รับส่วนลดพิเศษ

	 •	 ยื่นขอใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า	หรือรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกส่วนลด	20%

	 •	 เข้าร่วมฝึกอบรม	/	สัมมนา	ได้รับส่วนลดมากสูงสุดถึง	20%

	 •	 ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร	ATA	Carnet	ส่วนลด	20%

	 •	 ใช้บริการตรวจสอบข้าว	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้าว	 สภาหอการค้าแห่ง	

	 	 ประเทศไทย	ส่วนลด	50%	

	 •	 ฟรี	โชว์รูมโฆษณาสินค้าผ่านเว็บไซด์	www.thaichamber.org	เงื่อนไขและคุณสมบัติ	

	 	 ของสมาชิก



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      
126/1	ถ.วิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ
โทร	 :	 0-2697-6000
โทรสาร    	 :	 0-2276-2126
เว็บไซต์  							 :	 www.utcc.ac.th
ส่วนลด  								 :	 10%	ตลอดอายุบัตรสมาชิก
เงื่อนไขการให้ 	 :	 ค่าเล่าเรียนเทอมแรก	ปริญญาตรี/ปริญญาโท	(ยกเว้นค่าสมัคร)
วิสัยทัศน์   					 :	 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าด้านธุรกิจในเอเซีย
ปรัชญา/ปณิธาน 	 :	 “คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต		คุณภาพวิชาชีพพัฒนาสังคมไทย”

	 เราคือส่วนหนึ่งของผู ้สร้างบุคลากร 
ท่ีมีศักยภาพเพ่ือก้าวสู ่การเป็นผู ้น�าด ้าน
ธุรกิจอย่างเต็มตัว	 โดยมีคณาจารย์ผู ้ทรง
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยตรง	 พร้อมพนักงานมืออาชีพที่ช ่วย
สนับสนุนการสอน	มาถ่ายทอดประสบการณ์
ธุรกิจแก่ผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน
	 เกือบครึ่งศตวรรษท่ี	 “มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย”	ได้ผลิตบุคลากรคุณภาพใน 
ทุกสาขาอาชีพ	ทั้งน้ี	ได้เตรียมความพร้อม 
ด ้ านวิชาการให ้ทันสมัย	 ได ้สัมผัสกับ
บรรยากาศการเรียนที่แตกต่างจากทั่วไป	 
ด้วยระบบการเรียนแบบ	UTCC	HYBRID	 
LEARNING	 SYSTEM	 เน้นการค้นหา 
ข ้อมูลวิชาต ่างๆ	 แบบออนไลน ์	 โดยมี	 
Content	 รายวิชาส�าคัญ	 ให้เลือกอ่านได้
ตลอดเวลา	 ช ่วยให ้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้
สอดคล้องกับการเรียนตามหลักสูตรของ
สถาบัน	 เพื่อเตรียมพร้อมการท�างานใน
ระดับมืออาชีพอย่างสมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบนัการศกึษาชัน้น�าด้านธรุกจิในเอเซยี



“เพลิดเพลินภาคกลาง”

เที่ยววัด ชมวัง มหัศจรรย์เมืองโบราณ วิถีชีวิตตลาดน้ำ 

ศิลปงดงามอยุธยาเมืองเก่า เติมดีกรีแห่งความสุข 

ช้อป กิน เที่ยว ได้ทุกที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร

"สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคากำหนด"



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด 10-15%

โรงแรมในเครอืดสุติโฮเทล็ แอนด์ รีสอร์ท
โทร : 02-6363333
เว็บไซต์ : www.dusit.com
อีเมลล์ : customerservices@dusit.com
	 	 หมดอายุ	31	ธันวาคม	2559
โรงแรมในเครือดุสิตโฮเท็ล	แอนด์	รีสอร์ท	ที่ร่วมรายการ
ในประเทศ
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	กรุงเทพฯ,	หัวหิน,	พัทยา
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	ลากูน่า	ภูเก็ต
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	ไอส์แลนด์	รีสอร์ท	เชียงราย
•	โรงแรม	ดุสิตดีทู	เชียงใหม่
•	โรงแรม	ดุสิตดีทู	ภูเก็ต	รีสอร์ท
•	โรงแรม	ดุสิตปริ๊นเซส	เชียงใหม่
•	โรงแรม	ดุสิตปริ้นเซส	โคราช
•	โรงแรม	ดุสิตปริ๊นเซส	ศรีนครินทร์	กรุงเทพฯ
ต่างประเทศ
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	มะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	ดูไบ	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
•	โรงแรม	ดุสิตธานี		อาบู	ดาบี	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	เลควิว	ไคโร	ประเทศอียิปต์
•	โรงแรม	ดุสิตธานี	มัลดีฟส์
•	โรงแรม	ดุสิตเดวาราณา	นิวเดลี	ประเทศอินเดีย
•	โรงแรม	ดุสิตเดวาราณา	ฮอต	สปริง	แอนด์	สปา	
		ฉงฮั่ว	หางโจว	ประเทศจีน
•	โรงแรม	ดุสิตดีทู	ฟูดู	บินฮู	หางโจว	ประเทศจีน
•	โรงแรม	ดุสิตดีทู	คอนสแตนซ์	พาซาดีน่า	สหรัฐอเมริกา	
•	โรงแรม	ดุสิตดีทู	ไนโรบี	ประเทศเคนยา

โรงแรมในเครือดุสิตโฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท

ส่วนลด	 :	15%	ส�าหรับห้องพักจากราคา	Dusit	Best	 
  Available Rates
	 	 ส�ารองห้องพักล่วงหน้าที่	www.dusit.com	
	 	 ใส่รหัสโปรโมชั่น	“TCCBOT”	
โทร : 02 636 3333 
อีเมลล์ : customerservices@dusit.com 
	 	 และการรับจองขึ้นอยู่กับจ�านวนห้องที่ว่าง
ส่วนลด		:	10%	ส�าหรับค่าอาหาร	
	 	 ณ	ห้องอาหารที่ร่วมรายการ
ไม่สามารถใช้รวมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น

เทวารัณย์สปา สาขาที่ร่วมรายการ
ส่วนลด		:	10%	ส�าหรับแพ็คเกจ	สปา	และเมนู	a	la	carte	 
	 	 สปาในประเทศไทย
	 	 ส�ารองเข้าใช้บริการสปาล่วงหน้าที่เทวารัณย์	สปา	 
	 	 สาขาที่ร่วมรายการ		(กรุงเทพฯ	โทร.02636	3596,	 
	 	 พัทยา	โทร.03837	1044,	หัวหิน	โทร.03244	2494,	 
	 	 เชียงใหม่	โทร.05325	2511)	ไม่สามารถใช้รวมกับ 
	 	 ส่วนลด	หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

บริการพิเศษ

ส่วนลด 5%

สายการบินนกแอร์

บริษัท พอลล่า ช้อยส์ (ไทยแลนด์) จำ กัด

สายการบินนกแอร์  
บริการช่องทางด่วนพิเศษ	(ที่	Counter	Priority)	
ช่อง	K15	(อาคาร	2)	สนามบินดอนเมือง
Call	Center	:	1318

บริษัท พอลล่า ช้อยส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
58/267	ซอยเอกชัย	24	ถนนเอกชัย	
แขวงบางขุนเทียน	เขตจอมทอง	
กรุงเทพฯ	10150
โทร	 :	02-0033990
ส่วนลด	 :	5%	เฉพาะสาขา	สยามพารากอน	
	 	 ชั้น	4	(Noth	Zone)	
	 	 และสาขา	Century	Plaza	ชั้น	2	
	 	 (BTS	อนุสาวรียชัยฯ)	
	 	 30	กันยายน	2562

ส่วนลด 20%

บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล   

บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
2/41-43	ถนนสุขาภิบาล	2	แขวงปะเวศ	
เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	10250
โทร	 :	02-3287295
ส่วนลด	 :	20%	จากราคาปกติ	 
	 	 ส�าหรับสินค้าแบรนด์	เนเจอร์ทัช	 
	 	 Accessories	ไม่ร่วมรายการ,	 
	 	 ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม 
	 	 การขายอื่นๆ	ได้,	
	 	 ใช้ได้เฉพาะสาขาประเวศเท่านั้น			
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด 40%

บริษัท ลักชัวรี่ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำ กัด  

บรษิทั ลกัชวัรี ่โกลด์ แอนด์ จวิเวลรี ่จ�ากดั  
118/5	ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน	22	
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	แขวงบุคคโล	
เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600
โทร	 :	02-8764899,	02-8764988
ส่วนลด	 :	40%	(เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
	 	 ส�าหรับแหวนเพชร	รหัส	m211,	 
	 	 รหัสpd081	/	
	 	 ส�าหรับจี้เพชร	รหัส	pd195	/	
	 	 ส�าหรับต่างหูเพชร	รหัสpd104
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

ส่วนลด 10%

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ กัด (มหาชน) 

บริษัท วนิเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    
43	อาคารไทยซีซีทาวเวอร์	ชั้น	21	 
ห้อง	214-219	ถนนสาทรใต้	
แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทร	 :	02-6756525
โทรสาร	:	02-6756533
ส่วนลด	 :	10%	(เมื่อช�าระด้วยเงินสด)*	
	 	 ที่	De’lice’	สาขาสาทร	
	 	 (Thai	CC	Tower	ชั้น	G)		 
	 	 30	กันยายน	2562

*กรุณาแสดงบัตรในการรับสิทธิส่วนลด

บรษิทั ศรทีองพาณิชย์ จ�ากดั
447	ถนนเยาวราช	แขวงสัมพันธวงศ์	
เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100
โทร	 :	02-6942150
ส่วนลด	 :	ส่วนลด	20%	
	 	 ส�าหรับสินค้า	นาฬิกาข้อมือ	
	 	 (CITIZEN,	RADO,	MIDO,	
	 	 TISSOT,	BALL,	BULOVA,	
	 	 CASIO)	
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

ส่วนลด 20%

บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำ กัด
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด  500-1,000 บาท

หจก. วีคเอนท์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วิส       

หจก. วคีเอนท์ ทวัร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วสิ       
4326-4328	ถนนพระราม	4	แขวงพระโขนง	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทร	 :	02-3823505
ส่วนลด	 :	500-1,000	บาท	โปรแกรมท่องเที่ยว
	 	 ต่างประเทศทุกรายการ,	ผู้ถือบัตร	
	 	 โปรดแสดงบัตรในการรับสิทธิ์ส่วนลด,
	 	 กรุณาส�ารองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อสอบถาม
	 	 ที่บริษัท	
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

ส่วนลด  5-15%

โรงพยาบาล เสรีรักษ์ จำ กัด

โรงพยาบาล เสรรัีกษ์ จ�ากดั     
44	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ	10150
โทร	 :	02-7629888
โทรสาร	:	02-9074125
ส่วนลด	 :	15%	ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน*, 
	 	 10%	ส�าหรับค่ายา,ค่าแล็ป,ค่าเอ็กซเรย์*, 
	 	 5%		ส�าหรับค่าทันตกรรมทั่วไป*,	
	 	 10%	ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
	 	 						ประจ�าปี*
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ส่วนลด  2,000 บาท
Dr.Orawan Holistic Beauty 
Anti-Aging Institute.      
748	ซอยระหว่างสุขุมวิท	30,	30/1	ถนนสุขุมวิท	
แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ
ส่วนลด	 :	ส่วนลดค่าบริการ	BMRI-Bio	
	 	 Molecular	Resonance	Imaging	
	 	 Check-up	2,000	บาท*	
	 	 (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)	
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

*กรุณาแสดงบัตรในการรับสิทธิส่วนลด
Dr.Orawan Holistic Beauty Anti-Aging Institute.
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ภาคกลาง

ส่วนสด 15%

บริษัท จอยสปอร์ต จำ กัด

บรษิทั จอยสปอร์ต จ�ากดั
9/11	ซอยรัชดาภิเษก	18	ถนนรัชดาภิเษก	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
โทร	 :	02-692-6611
ส่วนลด	 :	ส่วนลด	15%	ต่อการซื้อสินค้า	1	ใบ	 
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

สิทธิประโยชน์ร้านค้าต่างๆ
Benefits the various shope

ส่วนลด 20-30%

บริษัท Siam Elephant จำ กัด

บรษิทั Siam Elephant จ�ากัด
114	ซอยบางระมาด	9	ถนนบางระมาด	
แขวงบางระมาด	กรุงเทพฯ	10170
โทร	 :	02-4223331
ส่วนลด	 :	20-30%	พร้อมบริการจัดส่งฟรี
	 	 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่	2,000	บาทขึ้นไป 
	 	 หมดอายุ	30	กันยายน	2562

ส่วนลด 15%

โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว

โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว
9/1	ม.3	ต.ท่ามะขาม	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	71000
โทร	 :	034-551000
โทรสาร	:	034-551033
เว็บไซต์ :	www.felixriverkwai.co.th
ส่วนลด	 :	ค่าห้องพัก	 (1,700	สวน),	 (2,100	แม่น�า้)	 
	 	 15%	ค่าอาหาร	ราคาห้องดังกล่าว
	 	 ยกเว้นช่วงสปัดาห์งานสะพานข้ามแม่น�า้แคว
	 	 และช่วงปีใหม่	23	ธนัวาคม	และ	1	มกราคม	 
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

บริษัท เพชรคาร์แคร์ จำ กัด

ร้านลาบเป็ดชัยนาท          

บริษัท เพชรคาร์แคร์ จ�ากัด         
130	ม.3	ถ.เพชรเกษม	ต.บ้านหม้อ	
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000
โทร	 :	032-419270,	032-493686-7	
โทรสาร	:	032-419271
เว็บไซต์ :	www.petchcarcare.tripod.com
ส่วนลด	 :	10%	พ่นกันสนิมรถยนต์	ประดับยนต์		
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านลาบเป็ดชัยนาท          
372	ม.5	ถ.ชัยนาท	ต.บ้านกล้วย	อ.เมือง	
จ.ชัยนาท	17000
โทร	 :	056-414149	
ส่วนลด	 :	10%	อาหารไทย	
	 	 ยกเว้นเครื่องดื่ม	
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ส่วนลด 10%

กุ้งอบภูเขาไฟ

กุ้งอบภูเขาไฟ         
885	ถ.เพชรเกษม	ต.สนามจันทร์	อ.เมือง	
จ.นครปฐม	73000
โทร	 :	034-255041,	081-6177816
โทรสาร	:	034-241109
ส่วนลด	 :	10%	ค่าอาหาร	เฉพาะอาหารเท่านั้น	
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด 5%

ครัวลุงญา

ครัวลุงญา            
73/6	ม.3	ต.พันท้ายนรสิงห์	อ.เมือง	
จ.สมุทรสาคร	74000
โทร	 :	086-3135613,	089-9124267	
ส่วนลด	 :	5%	อาหารไทย	ซีฟู้ด	
	 	 เฉพาะเงินสด	
	 	 หมดอายุ	31	ธ.ค.	2563

ส่วนลด  10%

บ้านขนมไทยเบญญทิพย์      

ส่วนลด 10%

บ้านขนมนันทวัน

บ้านขนมนันทวัน
607	ม.5	ถ.เพชรเกษม	ต.บ้านหม้อ	อ.เมือง	
จ.เพชรบุรี	76000
โทร	 :	032-419910-1	
โทรสาร	:	032-419912
เว็บไซต์ :	www.bannuntawan.com
ส่วนลด	 :	10%	ขนมไทยของฝากเมืองเพชร	
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านขนมไทย เบญญทิพย์      
99/100	ม.13	ถ.ตลิ่งชัยสุพรรณบุรี	ต.บางบัวทอง	
อ.บางบัวทอง	จ.นนทบุรี	11110
โทร	 :	086-5034565,	084-1002224
ส่วนลด	 :	10%	ค่าอาหาร	
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง

ส่วนลด 2%

บริษัท 108 เทคโนฟาร์ม จำ กัด

บริษัท 108 เทคโนฟาร์ม จ�ากัด         
108	ถ.สายเอเชีย	ต.ท่าตอ	อ.มหาราช	
จ.พระนครศรีอยุธยา	13150
โทร	 :	092-5090011,	085-4045717	
Fax	 :	035-767341
เว็บไซต์ :	www.108technofarm.com
ส่วนลด	 :	2%	ซื้อเมล่อน	10	ลูกขึ้นไป	
	 	 และซื้อผักสลัด	10	ชุดแถม	1	ชุด	
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ส่วนลด 10%

ห้องอาหารเกษรา เรสท์ แอเรีย

ห้องอาหารเกษรา เรสท์ แอเรีย          
333	ม.1	ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรสิงห์บุรี	
ถ.สายเอเซีย	อ.พรหมบุรี	จ.สิงห์บุรี		
16160
โทร	 :	036-598627,	036-598333,	
	 	 095-6399779,	089-0039292
ส่วนลด	 :	10%	อาหารไทย	
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ส่วนลด 10%

ร้านแม่บ๊วย

ร้านแม่บ๊วย            
44	ม.5	ต.โคกคาม	อ.บางปลาม้า	
จ.สุพรรณบุรี	72150
โทร	 :	035-587077,	035-586416,	
	 	 035-586424
ส่วนลด	 :	10%	ค่าอาหาร	ของฝาก	ขนมไทย	 
	 	 ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั ผึง้หวาน รสีอร์ท จ�ากดั 
123/3 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  
โทร : 034-634295-300, 081-8413504  
โทรสาร : 034-634302  
  www.pungwaanriverkwai.com 
ส่วนลด : 50% ค่าห้องพัก ผึ้ง-หวานรีสอร์ท แอนด์ สปา/ 
  ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แควน้อย 
  40% แควใหญ่และแควน้อย ห้องสุพีเรียลและ
  ดีลักซ์ เข้าพักวันอาทิตย์ศุกร์ / เข้าพักวันเสาร์ 
  ส�ารองค่าห้องพักล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั บ้านรมิแคว แพรมิน�า้ จ�ากดั
96/1 ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
โทร : 034-561052, 034-561429, 081-9440657 
โทรสาร : 034-636713 
  www.banrimkwae.com 
ส่วนลด : 10% ค่ากิจกรรม 
  ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและวันนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนไทรโยค รสีอร์ท และแพผาผึง้รสีอร์ท 
28/234 ม.7 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ปิ่นเกล้า 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140   
โทร : 02-9678181-4 
  www.suansaiyok.com 
ส่วนลด : 40% ห้องพัก The World duplex, 
  The World express, The World Studio, 
  The Journey Suite  
  10% ห้องพักอิงนที, อิงชล, อิงดอย อาคาร 
  ร้านอาคารชมสะพาน ร้านอาคารชมสะพาน 
  และกิจกรรมเดอะสวนไทรโยค 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

โรงแรมและรีสอร์ท

กาญจนบรีุ                                        

สายธาร “ไอยรา รีสอร์ท” 
2/4 ม.4 บ้านหนองขอน ต.สุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 711150 
โทร : 034-532031, 081-8017706, 081-9410957 
  www.elephantpark.com 
ส่วนลด : 20%  ห้องพกั 1,800 บาท และ 3,000 บาท/ คนื 
  ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่อง 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

หบุเขากหุลาบของฉัน 
246 ม.9 ถ.3199 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 081-3723661 
  www.myrosevalley.com 
ส่วนลด : 10-15% ค่าที่พัก 5% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ลขิติพัชร์อพาร์ทเม้นต์ 
12 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000  
โทร : 081-8576814  
ส่วนลด : ค่าห้องพัก 500 บาท/คืน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเฟลกิซ์รเิวอร์แคว 
9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-551000-23, 02-6344111 
โทรสาร : 02-6344595-7 
  www.felixriverkwai.co.th  
ส่วนลด : พิเศษ ห้องพัก 1,700 บาท : วิวด้านสวน และ 
  ห้องพัก 2,100 บาท : วิวด้านแม่น�้า 15%  
  อาหาร รับสิทธิ์พิเศษ Check Out -
  เวลา 14.00 น.  
  ยกเว้นส่วนลดห้องพักช่วงสัปดาห์งาน 
  สะพานข้ามแม่น�้าแควและช่วงปีใหม่  
ระยะเวลา : 23 ธันวาคม และ 1 มกราคม   
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ชยันาท                                       

โรงแรมมนตร ี
309/29 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง 
จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 056-411523-4  
ส่วนลด : ค่าห้องพัก ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กรงุเทพมหานคร                                

โรงแรมในเครอืดสุติโฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท
โทร : 02636 3333
เว็บไซต์ : www.dusit.com
อีเมลล์ : customerservices@dusit.com
ส่วนลด : 15% ส�าหรับราคาห้องพัก และ 10% ส�าหรับ
  ค่าอาหาร ณ ห้องอาหารที่ร่วมรายการ
ระยะเวลา : หมดเขต 31 ธันวาคม 2559
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ประจวบครีขีนัธ์                                        

ปทมุธานี                                        

โรงแรม เอน็สิริ รีสอร์ท 
98/20 ถ.ล�าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกา 
จ.ปทุมธานี 12150 
โทร : 02-9944321 กด 23 (การตลาด) 
โทรสาร : 02-9944321 กด 23  
  www.nsiri.com 
ส่วนลด : 50% ห้องพัก Standard, Deluxe / 
  20% อาหาร / 20-30% จัดประชุม 
  สัมมมนา งานแต่งงาน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั แกรนด์ฮลิล์ รีสอร์ท จ�ากดั 
11 ซ.รังสิตนครนายก 14 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-9929565-6 
โทรสาร : 02-9929566 ต่อ 106 
  www.trargrandhotel.com 
ส่วนลด : 30% ห้องพัก 10% ประชุม / สัมมนา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พณิทองรเิวอร์ไซด์ รสีอร์ท 
33 ม.9 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  
โทร : 034-324679, 034-397900-2, 081-9437191 
โทรสาร : 034-324679 
  www.pinttongsampran.com 
ส่วนลด : 10% ค่าที่พัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

The Pine Resort 
23/15 ม.1 ถ.ปทุมเสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160 
โทร : 02-9788851-4 
โทรสาร : 02-9788855 
  www.thepineresort.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / ประชุม / สัมมนาฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมอุน่ตะวนั 
218/1 ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
โทร : 032-604931  
ส่วนลด : ส่วนลดห้องพัก 600 บาท เหลือ 450 บาท  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เรอืนชบารสีอร์ท 
150/1 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77000 
โทร : 032-60464850 
โทรสาร : 032-604940-1  
ส่วนลด : 10-20% ห้องพัก 10-15% อาหาร 
  ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมน�าชยั 
63/22 ถ.คงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  
โทร : 056-411724-5   
ส่วนลด : ค่าห้องพัก ส่วนลดเงินสด 10%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวุรรณารเิวอร์ไซด์ ชยันาท 
978 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 056-477798 
  www.facebook.com/SarabKabkhaw
  RiversideChainat 
ส่วนลด : ค่าห้องพัก ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวุรรณการ์เด้นรสีอร์ท
878 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 056-477789 
  www.suwannagaden.com 
ส่วนลด : ค่าห้องพัก ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครปฐม                                        

นนทบรุี                                        

โรงแรม เวสต์เกต เรสซเิดนซ์ 
8/8 แขวงบางม่วง เขตบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 
โทร : 02-9247713
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก,ห้องสัมมนา จากราคาเต็ม 
  ไม่รวมโปรโมชั่นอื่น
  10% ค่าอาหาร ตั้งแต่ 500 บาท
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
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พระนครศรอียธุยา                                        ราชบรีุ                                        

เพชรบุรี                                        

โรงแรมอยธุยาแกรนด์โฮเตล็ 
55/29 ม.1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
โทร : 035-335483-91 
โทรสาร : 035-335492, 035-336316  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมกรงุศรีรเิวอร์ 
27/2 ม.11 ถ.โรจนา ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  
โทร : 035-244333 
โทรสาร : 035-243777    
  www.krungsririver.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมรเิวอร์เพลส 
35/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 035-241729-30, 035-241444 
โทรสาร : 035-241110 
  www.riverviewplace.com, 
  www.riverviewplacehotel.com  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เพชรริมธาร รสีอร์ท 
255 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร : 081-0069616, 032-427220 
โทรสาร : 032-411881 
  www.petchrimtan.com 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
  แจ้งล่วงหน้า 1 สปัดาห์
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2563

แก่งกระจานรเิวอร์ไซด์ 
550 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 
โทร : 032-461245, 032-461244, 081-6466374 
โทรสาร : 032-461245 
  www.kaengkrachan.net
ส่วนลด : 20% ค่าที่พัก / บังกะโล 
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
  แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

โรงแรมโกลเด้นซต้ีิราชบุรี 
76/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000  
โทร : 032-3171402, 086-6882039 
  www.goldencityhotel.com 
ส่วนลด : ห้องพัก : Deluxe 1,000.- / Standard 700.-  
  10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

โรงแรมบ้านไม้แก้ว 
1/32 ซ.แม้ร�าลึก 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-233133 
  www.facebook.com/maikaewresort 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

วรีสดุาคอนโดเทล 
20/3037 ถ.สมบูรณ์กุล ซ.1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-310077 ต่อ 777 , 032-321662, 
  081-38422293 
โทรสาร : 032-323657 
  www.veerasudacondotel123.com 
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ไม้แก้วด�าเนนิ รีสอร์ท 
333 ม.9 อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 
โทร : 032-245120-1, 091-7380000 
  www.maikaew.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

โรงแรมหาดสองแควรีสอร์ท 
82 ม.8 บ้านท่าศาลา ถ.อดิเรกสาร ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี 18110 
โทร : 036-7155001, 089-8015772, 081-9940496 
โทรสาร : 036-227215 
  www.hadsongkwae.com 
ส่วนลด : 30% ห้องพกั ค่าอาหาร ส่วนลดเงนิสด 10%  
  ส่วนลดบตัรเครดติ 5% 
  ยกเว้นวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สระบรีุ                                       
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สวนสวยรสีอร์ท 
92 ม.8 ซ.นิคมสาย 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 
โทร : 036-730797, 036-730798, 036-730800 
โทรสาร : 036-730799 www.suansuay.com 
ส่วนลด : 15% ห้องพัก ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%  
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เดอะแวลลีก่าร์เด้นท์รสีอร์ท 
93 ม.4 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 
โทร : 036-720024-6, 080-7716152 
โทรสาร : 036-238654 
  www.thevalleygardenresort.com 
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก / ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม  
  ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ไร่กสุุมารสีอร์ท 
144 ม.4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180  
โทร : 036-721286, 036-721287 
โทรสาร : 036-238654 
  www.raikusuma.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก ยกเว้นวันเสาร์ 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รสีอร์ท 
42/2 ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร : 036-3301935, 036-3303312
  036-3303345 
โทรสาร : 036-330332 
  www.thaiparadiseresort.com
ส่วนลด : 40% ห้องพัก 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเกีย่วอนั 
273/5 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร : 036-2220229, 036-2222307
โทรสาร : 036-312200 
  www.kyoun.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
  และงานเลี้ยงสังสรรค์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหาร

ร้านอาหารธาราบุรี 
48 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-512944
  www.taraburee.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  จองล่วงหน้า 3 วัน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านริมน�า้ บาย เดอ ริเวอร์ 
337/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 081-8239342 
  www.taraburee.com
ส่วนลด : 10% ค่าที่พัก 15% ค่าอาหาร 
  เฉพาะค่าอาหาร จองล่วงหน้า 3 วัน
  วันนี้ - ธันวาคม 2560

บรษิทั เอม็ บ ีเค ฟูด้ แอนด์ 
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั 
444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร : 02-6209801
โทรสาร  : 02-6209815 
ส่วนลด : 5% ส�าหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) 
ระยะเวลา : 1พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั วนิเนอร์กรุ๊ป 
เอน็เตอร์ไพรซ์ จ�ากดั (มหาชน) 
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้อง 214-219 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02-6756533
ส่วนลด : 10% (เมื่อช�าระด้วยเงินสด) ที่ De’lice’ 
  สาขา สาทร (Thai CC Tower ชั้นG) 
ระยะเวลา : 1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
  กรุณาแสดงบัตร

กรงุเทพมหานคร                                        

กาญจนบรุ ี                                      
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มาดามแหนมเนอืง สาขา 2 
ท้ายซอยไปรษณีย์ ตรงข้ามโรงแรมสุขสันต์ 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-513544, 081-9453312  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : แหนมเนือง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ฮัว้ฮง คอฟฟ่ี 
154 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000   
  www.facebook.com/huahoung coffee
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม : กาแฟจีนญวน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอบอุน่เฮ้าส์ 
459 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 083-7745002 
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม : กาแฟ เบเกอรี่
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ติก๊ ไอศกรมี 
4 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-511188  
  www.facebook.com/oboonbakery
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม - ไอศกรีม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชาร์มมิง่ เขากระชาย
555 ม.10 ถ.บาพาสเลี่ยงเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-513885, 084-8001221
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวับ้านเต้ 
ถ.กาญจนบุรีลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71119
โทร : 081-1906764
  www.facebook.com/ชาร์มมิ่ง เขากระชาย
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านครวัหวันา 
51 ม.11 ถ.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-515693, 090-143951  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเรือนลาดทอง 
75 ถ.กาญจนบุรีทองผาภูมิ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 089-2979387 
  www.facebok.com/Ruean Lad Tong
  เรือนลาดทอง 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นข้าวราดแกง
  และเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารบ้านเรา 
284/60 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-514230 
โทรสาร : 034-620458  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารแพไทยเสรี
142/4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-511346, 081-8257216 
โทรสาร : 034-622602 
  www.thaisaree.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - จีน ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

ร้านอาหารครีธีารา 
431/1 ถ.แม่น�้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
71000 
โทร : 034-624093, 086-5226447 
โทรสาร : 034-624603 
  www.keereetara.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ซีฟู้ด ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560
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ร้านอาหารปุ๊ 
335/5 ม.5 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 056-416506 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครือ่งดืม่ ส่วนลดเงนิสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านส�ารับกบัข้าว 
303 ม.2 ถ.ท่าข้าวโพดสะพานใหม่ (ริมแม่น�้าเจ้าพระยา) 
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 086-9699924, 089-1949994  
  www.facebook.com/SarabKabkhaw  
  RiversideChainat
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครือ่งดืม่ ส่วนลดเงนิสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านชบาชยันาท 
869 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทร : 081-796-7952 
  www.facebook.com/ชบา ชัยนาท 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านจ๊อดเยน็เจ๊ียบ 
181 ม.2 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร : 087-1963557  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิกร้านลาบเป็ดชยันาท

372 ม.5 ถ.ชัยนาท ตาคลี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง 
จ.ชัยนาท 17000
โทร : 056-414149
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
  ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารเรอืนไม้ 
205 ม.7 ถ.ชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยา ต.บ้านกล้วย 
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร : 056-411266
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
  ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสฟ้ีา
126 ม.1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร : 034-331233, 089-7448055  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารศรีสพุรรณ
11/11 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร : 02-4419243, 081-9253282
โทรสาร : 02-4410930
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน 10 O’ Clock Cafe’
77 ถ.แม่น�้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 081-7708110
  www.facebook.com/ร้านอาหารบ้านเต้ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

The Lake House 
90/4 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-511581
  www.facebook.com/10 O’ Clock Cafe’
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : พิซซ่า สเต็ก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านครวัลงุรตัน์ 
23/36 ม.4 อาคารติดกับอ�าเภอท่ามะกา 
ถ.แสงชูโตสายนอก ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 081-9425216
  www.facebook.com/ครัวลุงรัตน์ 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชยันาท                                        

นครปฐม                                       
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ครวัต�าลงึแก้ว 
254/2 ตรงข้ามตลาดปฐมมงคล ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-241877  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวักะเหรีย่งป่า 
25/231 ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-271195, 089-8379004 
  www.facebook.com/kpkitcken 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัสิทธกิาญจน์ 
55 ถ.ยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-271721-4, 081-8578078, 
  080-4248289 
โทรสาร : 034-271725
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัจันทร์ธารา
610/8 ถ.รถไฟตะวันตก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-36356, 082-2509057, 082-2509058 
  www.facebook.com/ครัวจันทร์ธารา นครปฐม
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารบ้านขุนทอง 
42/3 ถ.มาลัยแมน ต.ล�าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-241473
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารบ้านลกูจัน
42/2 ถ.มาลัยแมน ต.ล�าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-363154
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พณิทองเรอืนแพ กุง้เผา
หลังที่ว่าการอ�าเภอสามพราม อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 
โทร : 034-324679 
โทรสาร : 034-324679 
  www.pinttongsampran.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ครวัแม่แช่ม
14/15 ม.6 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 02-4821756, 089-4439869
โทรสาร : 02-4821756
  www.facebook.com/KrauMaeCham
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารส้มแก้ว
18/4 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : 034-288708, 02-894152, 081-6599646
โทรสาร : 02-4821834
  www.somkaew.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเรือนรบัรมณ์ 
1/16 ม.5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร : 034-990682, 089-6686844,
  087-5484236 
ส่วนลด : บุฟเฟ่ต์ หมูกะทะ ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร่มไม้ รมินา
18/3 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : 02-4821025, 081-7009960
โทรสาร : 02-4821648
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เฮอืนอสีาน
18/5 ม.6 พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
โทร : 02-4821212, 081-9414626
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บ้านขนมไทยเบญญทิพย์ 
99/100 ม.13 ถ.ตลิ่งชัยสุพรรณบุรี ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 086-5034565, 087-5148152, 084-1002224
โทรสาร : 02-9231238
  www.kanomchan.com
ส่วนลด : 10% ขนมไทย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัถัว่แระ
8/5 ม.1 ถ.เลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร : 02-9669962, 081-2670687, 08-13026657
  www.kruathuarae.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

วชัรพล หวัปลาหม้อไฟ
30/12 ม.8 ถ.บางบัวทองสุพรรณบุรี ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 02-255094, 089-6838975, 081-3014888
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านคณุเพญ็ แพตลาดไทรน้อย
89/40 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 081-6408249
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัอภริตัต์
53/3 ถ.ราชด�าริห์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-252550, 081-4953820
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 300 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัโกเท้ สาขา 3
1028/3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-251555, 034-257571, 081-3096341 
โทรสาร : 034-280156
  www.gotae.in.th
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ลลั ลา บาย ผบัและภัตตาคาร
61/1920 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000
โทร : 084-7718666
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัสยาม
2/18 (โรงแรมสยาม) ถ.ราชด�าเนิน 1 ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-255080, 034-252230, 089-7903444
โทรสาร : 034-257317 
  www.kuasiam.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัสมปอง 
169 ม.7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-257111
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กุง้อบภเูขาไฟ นครปฐม 
885 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-255041, 081-6177816 
โทรสาร : 034-241109
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นนทบรุี                                       

สหรฐั สเตก็ เฮ้าส์ 
59/3 ม.1 ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบรี ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 02-9799448, 081-8467481
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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นายฮ้อปูดอง
78/21 ม.3 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 081-9296253
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ขนมหวานยายหวงิ
14/291 ม.13 ต.บางบงัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110
โทร : 085-8309244
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ร้านต้มเลอืดหมแูม่เรไร (สาขา 2)
ตลาดบัวทองเคหะ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร : 081-6318507, 087-5016507
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ร้านลงุขนั ก๋วยเต๋ียวปลาต้มย�า
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร : 080-0678824
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ร้านกุง้อาหารตามสัง่
14/3311 ม.14 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 094-7978900
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

คาร์แคร์บวัทองธาน ี(คอฟแมน)
14/412 ม.13 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110
โทร : 086-6766507
ส่วนลด : 5% กาแฟคอฟแมน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารบ้านเรา
14/4/1 ม.1 ถ.วงแหวน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110
โทร : 086-6766507
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่ประไพศร ีข้าวเหนยีวมูน
183-184 ตลาดนนท์ ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02-9672070, 02-5271407
ส่วนลด : ข้าวเหนียมมูลลด 3-10 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ภตัตาคารรมิฝ่ัง 
235/2 ม.4 ถ.หอนาฬิกา ท่าน�้านนนท์ ต.สวนใหญ่ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร : 02-5251742, 02-9674302, 089-8854543  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเทศกาลและ
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ร้านสองฝ่ังคลอง
17/56 ม.7 ถ.สุขาประชาสวรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร : 02-5842222, 081-7214750 
  Email : sales@buddyriverside.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ร้านเสน่ห์ปลายจวัก 
69/1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 
โทร : 089-9168232  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ครวัเสวย 
1/10 ม.2 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 
โทร : 02-43262627, 081-37110823  
ส่วนลด : ค่าอาหาร : ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ครวัชายคลอง 
16/8 ม.11 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ 
จ.นนทบุรี 11140 
โทร : 02-9837660  
  www.facebook.com/kaiakepla 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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ห้องอาหารมารน่ีา โรงแรมเดอะรซิ
24/9 ม.3 ถ.นครอินทร์ ต.บางใผ่ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทร : 02-4467700, 081-5557640
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เฉพาะค่าอาหารและ
  เครื่องดื่มไม่ร่วมเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 

ครวัธรรมชาติ 
4/2 ม.4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 

ร้านเวียตนามปทุมธานี 
29/3 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5815670, 081-7792684, 081-8196966 
โทรสาร : 02-5812544  
  www.vietnampathum.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ร้านสมหวงัไก่ย่าง 
36/39 ม.2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5672143-4  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ร้านบ้านบบุผาชืน่ 
65 ม.3 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-9639993, 086-3766543  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ร้านฉอเลาะทะเลเผา
52/052 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-5640451, 087-8163572 
  www.facebook.com/ฉอเลาะทะเลเผา 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ร้านครวัเจ๊น้อยกระโทก 
97/141 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5339808  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสเตก็ตะบอ 
51/057 ม.7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 087-8117788, 086-6066439  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารบางบวัปทุม
99/5 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-29796970
โทรสาร : 02-9796971
  www.bangbuarestaurant.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ภตัตาคารบ้านปากคลอง 
21/1 ม.4 ถ.ปทุมสายใน ต.บางหลวง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5811401-2
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ภตัตาคารกุง้เต้นอึง้จัว๊กี ่
12 ถ.เทศสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5816166, 02-5811661  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ก๋วยเตีย๋วหมโูบราณ “นายทองสขุ” 
112 ม.2 ตลาดน�้าวัดศาลเจ้า ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5980208  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ปทมุธานี                                      
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ครวัทพิย์ 
72 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 081-8154000  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจ๊ด�าโภชนา 
33/19 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-5461477  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัสุพจน์ 
47/3 ม.5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร : 086-9049734
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัต้นสน
23/15 ม.1 ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160
โทร : 02-9788851-4  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารครจูกุ
46 ม.3 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 
โทร : 02-9798085, 02-9798849  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ร้านเอ้ียเซีย้ฮวด 
275/24 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร : 02-5931267  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านทรงวฒุิ 
37/15 ถ.ล�าลูกกา ต.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร : 02-5691069  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารแป๊ะฮ้อ (คลอง 11) 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3009 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-5461323  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านประเสรฐิโภชนา 
16/20 ม.2 ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ ต.บางหลวง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5818037  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัวงัน้อย 
184 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ล�าตาเสา อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทร : 035-272055  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านกาแฟบล ูชโิน 
21/4 ม.4 ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 081-1111174, 084-4422977 
  www.bluecino.com 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารไทรทองริเวอร์ 
45 ม.1 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 035-241449, 035-244575 
  www.facebook.com/Sao Thong River 
  Restaurant
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

พระนครศรอียธุยา                                      



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง 31

ร้านอาหารจ่านญู 
98/10 ม.3 อาคารตลาดกลางเพื่อเกษตรกร 
ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 035-345491, 081-7046145  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารแกรนด์เจ้าพระญา 
42/1 ม.4 ต.บ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 089-6155999, 081-9421666 
  www.grandchaopraya.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บ้านสวนรมิน�า้ 
54 ม.7 อาคารบ้านสวนริมน�้า (อยุธยาการ์เด้นริเวอร์โฮม) 
ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร : 035-704582, 035-366020, 081-5538744 
โทรสาร : 035-704441  
  www.ayutthayagardenriverhome.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารป้าเลก็ 
92 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทร : 035-261220, 035-220960  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านเล่า 
12/4 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-315015  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

ร้าน ป.ปลาเผา 
71 ม.1 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร : 032-737256, 086-5199501  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ข้าวผดัป ูเหลาราชบุรี  
354 หมู่ 3 ซอยเจีดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-206410, 084-8754586  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจ๊เล็กไก่ย่างบางตาล 
52/3 หมู่ 1 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทร : 087-7081143  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ราชบรีุ                                       

ลพบรุ ี                                     

ในฝันคาราโอเกะ 
65/1824 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-323056, 032-66502  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กาแฟราดรี 
30/10 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร : 032-323950 
โทรสาร : 032-3185856
ส่วนลด : ค่าเครื่องดื่ม : กาแฟ ซื้อ 2 แก้ว ฟรี 1 แก้ว 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

สวนอาหารบวัหลวง 
46/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
จ.ลพบุรี 15000 
โทร : 036-413009, 036-422669
โทรสาร : 036-614231 
  www.facebook.com/Bualuang.Restaurant  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมดัหมี่ 
8/13 ถ.ศรีมโหสถ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
โทร : 081-7804341, 036-412883 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ส่วนอาหารและรีสอร์ทบ้านคุ้งน�า้ 
56/6 ม.6 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 034-839883, 089-1175312 
โทรสาร : 034-434067 
  www.facebook.com/bankungnamresort 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ซีฟู้ด 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ครวัลุงญา 
73/6 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 086-3135613, 089-9124267 
  www.facebook.com/kruaLungYa 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร - ซีฟู้ด 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

สวนอาหารอิม่ทิพย์ 
93/121122 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 034-826835, 081-9440408  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ซีฟู้ด 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

เวอร์เด้ มอนทาน่า เรสเทอร์รองท์ 
8/95 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870765, 081-8573362, 034-870765 
  www.verdemontanan.net 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ร้านบ้านสวนกรลิล์เพลส เชฟอัน๋
365/910 ม.7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220 
โทร : 081-4043638 
  www.facebook.com/BaanSuanGrillPlace 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัลุงเบิม้ 
421/1 ม.5 ต.ล�านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร : 089-0898489
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สมทุรสาคร                                      

ห้องอาหารสรศกัดิ์ 
1010/22 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 034-411560, 034-820665, 081-8573096  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ร้านอาหารไผ่ (วดัเจษฯ) 
197/13 อาคารติดวัดเจษฎาราม ถ.เจษฎาวิถี 
ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 034-426646, 084-0135977 
โทรสาร : 034-840068
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 5%
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ร้านเป็ดย่างสีด่าว
ซ.เอกชัย 12 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร : 081-4344101, 081-5876765
ส่วนลด : ค่าอาหาร - เป็ดย่าง ส่วนลดเงินสด 5% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ร้านท่าเรอืภตัตาคาร 
859 ถ.เศรษฐกิจ 1 ท่าเรือมหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-411084, 081-8575041
ระยะเวลา : ค่าอาหาร - ซีฟู้ด ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

ห้องพลอย โรงแรมสระบุรีอนินท์
111 ม.2 อาคาร ชั้น 2 สระบุรีรีสอร์ท ถ.มิตรภาพ 
ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทร : 036-218888 ต่อ 235 
โทรสาร : 036-218899 
  www.saraburiresort.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สระบรีุ                                      
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ร้านอาหารแมกไม้กับสายลม 
510/35 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000 
โทร : 089-1555383, 036-317303 
โทรสาร : 036-317303  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาท 
  ขึ้นไป ไม่รวมเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสวสัดกิารสวนค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่บ้านน�า้เคยีงฟ้า
2/1 สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร : 036-314431 
โทรสาร : 081-9078068, 086-3120006
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารรมิคลองชล 3 (หนองแค)
700/15 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร : 036-380988, 036-380989, 081-8747622
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอร่อยดดีี
5 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18000
โทร : 081-8512704, 036-251144 
โทรสาร : 036-244907 
  www.raanaroy.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มและกรุ๊ปทัวร์ 
  ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านฟกุู กอล์ฟ แอนด์ เรสเตอรอง 
400/1 ถ.รพีภัทรฝั่งขวา ต.หนองแค อ.หนองแค 
จ.สระบุรี 18140 
โทร : 036-371595 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จ�ากดั /
บ้านไร่กาแฟ
31 ม.6 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
โทร : 036-227118
โทรสาร : 036-227118
  www.banriecoffee.com
ส่วนลด : เครื่องดื่ม 60 บาท ส่วนลด 10 บาท 
  ทุกสาขาของบ้านใร่ ยกเว้นเครื่องดื่มปั่น / 
  10% ค่าอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม สาขาเอกมัย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารลกูเกด
5/2 ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี 18000
โทร : 081-9940449, 036-323919
โทรสาร : 036-323919
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง
55/5 ม.1 ถ.สายเอเชีย กม.87 ต.บางมัญ อ.เมือง 
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร : 036-512132, 036-512075, 081-94736107
โทรสาร : 036-539196 
  www.paiboonkaiyang.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้องอาหารเกษรา เรส แอเรีย
333 ม.1 ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรสิงห์บุรี ถ.สายเอเซีย 
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 
โทร : 036-598627, 036-598333, 036-512197
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สงิห์บรุ ี                                     

สพุรรณบรุ ี                                      

เอมโอชบายสตอร่ี สพุรรณบุรี 
108 บริเวณคูเมืองใต้ ถ.ม้าสีหมอก ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร : 035-543352, 035-450811
  www.aimaochbystory.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ห้างทองทองสวย (แม่ทองพลู ) 
สาขา ห้างดโิอลด์สยาม 
121/22 ห้อง H104 ชั้น1 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร : 02-2243645-6 
  www.thongsuay.com 
ส่วนลด : 10% ค่าแรง  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นพรตัน์ภตัตาคาร 
338/2 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง 
จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร : 035-555333, 035-555842, 081-5876154 
โทรสาร : 035-555842 
  www.nopparatana.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัคงทอง 
115/2 ม.6 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72116
โทร : 035-565711, 081-0060877 
โทรสาร : 035-551017
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บลเูลมอน คอฟฟ่ี 
105 ม.5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี 72120 
โทร : 035-430045 (บึงฉวาก), 085-9327027  
  (ท่าช้าง), 083-7569382 (สามชุก) 
  www.tawanbott.com,
  www.bluelemoncoffee.com 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม : บลูเลมอน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารรมิน�า้เล็กเสีย่วหงส์ 
25/3 ตลาดท่าช้าง ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช 
จ.สุพรรณบุรี 72120 
โทร : 035-508722, 086-5741407  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารรมิคลองเฮ้าส์ บางปลาม้า 
29/1 ม.2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 72150 
โทร : 035-587141, 035-446833, 089-1726820 
โทรสาร : 035-587672
  www.rimklonghouse.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กรงุเทพมหานคร                                       

สวนอาหารเบญจรงค์ 
79 ม.2 ถ.สุพรรณบุรีชัยนาท ต.วังน�้าซับ อ.ศรีประจันต์ 
จ.สุพรรณบุรี 72140 
โทร : 035-548992, 081-5968245 
โทรสาร : 035-582254 
  www.suphanbenjarong.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ช้อปป้ิง

บรษิทั พอลล่า ช้อยส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
สาขา สยามพารากอน ชั้น 4 (North Zone)
สาขา Century Plaza ชั้น 2 (BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ)
โทร : 02-003-3990
ส่วนลด : 5% 
ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั ฟิล อนิดี ้จ�ากดั 
66/748 ถนนบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 
โทร : 02-571-1663
ส่วนลด : 10% (เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป) 
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 31 ธันวาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั แอล.เอส.โอเรียนเทิล จิวเวลร่ี 
177-179 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทร : 02-629-1717 02-629-1444 
ส่วนลด : 30% ส�าหรับสินค้าราคาปกติ  
ระยะเวลา : 26 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
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โชคอนนัต์เฟอร์นเิจอร์
203,205 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 081-8803309
ส่วนลด : 10-15%  เฟอร์นิเจอร์
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

ศรพีลูทรพัย์เฟอร์นิเจอร์
551/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-622609
ส่วนลด : 10% เฟอร์นิเจอร์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านศรกีจิรตัน์ 
10/30 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-622094
ส่วนลด : 10% เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองทุกชนิด
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

น�า้แกงส้มปรุงส�าเร็จ “ครัวไทย” 
234/2 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-622860, 085-2222461
  www.facebook.com/kruathaikan
ส่วนลด : 10% น�้าแกงส้มปรุงส�าเร็จ เมื่อซื้อ 1 ลัง 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

บรษิทั นายไม้ จ�ากัด 
219 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-511107, 086-3323659  
ส่วนลด : 25 % เครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง 
  เครื่องเล่นเด็ก เครื่องเล่นสนาม 
  ส่วนลด 40% เขาสัตว์เทียม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กาญจนบรุ ี                                     

บรษิทั เนเจอร์ทชั อนิเตอร์เนชัน่แนล 
2/41-43 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงปะเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 
โทร : 02-3287295  
ส่วนลด : 20% จากราคาปกติ 
  ส�าหรับสินค้าแบรนด์ เนเจอร์ทัช 
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั ศรทีองพาณิชย์ 
447 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 
โทร : 02-6942150  
ส่วนลด : 20% ส�าหรับสินค้า นาฬิกาข้อมือ
  (CITIZEN,RADO,MIDO,TISSOT,BALL,
  BULOVA,CASIO) 
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั ลกัชวัรี ่โกลด์ แอนด์ จวิเวลร่ี จ�ากดั 
118/5 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22  
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ10600 
โทร : 02-8764899,02-8764988  
ส่วนลด : 40% ส�าหรับแหวนพชร รหัสm211 
  40% ส�าหรับแหวนเพชร รหัส pd081 
  40% ส�าหรับจี้เพชร รหัส pd195 
  40% ส�าหรับต่างหูเพชร รหัส pd104

ห้างหุ้นส่วนสามญั หลเีฮง 
177-179 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทร : 02-629-1717 02-629-1444 
ส่วนลด : 30% จากสินค้าราคาปกติ 
ระยะเวลา : 26 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั Siam Elephant จ�ากัด 
114 ซอยบางระมาด9 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด 
กรุงเทพฯ 10170 
โทร : 02-4223331  
ส่วนลด : 20-30% พร้อมบริการจัดส่งฟรี 
  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั จอยสปอร์ต จ�ากดั 
9/11 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร : 02-692-6611
ส่วนลด : 15% ต่อการซื้อสินค้า 1 ใบ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
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ร้านแสงนครพฒันภัณฑ์
152/1920 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 73120 
โทร : 034-331550, 081-6247927 
โทรสาร : 034-4227724
ส่วนลด : 10%  เครื่องแบบนักเรียน 
  เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านลีห้ยุเฮยีง
220 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-218569, 089-9123986, 086-0655828
  www.leehuihieng.com
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง
  หมูเส้นสมุนไพรฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครปฐม                                   

สมทุรสาคร                                    

ปทมุธานี                                                      

บรษิทั บลไูลท์อตุสาหกรรม จ�ากดั
76 ม.1 ถ.สามโคกปทุมธานี ต.กระแชง อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160
โทร : 02-5818535-9
โทรสาร : 02-5814905
ส่วนลด : 30-50% กระเป๋าเดินทาง ABS ผ้า PVC /
  กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าเอกสาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เครือ่งทองเหลอืง พญานาค 5 เศียร
24/4 ม.8 เลียบคลองสระพัฒนา ต.คลองควาย 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร : 081-4426405, 081-4428482 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : เครื่องทองเหลือง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สภุชัชาผ้าทอมอื
46/200 ม.4 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 
โทร : 089-1847450
โทรสาร : 02-4445427 
  Email : workatap@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่อาชพีบ้านโพธิ ์ 
2/1 ม.4 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
12160 
โทร : 084-6380014, 02-5931361 
โทรสาร : 02-5931612  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : การบูรหอมแฟนตาซี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ดอกบวั 
46 ม.9 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 084-6825941
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : สิ่งประดิษฐ์จากไม้ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแก้วของฝาก
73/2 ม.1 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร : 034-566000
โทรสาร : 034-566503
  www.kaew.co.th
ส่วนลด : 5% ของฝาก
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

บรษิทั หทยัพทัธ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
72/7-8 ต�าบลคอกกระบือ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
โทร : 034-494449 034-494446-7 
ส่วนลด : 20% (ไม่รวมราคาโปรโมชั่น) 
ระยะเวลา : 1กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั อนิมายด์ จ�ากดั  
101/366 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า 
อ�าเภอเมือง จ.นนทบุรี 11110 
โทร : 02-571-1300
ส่วนลด : 10% ช�าระด้วยเงินสด ราคาตามป้ายและ
  ลดอีก 10% สินค้าเตียง, โต๊ะทานข้าว ทุกรุ่น 
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

นนทบรุ ี                                                         
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นพเก้าหัตถกรรม 
71/249 ม.4 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 081-5628887  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : งานถักโคเชต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ผ้ามาติกา 
145/64 ม.1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-9795504 
โทรสาร : 02-9795504 
  Email : pitima44@gmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผ้ารองชุดอาหาร/
  ปลอกหมอน ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

น�า้พรกิแม่บญุเรือน 
18/170 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-9757794 
โทรสาร : 02-5816495  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : น�้าพริก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่บ้านศรภีริมย์ 
81/47 ม.6 ซ.หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ (พฤกษ์วารี) ถ.ล�าลูกกา
คลอง 6 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 081-1707652  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ตดัเยบ็คคูต (อาภรณ์ด)ี 
4/114 ม.18 ถ.ล�าลูกกา 37 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 
โทร : 081-8750225, 081-3180379 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ชุดสตรี เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ศลิปะประดษิฐ์ 
15 ม.17 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 084-6573017 
  Email : sarata1997@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : งานประดิษฐ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โครงการส่งเสริมสมุนไพรภูต้นน�า้ 
90/185 ม.6 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-9938307-8, 081-9335758 
โทรสาร : 02-9936199  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่วิสาหกจิชมุชนทรงเดชเคร่ืองหนัง 
19/21 ม.11 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 081-3150683 
  Email : stingraypathum@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ผ้าเช็ดหน้าบายพติตินนัท์ 
68/204 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสาย ต.ลาดสวาย 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร : 086-8836159 
โทรสาร : 02-1538657  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผ้าเช็ดหน้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แปรรปูอาหารจากเนือ้สตัว์ 
30/4 ม.10 ถ.ล�าลูกกา ต.ล�าไทร อ.ล�าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12150 
โทร : 089-6828859
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : หมูทุบ หมูฝอย 
  หมูสวรรค์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านสวีลี 
600/879 ม.14 หมู่บ้านสีวลี ซ.3 ถ.พหลโยธิน 
ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-5368179  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ตุ๊กตาอัดเสียง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สมนุไพรธรรมชาติช้างกญุชร 
32/267-268 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร : 081-8265188  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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กลุม่อาชพีสหกรณ์น�า้พรกิคูค่รัวไทย 
12/26 ม.16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 087-8206086 
  Email : kukruathai@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : น�้าพริก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ตดัเยบ็เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู 
1/7 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 089-4449680 
โทรสาร : 02-9596297 
  Email : much1920@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่วิชาชพีสหกรณ์คลองสอง 
21/21 ม.5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 083-5447179 
โทรสาร : 02-1926502 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ไวน์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั รุง้สวรรค์ จ�ากดั
38 ม.9 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทร : 02-9010075-6, 081-8094754 
โทรสาร : 02-9010076  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ก้อนเพาะปลูก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เบญจสิริ 
37/3 ม.2 ถ.เลียบคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว 
จ.ปทุมธานี 12140 
โทร : 089-7933742
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : เครื่องปั้นดินเผา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนแปรรปูอาหารธญับรุี 
34/54 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ล�าผักกูด 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-9572231 
โทรสาร : 02-9574792  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ไส้อั่ว น�้าพริกหนุ่ม
  แคบหมู แหนม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนน�า้พริกแม่ปรีดา 
23/24 ม.3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ล�าผักกูด 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-5461142 
โทรสาร : 02-5461142  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : น�้าพริกส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั กตกิาเอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั 
111/3 ม.1 ถ.รังสิต-คลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-5771296, 083-0182039 
โทรสาร : 02-5772854 
  www.katikaent.com 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : เครื่องดื่มสมุนไพร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ส่งเสรมิผลิตภัณฑ์ชมุชนเมอืงรังสิต 
734 หมู่บ้านวรางกูลคลองสอง ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-9927621  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : น�้ากระชาย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เทรนดี ้2010 (ประเทศไทย) จ�ากดั 
3/20 ม.4 ต.ล�าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร : 02-9054403 
โทรสาร : 02-9054266  
ส่วนลด : 5% กาแฟส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ทพิทพิา จ�ากดั 
13/5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน�้ารักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-5462401 
โทรสาร : 02-5462402  
ส่วนลด : 5% ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน�้ามังคุด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนกลุม่อาชพีกระเป๋าหนงั 
34/51 ม.2 ต.ล�าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 081-4855812 
โทรสาร : 02-9570237  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านอมรศกัดิเ์ฟอร์นเิจอร์ 
457459 ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-9962007 
โทรสาร : 02-9962009  
ส่วนลด : 10% ตู้โชว์สินค้า ตู้ข้าวแกง 
  เคาน์เตอร์วางสินค้า ยกเว้นสินค้าสั่งท�าและ
  สินค้าร่วมรายการ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

น�า้พรกิคลองรังสิต (เจ๊เล็ก) 
202 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-5312093, 02-5696317-9 
โทรสาร : 02-5041940
  www.krsspicyfood.com 
ส่วนลด : 10% สินค้า OTOP : น�้าพริก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วรรน์เพ็ษผลไม้แปรรูป 
64/3 ม.9 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
โทร : 081-8452208  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านป้าวณีา 
96 ถ.สุขจิต อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000   
ส่วนลด : 5% ผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
  ยกเว้นสินค้าที่มีส่วนลดแล้ว
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ประจวบครีขีนัธ์                                  

บรษิทั เค.อาร์.เอส. สไปร์ซ่ีฟดูส์ จ�ากัด 
202 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 17 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-5312093, 02-9591448 
โทรสาร : 02-5313084  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : น�้าพริกส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

ร้านนาทีทอง 
266/2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130   
ส่วนลด : 10% นาฬิกา / 15% แว่นตา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนกลุม่อาชพีกระเป๋า 
99/1774 ต.ล�าผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 086-5486431  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผ้าไหม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนกลุม่กระเป๋าอัฒมาส 
39/208 ม.1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 087-5146099 
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณกระเป๋าอัฒมาส 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนบ้านชมฟ้า 
511 ม.5 ถ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 087 086-0463590  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน - กรอบรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่อาชพีจติวรานนท์ 
276 ม.5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 086-0717735, 02-9740033 
โทรสาร : 02-9740033  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : พันธบัตรพับ 
  เหรียญที่ระลึก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศศมิาสมุนไพร 
99/39 ม.3 ถ.ธัญญาภิรมย์ คลองสิบ ต.บึงสนั่น 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-5462335-6  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
  เครื่องส�าอาง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วสิาหกิจชมุชนพันธุไ์พรสมนุไพร 
39/1437 ต.บึงน�้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทร : 02-9558616, 081-3879075  
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บ้านนนัทวนั 
607 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง 
จ.เพชรบุรี 76000 
โทร : 032-4199101 
โทรสาร : 032-419912 
  www.bannuntawan.com  
ส่วนลด :10% ของฝากขนมไทย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พระนครศรอียธุยา                                  

บรษิทั 108 เทคโนฟาร์ม 
108 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าตอ อ.มหาราช 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150  
โทร : 092-5090011 (สาริกา), 
  085-4045717 (สุวิษา) 
โทรสาร : 035-767341
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ผักสลัด 10 ชุดแถม 1 ชุด
  ส่วนลด 2% เมล่อน 10 ลูกขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่จกัรสานผกัตบชวาและดอกไม้ประดษิฐ์ 
64 ม.41 ต. ทันลัง อ. บางประหัน
จ. พระนครศรีอยุธยา 13220 
โทร : 089-8229817
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ตะกร้าดอกไม้ประดิษฐ์ 
  5 ชิ้นแถม 1 ชิ้น
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ไชโป้วหวานตราชฎา 
49 ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
โทร : 032-397049, 081-8569013 
โทรสาร : 032-305227  
  www.chadabrand.com 
ส่วนลด : 5-10% ไชโป้วหวาน ตราชฎา 
  เมื่อซื้อ 100 ซองขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เพชรบุรี                                                  

ราชบรีุ                                              

เอกชยัสาลีส่พุรรณ 
222/2 ม.5 ถ.สุพรรณบุรีบางบัวทอง ต.ท่าระหัด 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร : 035-525111, 035-412427, 085-0550082 
โทรสาร : 035-525060 
  www.ekachai.co.th 
ส่วนลด : 10% ของฝาก ขนมสาลี่ ขนมไทย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแม่บ๊วย 
44 ม.5 ต.โคกคาม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 
โทร : 035-587077, 035-586416, 035-586424  
ส่วนลด : 10% ของฝาก ขนมไทย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านขนมเป๊ียะมงคล
273 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี 72160 
โทร : 081-9412043
ส่วนลด : 5-10% ขนมเปี๊ยะ ขนมโก๋ ขนมถั่วตัด ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สพุรรณบรุ ี                                 

อ่างทอง                                                

แม่บ้านเกษตรกรคลองววั 
19/2 ม.1 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร : 089-9003474   
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : ตะกร้าและกระเป๋า  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่เย็บกระเป๋าหนังสตรีบ้านแห 
3/2 ม.1 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร : 089-9003474  
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : กระเป๋าหนังสตรี 
  เมื่อซื้อกระเป๋าหนัง 5 ใบ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แปรรปูอาหารผลติผลทางการเกษตร 
33 ม.6 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ผลไม้ดองทุกชนิด 
  10 ถุงแถม 1 ถุง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านรพีฒันา 
68 ม.3 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร : 035-850602,035-850597,086-8853551  
ส่วนลด : สินค้า OTOP : หมูทุบ  5 ถุงแถม 1 ถุง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรหวัไผ่ 
17 ม. 5 บ้านคราม ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร : 089-0803257, 089-5398231  
ส่วนลด : สินค้า OTOP : กล้วยฉาบและกล้วยอบม้วน
  10 กล่องแถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่หัตถกรรมโครเชท์ 
25/2 ม. 7 ต.ห้วยเขย่ง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร : 035-613831
ส่วนลด : 3% สินค้า OTOP : เสื้อถักโครเชท์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชาสมนุไพรไทยแท้ 
661 ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ชาสมุนไพร 5 ถุงแถม 1 ถุง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

จติรกรรมไทยบาติก 
292/ค ม.6  ต.ป่าแมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  14130 
โทร : 089-1793923  
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : เสื้อผ้าบาติก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรชมุชนใหม่ป่าโมก 
833/4 ม.6 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 
โทร : 035-661603
ส่วนลด : สินค้า OTOP : 
  ขนมไทยโบราณ 10 กล่องแถม 1 กล่อง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ขนมแก้วตา 
41 ม.2  ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130  
โทร : 035-662-497 
ส่วนลด : สินค้า OTOP : 
  ขนมข้าวเหนียวแดง 1 โลแถม 1 กล่อง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่สมุนไพรเกษแก้ว 
21 ม.2 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ขนมบ้าบิ่นและขนมเบื้อง 
  10 กล่องแถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรจรเข้ร้อง 
194/1 ม.1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140   
ส่วนลด : สินค้า OTOP : หมูทุบ 10 ถุง แถม 1 ถุง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรราชสถติย์ 
22 ม.2 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ขนมบ้าบิ่นและขนมเบื้อง 
  10 กล่องแถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แปรรปูสมนุไพร 
4 ม. 1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120   
ส่วนลด : 3%  สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 500 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรโพธิรั์งนกสามัคคี 
149 ม.3  ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120  
โทร : 035-601078  
ส่วนลด : สินค้า OTOP : ดอกไม้ประดิษฐ์ 10 ชิ้น
  แถม 1 ชิ้น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่จกัสานผักตบชวาบ้านโพธิรั์งนก 
36/1 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : กระเป๋า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สานศลิป์บางเจ้าฉ่า 
77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทร : 089-2437690, 035-644314   
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : ตระกร้า / กระเป๋า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ดอกไม้ประดษิฐ์บ้านองครกัษ์ 
58 ม.1  ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทร : 035-644156  
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : ดอกไม้ประดิษฐ์ 10 ชิ้น
  แถม 1 ชิ้น
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรร�ามะสกั 
136 ม.5  ต.ร�ามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 
โทร : 035-645134 
ส่วนลด : 3% สินค้า OTOP : เครื่องส�าอางสมุนไพร 
  เมื่อซื้อเครื่องส�าอางสมุนไพร 300 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติจักสานบ้าน 
65/4 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : ตระกร้าจักสาน 
  เมื่อซื้อตะกร้า 10 ใบขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่สตรจีกัสารกระเป๋าด้วยเชือ่กมดัฟาง 
49/1 ม.5 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 
ส่วนลด : 3%  สินค้า OTOP : กระเป๋าจักสาน 
  เมื่อซื้อกระเป๋า 2 ใบขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านมะขาม 
69/2 หมู่ที่ 2 ต.ไผ่จ�าศีล อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง 14110
โทร : 035-627192
ส่วนลด : สินค้า OTOP :  น�้าพริก 10 ถุงแถม 1 ถุง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่รองเท้าแฟช่ันสตรี
31/2 ม.6 ต.ฟัวตะพน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : รองเท้า 
  เมื่อซื้อรองเท้า 2 คู่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง
19/1 ม.10 บ้านกวาง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง 14110
ส่วนลด : 3% สินค้า OTOP : เสื้อ กางเกง 
  เมื่อซื้อครบ 500 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรวรีไทย 
8/1 ม.2 ต.ไผ่จ�าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ส่วนลด : สินค้า OTOP : กระเป๋าด้วยเชือกมัดฟาง
  10 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

สมนุไพรกลุม่สตรีพัฒนาบ้านหน้าวัดหลวง 
41/2 หัวรอ ม. 3 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง 14150 
โทร : 080-6614382  
ส่วนลด : สินค้า OTOP :  ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ 
  10 กล่องแถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรชมุชนวดัหลวง 
35/1 ม.4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 
จ.อ่างทอง 14110  
ส่วนลด : สินค้า OTOP : สาคู 10 กล่องแถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรศรีพราน 
118 ม.2 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150  
โทร : 035-870279 
ส่วนลด : 2% สินค้า OTOP : เครื่องจักสาน 
  เมื่อซื้อเครื่องจักสานทุกชนิด  5 ชิ้นขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่ผู้ผลติไผ่หวาน 
139 ม.4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14110
ส่วนลด : หน่อไม้ต้ม 10 ถุงแถม 1 ถุง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

กลุม่แปรรปูปลาพทัิกษ์ฟาร์ม 
88/1 ม.6 ต.วังน�้าเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14110  
โทร : 084-8931181  
ส่วนลด : ข้าวราดแกง 5 จานแถม 1 จาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง 43

ร้านเสรมิสวย บาลานซ์ แฮร์แอนด์ บิวต้ี 
44/67 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
โทร : 089-9441232, 089-8379740
ส่วนลด : 10% บริการออกแบบทรงผม 
  สระ ซอย เซ็ท ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลสนามจันทร์ 
1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-219600, 081-9140782 
โทรสาร : Fax : 034-217817 
  www.facebook.com/โรงพยาบาลสนามจันทร์  
ส่วนลด : ค่ารักษาพยาบาล เงื่อนไขตามระเบียบบริษัท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ภมูปัิญญาไทยกาญจนบรีุ จ�ากดั 
158 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  
โทร : 034-532071 
โทรสาร : 034-532072 
  www.thailandwisdom.com 
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์สินค้าของภูมิปัญญาไทย 
  กาญจนบุรี เฉพาะสินค้าที่ผลิตจากบริษัท 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

กลุม่เคร่ืองประดับลกูปัด
117 ม. 3 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ 
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14120 
โทร : 089-9048925  
ส่วนลด : 2%  สินค้า OTOP : สร้อยข้อมือ 
  เมื่อซื้อสร้อยข้อมูลและสร้อยคอ 10 เส้นขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สขุภาพและความงาม

Dr.Orawan Holistic Beauty 
Anti-Aging Institute. 
748 ซอยระหว่างสุขุมวิท30,30/1 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   
ส่วนลด : ค่าบริการ 2,000 บาท ส�าหรับ 
  BMRI-Bio Molecular Resonance Imaging 
  Check-up (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

โรงพยาบาล เสรรัีกษ์ จ�ากดั 
44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 02-907-4125  
ส่วนลด : 15% ส�าหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน 
  10% ส�าหรับค่ายา,ค่าแล็ป,ค่าเอ็กซเรย์ 
   5% ส�าหรับค่าทันตกรรมทั่วไป 
  10% ส�าหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจ�าปี
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

ห้างขายยาจอมทอง 
92/4 ม.2 ถ.บางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 
โทร : 081-841351
ส่วนลด : 20% ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลนนทเวช 
30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขต อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 
โทร : 02-5967888 ต่อ 2615, 081-4590252 
โทรสาร : 02-5967888 ต่อ 2502 
  www.nonthavej.co.th 
ส่วนลด : 10% ค่ารักษาพยาบาล : ค่ายาและค่าห้อง  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กรงุเทพมหานคร                                                        

กาญจนบรุี                                                       

นนทบรุี                                                    

นครปฐม                                                   

สถานบริบาลผูป่้วยเร้ือรัง “โสธรชยั” 
658/51 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร : 034-512257 
ส่วนลด : 3,000 บาท / เคส ค่ารักษาพยาบาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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สถานเสรมิความงามนิษาสมนุไพร 
1/42 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 081-16577921 
โทรสาร : 032-310488  
ส่วนลด : 25% เมื่อสมัครสมาชิกฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สปาบ้านกลางสวน 
9/10 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร : 032-419165,  081-9855866  
ส่วนลด : 5% นวดแผนไทย นวดอโรมา สปา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

บรษิทั ชนิธนภทัร จ�ากดั 
9/10 ม.2 ถ.รังสิตปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 02-9590057-9 
โทรสาร : 02-9590059
ส่วนลด : 20% บริการเสริมความงาม : 
  Body Slim / Facial & Beauty 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นานาสลมิแอนด์บวิต้ีสปา 
108/2 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร : 035-229161, 081-9468112, 081-9910912 
  www.facebook.com/
  นานาสลิมแอนด์บิวตี้สปา    
  อยุธยา > นวดแผนไทย&สปา 
ส่วนลด : 10% นวดแผนไทย-สปา 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

กิจกรรมและสันทนาการ

หจก. วคีเอนท์ ทวัร์ แอนด์ คาร์โก เซอร์วสิ 
4326-4328 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร : 02-3823505  
ส่วนลด : ส่วนลด 500-1,000บาท 
  โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ 
  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

เปรมศักดิท์วัร์ 
150/139 หมู่บ้านผกาแก้ว ถ.พัฒนากาญจน์ 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-517182 
โทรสาร : 034-513089
  www.taraburee.com 
ส่วนลด : 10% บริการเช่ารถทัวร์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

ราชบรีุ                                                 

กรงุเทพมหานคร                                              

กาญจนบรุ ี                                           

ปทมุธานี                                                 

พระนครศรอียธุยา                                            

เพชรบุรี                                           

ห้างขายยาธญัะไทย 
30/12 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทร : 032-3185855 
โทรสาร : 032-323943  
ส่วนลด : 3% ยาส�าเร็จรูป / อุปกรณ์การแพทย์ 
  ซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป 
  แถมยาสีฟันสมุนไพร มูลค่า 290 บาท
  ฟรี 1 หลอด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนกล้วยไม้นครปฐมออคิดส์ 
150 ม.1 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-268045, 081-7446572 
  www.nakhonpathomorchids.igetweb.com 
ส่วนลด : 10% กล้วยไม้ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครปฐม                                         
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บรษิทั สนิสมบูรณ์เทรดด้ิง 
219 ซอยพึ่งสุข ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระขโนงเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร : 02-711-1208 02-711-1204 
ส่วนลด : 5% ส�าหรับตู้เย็นวิคเตอร์ 
  10% ส�าหรับตู้กรองน�้าร้อน-เย็น วิคเตอร์ 
ระยะเวลา : 1 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั ซนิทิมอร์ จ�ากดั 
96 ซอย 60 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร : 02-450-1357 02-4501355-56 
ส่วนลด : 5% สินค้าแบรนด์ LAZY BOY, 
  ส่วนลด 10% สินค้าอื่นๆ ภายในโชว์รูม 
  ZMD Furniture 
ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2562

บรษิทั เอส.เค.เคมคีอล อนิดัสตร้ี 
14 ซอยหม้าน คันทรี่วิลล่าซ.2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทร : 02-7218155.  
ส่วนลด : 5% จากราคาปกติ 
ระยะเวลา : 15 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2562

ไร่องุ่นคณุมาลี 
199 ม.7 ถ.สายมวกเหล็กแสลงพัน ต.มวกเหล็ก 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 
โทร : 036-227056, 081-8535893 
โทรสาร : 036-227057 
  www.facebook.com/khunmalee 
ส่วนลด : 10% สินค้า - องุ่นสด / น�้าองุ่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หมวดอืน่ๆ

บรษิทั กรงุกว ีจ�ากดั 
115/12 ม.3 ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 
โทร : 02-5774141-9 
โทรสาร : 02-5774139, 02-5772894 
  www.krungkavee.com 
ส่วนลด : สนามกอล์ฟ : ค่ากรีนฟี 200 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 
โทร : 02-6976000 
โทรสาร : 02-2762126  
ส่วนลด : 10% ค่าเล่าเรียนเทอมแรก 
  ปริญญญาตรี/ไทย ยกเว้นค่าสมัคร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

บรษิทัโรงเลือ่ยจักรจริวัฒน์ จ�ากดั 
580 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ
โทร : 02-5877308, 02-5854392, 02-5852438  
ส่วนลด : 3-10% สินค้า / ส่วนลดอาคารพาณิชย์ 
  100,000-500,000
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สหทองไทยท่ามะกา จ�ากดั 
54/5  ม.3 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120  
โทร : 034-541933, 081-8575227 
โทรสาร : 034-542422 
  www.sahatongthai.com
ส่วนลด : 10%  อะไหล่ ท่อ PVE เครื่องยนต์ ฯลฯ 
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

ร้าน L.R. เซอร์วสิ 
14 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทร : 034-531054  
ส่วนลด : ส่วนละ 10% ค่าห้องพักบ้านสวน
  แม่วิภาคตลาดสด / ค่าเครื่องดื่ม - กาแฟ
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปทมุธานี                                         

สระบรีุ                                      

กรงุเทพมหานคร                                     

กาญจนบรุ ี                                   



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคกลาง46

ร้านอนนัต์เครือ่งกรองน�า้ 
156/9 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-623178 
โทรสาร : 034-623178  
ส่วนลด : 5% เครื่องกรองน�้า
ระยะเวลา : วันนี้ - ธันวาคม 2560

บรษิทั ปุย๋สยามยิง่เจรญิ จ�ากดั 
146 ม.1 ถ.แสงชูโตสายเก่า ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 71110 
โทร : 034-553177
ส่วนลด : 5% ปุ๋ย เฉพาะสินค้าจากโรงงาน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ไอ เอส บ ีกรุ๊ป (1950) จ�ากดั 
354/29 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 034-621121, 081-8405628 
โทรสาร : 034-621122
ส่วนลด : 10% บริการประกันวินาศภัย ส�าหรับ 
  พรบ.รถยนต์ และประกันรถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Chanan flowers 
2/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-623177
ส่วนลด : 10% จัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ และของที่ระลึก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านพรสวรรค์การพิมพ์ 
10/2 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร : 034-515319, 08-19425216
โทรสาร : 034-513619
  www.facebook.com/พรสวรรค์การพิมพ์ 
ส่วนลด : 10% สื่อสิ่งพิมพ์และงานพิมพ์ทุกชนิด 
  เมื่อใช้บริการตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เซนส์เจดิศกัดิ์ 
35/5 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร : 081-9356495
ส่วนลด : 10% กล้องวงจรปิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดัรวมนคร
4/59 ม.4 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร : 034-389068, 081-6321455 
โทรสาร : 034-389068
ส่วนลด : 10% บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง ไส้กรอง 
  ล้างอัดฉีดรถยนต์ และกาแฟอเมซอน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สหยนต์แอร์แอนด์ซาวด์ จ�ากดั 
231 ถ.ทรงพล ต.ล�าพญา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร : 034-270500-6, 034-255518-9 
โทรสาร : 034-255747
  www.sahayont.com 
ส่วนลด : 10% เครื่องประดับยนต์ 30% ฟิล์มกรองแสง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เทพอ�านวยเคร่ืองชัง่ จ�ากดั 
67/1 ม.6 (กม.5) ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
โทร : 034-2851124
ส่วนลด : 10% เครื่องชั่งน�้าหนัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เรซพอนด์เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั 
50/19 ม.9 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทร : 02-9686670
ส่วนลด : 10% เครื่องพ่นละอองฝอย 
  เครื่องพ่นหมอกควัน หุ่นยนต์เช็ดท�า
  ความสะอาดกระจก เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สถานวิีทย ุFM 96.75, 98.75 MHz
70/7 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 
โทร : 02-5800900-111
ส่วนลด : 15% สถานีวิทยุชุมชน
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

นครปฐม                                   

นนทบรุี                                               
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ห้างทองด�ารงชยั
61/86,87 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร : 02-9032656
ส่วนลด : 10% ทองรูปพรรณ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั บวัทองธานี แมเนจเมน์ จ�ากดั 
14/2185 ม.13 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  
โทร : 02-9226522-9
ส่วนลด : ส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อบ้านในโครงการ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั กซิโม่คาร์สปา 
แอนด์ เรส แอเรีย 
120/2 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี่ อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-5012489 
โทรสาร : 02-5012489
ส่วนลด : แพ็คเก็ตดูแลสีรถยนต์ 700 บาท / 
  10% ค่าอาหาร / ค่าห้องคาราโอเกะ 300 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั โตโยต้าเภตรา จ�ากัด 
149 ม.2 ถ.ปทุมธานีรังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-9796111 ต่อ 122
โทรสาร : 02-9792902
  www.toyotapetra.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ / ค่าแรง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนลไร้ซ์ เอน็จิเนียร่ิง จ�ากัด 
99/31 ม.8 ถ.กรุงเทพฯปทุมธานี ต.บางคูวัด อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-59822856 
โทรสาร : 02-9760434  
ส่วนลด : 10% เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ประเสริฐดีเซลออโต้เซอร์วสิ จ�ากดั 
279 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 02-5313309, 02-5321491
โทรสาร : 02-9923460
ส่วนลด : 10% เทสปั๊ม-หัวฉีดรถยนต์ / แอร์รถยนต์ /
  ช่วงล่าง เบรท คลัซ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ซนัสยาม จ�ากดั 
26/78 ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงน�้ารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 
โทร : 02-7198662-4 (ฝ่ายขายส�านักงานใหญ่) 
โทรสาร : 02-7198173 
ส่วนลด : 5-10% น�้ามันหล่อลื่น จารบี หัวเชื้อ 
  สารเคลือบเครื่องยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั โฮมแมททีเรยีล จ�ากัด
82/4 ม.2 ถ.รังสิตปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-9587976-8 (หน่วยขาย) 
โทรสาร : 02-9587975 
  www.homematerial.co.th 
ส่วนลด : 2-5% ค่าวัสดุก่อสร้าง 1% ค่ารับสร้างบ้าน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

บรษิทั สกายบุค๊ส์ จ�ากดั 
28 30 32 ซอยรังสิต-ปทุม16 ซ.7 ถนนรังสิต-ปทุมธานี 
แขวงประชาธิปัตย์ เขต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร : 02-9581332
ส่วนลด : 20% ส�าหรับหนังสือคู่มือ,หนังสือนิทาน
 
บรษิทั เค เค เวลิด์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั 
872 ม.3 ถ.รังสิตปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-5672248, 02-5671470-71
ส่วนลด : 10% บริการเคลียร์พีการศุลกากร / 
  ขนส่งสินค้าภายในประเทศ / 
  Air Freight, Sea Freight 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ภทัรพนัธ์อตุสาหการ 
69 ม.6 ถ.ปทุมสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี 12000 
โทร : 02-58132615 (ฝ่ายขาย) 
โทรสาร : 02-5814217
  www.inthanon2007.com 
ส่วนลด : 5% เตาเผาไร้มลพิษ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปทมุธานี                                            
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ศริภิณัฑ์บางสะพานค้าวสัดุ 
119 ม.5 ต.ก�าเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทร : 032-691038, 032-691040
โทรสาร : 032-691489
ส่วนลด : 5% วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
  ยกเว้นสินค้าจัดโปรโมชั่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อูท่วีผล 
49 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร : 032-425831, 032-419833
ส่วนลด : ตรวจสภาพรถ (ฟรี)
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2563

อูด่เีลิศเบรคคลทัช์ 
80 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร : 032-412193
  www.facebook.com/DeeLertBreakClutch
ส่วนลด : ตรวจสภาพรถ (ฟรี)
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

บรษิทั เอค็ซ่าบซิ จ�ากดั 
99 ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130
โทร : 02-9929494 
โทรสาร : 02-9929495
ส่วนลด : ฟรี ออกแบบและบริการให้ค�าปรึกษา 
  ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั อ.เจรญิยนต์ครเิอทเทอ 
2/5 ม.1 ถ.เลียบคลอง 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
โทร : 081-8408141 (คุณอ้วน), 02-5330539-41 
โทรสาร : 02-5330549
ส่วนลด : 15% บริการท�าท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 
  ยกเว้นตัวแทนจ�าหน่ายราคาพิเศษ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาร์ เจ พริน้ท์ต้ิง
162/61 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000
โทร : 032-210522 
โทรสาร : 032-325633
ส่วนลด : 10% สื่อสิ่งพิมพ์และงานพิมพ์ทุกชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เตชอมัพรพาณิชย์ จ�ากัด 
129 ม.1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทร : 032-340275-8
โทรสาร : 032-340279
  www.techaumporn.com
ส่วนลด : 10% อะไหล่มอเตอร์ไซค์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วโิรจน์การเกษตร 
16/6 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 70120
โทร : 081-8329428
ส่วนลด : 5-10% อุปกรณ์บริบาลสัตว์น�้า / 
  ยาเคมีภัณฑ์ / สอนวิชาการเลี้ยงกุ้งฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั มนต์ชยัการช่างบ้านโป่ง (1988) จ�ากดั 
118 ถ.ทรงพล ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  
โทร : 032-200027, 032-200185-6, 03-2342444  
  www.mckbp.com 
ส่วนลด : 5% ถังนมสแตเลศ ถังรีดนม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ส�านกังานมติรแท้ประกนัภัย
315,317 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี 70110 
โทร : 032-338361 
โทรสาร : 032-326822
ส่วนลด : 5-10% บริการประกันภัย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นตัตีอ้นิเตอร์เน็ต 
67 ถ.โฆษิตสกุล ซ.โฆษิตสกุล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี 70110 
โทร : 081-8551264 
โทรสาร : 032-301001
ส่วนลด : 10% ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต 
  5% อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ประจวบครีขีนัธ์                                           

เพชรบุรี                                         

ราชบรีุ                                           



“แอ่วเหนือ ขึ้นดอย”

ชมดอกไม้งามเมืองหนาว เยือนถิ่นล้านนา  

ตื่นตากับเสน่ห์ยอดดอย อิ่มอร่อยกับขันโตก

"สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคากำหนด"



ส่วนลด 5-10%

ส่วนลด 20%

ส่วนลด 10%

เรือนไทยพลับพลา

สวนกุหลาบไร่ปฐมเพชร
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ร้านอาหารภูแล

ร้านอาหารภูแล           
123/1 ถ.พหลโยธิน (สายใน) 
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-600500 
โทรสาร	: 053-600500
เว็บไซต์	: www.phulaerestaurant.com
ส่วนลด : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เรือนไทยพลับพลา
139 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร : 053-304121 
โทรสาร : 053-260504
เว็บไซต์	: www.khumkhantoke.com/
  plub-pla-genuine-thai-cuisine
ส่วนลด : 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม : บุฟเฟ่ต์ 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนกุหลาบไร่ปฐมเพชร
15/1 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63110
โทร : 055-569091, 089-8127265 
โทรสาร	: 055-569091
เว็บไซต์	: www.pathompetch.com
ส่วนลด : 10% สินค้า : ดอกกุหลาบบรรจุโหล
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2560



ส่วนลด 15%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 5-10%
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ร้านกาแฟหม้อดินขนมจีนขยุ้ม

ร้านกาแฟหม้อดินขนมจีนขยุ้ม
33/6 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร : 055-533880, 086-9319919
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม : 
  ขนมจีนน�้ายา กาแฟหม้อดิน 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอิงดอยเทอร์เรส
316 ม.16 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000
โทร : 054-466105, 084-3797788, 
  087-8225545 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารบ้านม่อนนกยูง          
124/2 ม.6 ถ.ป่าแดด-ช่อแฮ ต.ช่อแฮ 
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร : 054-524771, 081-3228739
เว็บไซต์	: www.facebook.com/บ้านม่อนนกยูง
ส่วนลด : 5-10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอิงดอยเทอร์เรส

ร้านอาหารบ้านม่อนนกยูง          



ส่วนลด 20%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

BB Coffee and Restaurant 

บริษัท อินทราเซรามิค จำ กัด

ภูโคลน คันทรีคลับ

ภูโคลน	คันทรีคลับ
132 ม.2 ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร : 053-061114, 053-282579, 
  081-8823282 
โทรสาร : 053-279440, 053-620417
เว็บไซต์	: www.phuklon.co.th
ส่วนลด : 20% ผลิตภัณฑ์ภูโคลน 
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2559

BB	Coffee	and	Restaurant 
126/1 ถ.ล�าปาง-แม่ทะ ต.พระบาท 
อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000
โทร : 054-341027, 086-1815111
โทรสาร : 054-341027
เว็บไซต์	: www.facebook.com/
  BbCoffeeAndRestaurant
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษัท	อินทราเซรามิค	จ�ากัด
382 ถ.ล�าปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง 
จ.ล�าปาง 52000
โทร : 054-315591, 054-315592 
โทรสาร	: 054-315593
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
  ดินเผา-เซรามิค เฉพาะผลิตภัณฑ์
  จาก บจก.อินทราเซรามิค 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ส่วนลด 3%

ห้างหุ้นส่วนจำ กัด ทองพูนฟูดส์

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ทองพูนฟูดส์
122/5 ถนนล�าพูน-เชียงใหม่ ต�าบลอุโมงค์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 51150
โทร : 053-558716,0819513098
ส่วนลด : 3% ส�าหรับ 
  ล�าไยอบแห้งสีทองขนาด 65 g.
   (สั่งขั้นต�่า 100 ลัง ขึ้นไป)
  และล�าไยอบแห้ง ตรานกอินทรีย์ 
  ขนาด 1 kg. (สั่งขั้นต�่า 50 ลัง ขึ้นไป)
  หมดเขต 30 กันยายน 2562
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โรงแรมวงัค�ำ 
869/90 ถ.เปมะวิภาต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-711800 ต่อ 706, 725 
โทรสาร : 053-712973 
เว็บไซต์ : www.wangcome.com 
ส่วนลด : 20-50% ค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมรมิกก รีสอร์ท 
6 ม.4 ถ.แม่กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
โทร : 053-716445-60 
โทรสาร : 053-715859
เว็บไซต์ : www.rimkokresorts.com
ส่วนลด : 50% ค่าห้องพัก จองค่าห้องพักล่วงหน้า
  สงวนสิทธิ์กรณีห้องพักเต็ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเชยีงรำยแกรนด์รูม
63 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-701222, 053-700111 
โทรสาร : 053-742004, 053-70010
เว็บไซต์ : www.chiangraigrandroomhotel.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พะเยา                                        

โรงแรมเกทเวย์ จ�ำกดั 
7/36 ถ.ประตูกลอง 2 (หะริณสุต) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
56000  
โทร : 054-411333, 054-484333 
โทรสาร : 054-484333  
ส่วนลด : ค่าห้องพักธรรมดา รวมอาหารเช้า 800 บาท,  
  ค่าห้องพักสูท รวมอาหารเช้า 1,800 บาท /  
  เดอะคาเฟ่และคาราโอเกะ ส่วนลด 10% 
  ยกเว้นวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ส�ารองค่าห้องพักก่อน 7 วัน 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560

โรงแรมพะเยำแกรนด์รูม 
เข้าในสี่แยกป่าแดง 90 อยู่ติดด้านหลังรพ.พะเยาราม 
145 หมู่ 3 ต.วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร : 054-484238-9
โทรสาร : 054-484240
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก เฉพาะกรณีช�าระด้วยเงินสด  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

             โรงแรมและรีสอร์ท

เชียงราย                                         

แม่สลองวลิล่ำ 
5 ม.1 ดอยแม่สลอง ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 57110 
โทร : 053-765114-9, 081-8834875 
โทรสาร : 053-765039 
เว็บไซต์ : www.maesalong-villa.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / ค่าอาหาร 
  ยกเว้นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่โขงเดลต้ำบูตคิโฮเทล 
230/9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย 57130 
โทร : 053-642517-9 
โทรสาร : 053-642720 
เว็บไซต์ : www.maekhonghotel.com  
ส่วนลด : 20-25% ค่าห้องพัก Tower A, B / 
  15% ค่าอาหาร ห้องอาหารฝ้ายค�าและโขงโดม /  
  ห้องประชุม 20-150 ท่าน บริการฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมปิยะพรเพลส 
72/1 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
57130 
โทร : 053-734511-3
โทรสาร : 053-734515  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเชยีงรุ่ง 
1265 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทร : 053-722322, 053-722433 
โทรสาร : 053-722429  
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพมิำนอินน์ 
652/1 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-756733, 081-7165444
โทรสาร : 053-756753 
เว็บไซต์ : www.pimanninn.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / ค่าฟิตเนส 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โรงแรมพะเยำนอร์ทเทร์ินเลค
15/7 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
56000 
โทร : 054-411123 
โทรสาร : 054-411123  
ส่วนลด : ค่าห้องพักลด 400 บาท 
  ยกเว้นวันหยุดเทศกาลและช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พิษณโุลก                                         

โรงแรมพษิณโุลกออคดิ 
89/31 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 055-280051
เว็บไซต์ : www.facebook.com/phitsanulokorchid.hotel 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                   ร้ำนอำหำร

เชยีงราย                                         

โลตสัเบเกอรีเ่ฮ้ำส์
869/53-54 ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 (เยื้องโรงแรมวังค�า) 
โทร : 053-714519, 053-715673 
โทรสาร : 053-719669  
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม เบเกอรี่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนอำหำรภแูล 
123/1 ถ.พหลโยธิน (สายใน) อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-600500 
โทรสาร : 053-600500 
เว็บไซต์ : www.phulaerestaurant.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนสบนังำ ขนัโตก 
226/50-56 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000 
โทร : 053-712290 
โทรสาร : 053-711869 
เว็บไซต์ : www.sabun-nga.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนอำหำรกำสะลอง 
โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติคโฮเตล ต.ริมกก เทศบาลนคร
เชียงราย จ.เชียงราย 57100  
โทร : 053-642517, 053-642518-9 
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร

ท่ำน�ำ้ภูแล 
ตั้งอยู่ริมสะพานน�้ากก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทร : 053-166888  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภตัตำคำรยนูนำน 
211/6 ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-713263   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : จีนยูนนาน ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนข้ำวมนัไก่ไหหล�ำ (เชยีงของ) 
104/1 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร : 053-791133, 089-8550159 
ส่วนลด : 5-10% ค่าอาหาร ส�าหรบัสัง่อาหารเป็นชุดเท่านัน้ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนอำหำรนำงนวล  
277 ม.7 ต.เวียง หาดไคร้ (ริมแม่น�้าโขง) อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 57140 
โทร : 053-655567, 053-791271 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร และสินค้าของฝาก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัเวยีดนำมเฮอืนสะบำยดี
710 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
57150 
โทร : 053-650175, 082-1845116 
เว็บไซต์ : www.sabaidee-vietcuisine.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  แถมเครื่องดื่มสมุนไพร 2 แก้ว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เชยีงใหม่                                         

คุม้ขนัโตก 
139 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร : 053-304121 
โทรสาร : 053-260504 
เว็บไซต์ : www.khantoke.com 
ส่วนลด : 20% ค่าอาหาร : ขันโตกพร้อมการแสดง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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เรอืนไทยพลบัพลำ 
139 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
โทร : 053-304121 
โทรสาร : 053-260504 
เว็บไซต์ : http://khumkhantoke.com/plub-pla-genuine- 
  thai-cuisine 
ส่วนลด : 20% ค่าอาหาร : บุฟเฟ่ต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ขนัโตกศนูย์วฒันธรรมเชยีงใหม่ 
185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร : 053-202993-5 
โทรสาร : 053-274094 
เว็บไซต์ : www.oldchiangmai.com 
ส่วนลด : 20% (จากราคาปกติ 520 บาท) 
  ค่าอาหาร : ขันโตกพร้อมการแสดง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนเฮือนสนุทร ี เวชำนนท์ 
208 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทร : 053-872707 
โทรสาร : 053-872708, 083-8608196 
เว็บไซต์ : www.saochiangmai.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตาก                                         

สวนอำหำรกวำงตุง้แม่สอด 
2/1 ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  
โทร : 055-532030, 081-6800389, 089-8584407 
โทรสาร : 055-545030  
ส่วนลด : 5% อาหารจีน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนกระเพำะปลำรมิเมย 
147 ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร : 055-563251, 055-563030 
โทรสาร : 055-563251 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/กระเพาะปลาริมเมย 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้ำนปลำสดเมอืงฉอด 
280/1 ม.7 ถ.สายเอเชยี ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร : 055-801582, 055-563030, 089-8391747 
โทรสาร : 055-56325 
Email  : namo_plasod@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนกำแฟหม้อดนิขนมจีนขยุม้ 
33/6 ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร : 055-533880, 086-9319919 
ส่วนลด : 10% ขนมจีนน�้ายา กาแฟหม้อดิน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครสวรรค์                                         

ภตัตำคำรหงษ์ฟ้ำ 
66/4-5 อาคาร ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาล ถ.อรรถกวี 
ต.ปากน�้าโพ อ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร : 056-214388, 056-214121 
ส่วนลด : 10% อาหารจีน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พะเยา                                         

ร้ำน@Home Hug 
199 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 091-0252077, 081-1651966  
ส่วนลด : 10% อาหารไทยซีฟู้ด / สเต็ก ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนก๋วยเตีย๋วภกูำมยำว 
183 ม.8 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 
56000 
โทร : 054-412733  
ส่วนลด : ก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อน�้าใส ซื้อ 10 แถม 1 ชาม /  
  วุ้นมะพร้าว ซื้อ 10 แถม 1 กล่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนอิงดอยเทอร์เรส 
316 ม.16 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-466105, 084-3797788, 087-8225545 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนก๋วยเตีย๋วอนัเจริญ 
168 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-410966 
โทรสาร : 054-410966 
เว็บไซต์ : www.ancharoenfood.com 
ส่วนลด : 5% ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู ขนมจีบ ซาลาเปา 
  ลูกชิ้นปิ้งจิ๋ว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้ำนอำหำรธำรธรำ 
1065 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-484222, 081-8833981 
โทรสาร : 054-485795 
Email  : tantaraphayo@hotmail.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  รับประทานอาหารตั้งแต่ 500 ขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำน Litte Arm 
977 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-481775, 081-1111104 
โทรสาร : 054-481775 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Little Arm 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม เบเกอรี่
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แพร่                                         

สวนอำหำรบ้ำนฝ้ำย 
57/6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000
โทร : 054-523114 
โทรสาร : 054-511449
เว็บไซต์ : www.facebook.com/BaanFaiphare 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนอำหำรบ้ำนม่อนนกยงู 
124/2 ม.6 ถ.ป่าแดด-ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 
54000 
โทร : 054-524771, 081-3228739 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/บ้านม่อนนกยูง 
ส่วนลด : 5-10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล�าปาง                                         

ห้องอำหำรคุม้หลวง (เอเซียล�ำปำงโฮเตล็) 
หจก.เซียล�าปาง โฮเต็ล 229 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก 
อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 
โทร : 054-227844 
โทรสาร : 054-224436   
เว็บไซต์ : www.asialampanghotel.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นงานจัดเลี้ยง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

BB Coffee and Restaurant 
126/1 ถ.ล�าปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล�าปาง 
52000 
โทร : 054-341027, 086-1815111 
โทรสาร : 054-341027 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/BbCoffeeAndRestaurant 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ดอยฝร่ัง คอฟฟ่ีแอนด์ เรสเตอรองท์ 
128/6 ม.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 
โทร : 054-335080 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อตุรดติถ์                                         

แพท่ำปลำ (แพลงุแจ้ง) 
ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือ เขื่อนดินช่องเขาขาด อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ์ 53150 
โทร : 084-2042739, 087-2046255 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ตงเซนิแอนด์ภัทรำวดี จ�ำกดั 
68 ม.5 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170  
โทร : 053-781996  
โทรสาร : 053-782275 
Email  : pattarawadee@gmail.com 
ส่วนลด : 20%  เม็ดมะม่วงหิมมพานต์แปรรูป 
  มะดาเดเมีย เมี่ยงมะพร้าวกรอบ ผลไม้แปรรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั นนัทวัน (ก๋องค�ำ) จ�ำกดั 
534 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-703916-7, 089-1417058 
โทรสาร : 053-703917 
เว็บไซต์ : www.giftnuntawan.com /
  www.nuntawanshop.com 
ส่วนลด : 5% ของฝากประเภทอาหาร 
  10% ของฝากสินค้าหัตถกรรม  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                   ช้อปป้ิง

เชียงราย                                         
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หจก.แม่นำยไวน์เนอร์ร่ี 
189 ม.9 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 081-3461908, 054-445184  
โทรสาร : 054-445184  
ส่วนลด : 5% ไวน์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พษิณโุลก                                         

ร้ำนเสียงทพิย์บุค๊เซน็เตอร์ 
108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000 
โทร : 055-258862 
ส่วนลด : 10% หนังสือ Pocketbook ฯลฯ 
  ยกเว้น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนเส้ือมทีพิย์
354/9 ม.10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 055-226180, 081-5965131, 086-2159445 
Email  : meethipgarment@hotmail.com 
ส่วนลด : เสื้อโปโล ซื้อครบ 2,000.- รับเสื้อยืด 1 ตัว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนชุดนอน 
1/41070 ม.1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 088-9191151  
เว็บไซต์ : www.2night-shop.com 
ส่วนลด : 20% ชุดนอน เสื้อผ้าเด็ก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แพร่                                        

อญัชล ีไหมไทย  
9 ม.2 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 54120 
โทร : 054-591049, 081-2894853 
โทรสาร : 054-591049 
เว็บไซต์ : http://alchaleethaisilk.blogspot.com 
ส่วนลด : 10-30% ผ้าไหมยกดอกทอมือ / 
  ผ้าไหมยกดอกทอแบบโบราณ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนฮอม@เจยีงฮำย 
111/1 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-700071, 081-9807787 
โทรสาร : 053-700072 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/sashimafood 
ส่วนลด : 10% ของฝากข้าวซอยตัด 
  ขนมของฝากจากเมืองเหนือ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนสวิุรฬุท์ ชำไทย 
175 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 053-712007, 086-9224008
โทรสาร : 053-754155 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/สุวิรุฬห์ชาไทย 
ส่วนลด : 5% เครื่องดื่มชา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชำฉยุฟง 
97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57110 
โทร : 053-771 563 
โทรสาร : 053-956109 
เว็บไซต์ : www.chouifongtea.com 
ส่วนลด : 10% ชาและของฝาก เมือ่ซือ้ครบ 2,000.- ขึน้ไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตาก                                         

สวนกหุลำบไร่ปฐมเพชร 
15/1 ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63110 
โทร : 055-569091, 098-127265 
โทรสาร : 055-569091, 098-127265 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/OxaxSwimmingAcademy 
ส่วนลด : 10% ดอกกุหลาบบรรจุโหล 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั จเีอสเจมส์ จ�ำกดั (ภาพประดิษฐ์จากพลอย) 
43/9 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร : 055-532030 
โทรสาร : 055-533457
ส่วนลด : 5% ภาพประดิษฐ์จากพลอย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พะเยา                                         

ร้ำนหนังสอืนำยอนิทร์ 
86/5 ถ.รอบเวียงประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทร : 054-484205 
โทรสาร : 054-484205  
ส่วนลด : 5% ค่าหนังสือ เช่า 1 เรื่อง ฟรี 1 เรื่อง 
  ร้านเช่าวีดีโอชิกาย่า  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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วนดิำหวำยไทย 
193 ม.1 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130  
โทร : 054-541611, 081-9223397, 089-7558224 
โทรสาร : 054-630921 
เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/pr/wanidarattan.htm 
ส่วนลด : 10% เฟอร์นิเจอร์หวาย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล�าปาง                                        

บรษิทั นอร์ทเทร์ิน แอทไทร์ จ�ำกดั 
907 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52100  
โทร : 054-250628-9, 081-3227880 
โทรสาร : 054-250629  
ส่วนลด : 15% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป สาขาแพตตินั่ม 
  และสาขาชิบูย่า 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บจก.อนิทรำเซรำมคิ 
382 ถ.ล�าปาง-เด่นชยั ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ล�าปาง 52000 
โทร : 054-315591, 054-315592  
โทรสาร : 054-315593  
เว็บไซต์ : www.indraoutlet.com  
ส่วนลด : 10% เฉพาะผลิตภัณเครื่องเคลือบดินเผา - 
  เซรามิคจาก บจก.อินทราเซรามิค 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนข้ำวแต๋น 
101/6-7 ถ.จันทรสุรินทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง 
52100
โทร : 054-230189  
ส่วนลด : 10% ข้าวแต๋น ของที่ระลึก ของฝากเมืองเหนือ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล�าพนู                                         

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั ทองพนูฟูดส์ 
122/5 ถ.ล�าพูน-เชียงใหม่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�าพูน 
51150 
โทร : 053-558716, 081-9513098
ส่วนลด : 3% ส�าหรับล�าไยอบแห้งสีทองขนาด 65 g. 
  (สั่งขั้นต�่า 100 ลัง ขึ้นไป) 
  และล�าไยอบแห้งตรานกอินทรีย์ 
  ขนาด 1 Kg. (สั่งขั้นต�่า 50 ลัง ขึ้นไป) 
ระยะเวลา : สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

            สุขภำพและควำมงำม

เชยีงราย                                         

โรงพยำบำลโอเวอร์บรู๊ค 
17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-711366, 053-910100 
โทรสาร : 053-717031, 053-745167 
เว็บไซต์ : www.overbrook-hospital.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพักและค่ายา ยกเว้นค่ายาพิเศษ 
  บางรายการ ค่าตรวจ : หินปูนหลอดเลือดหัวใจ  
  / เอ็กซเรย์ / อัลตราซาว์เต้านม / คลื่นหัวใจ  
  500 บาท / ตรวจมวลกระดูก 200 บาท) 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พะเยา                                         

โรงพยำบำลพะเยำรำม จ�ำกดั 
660 ม.3 อ.ท่าวังทอง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-411111 
โทรสาร : 054-411130 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร.พ.พะเยาราม 
ส่วนลด : ค่ารักษาพยาบาล ส่วนลดเงินสด 10%  
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พิษณโุลก                                        

โรงพยำบำลพษิณุเวช 
211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 055-909000  
โทรสาร : 055-909005, 055-909015  
เว็บไซต์ : www.pitsanuvej.com 
ส่วนลด : 5% ส่วนลดค่ายา 10%ส่วนลดค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล�าปาง                                        

โรงพยำบำลเขลำงค์นครรำม 
79/12 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 
โทร : 054-225100 ต่อ 1025 
โทรสาร : 054-219019, 054-225105 
เว็บไซต์ : www.khelangnakornramhospital.com 
ส่วนลด : 10% ค่ารักษาพยาบาล / ค่าห้องพัก 
  เฉพาะค่ายา กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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               หมวดอื่นๆ 

เชียงราย                                         

ห้องภำพมนต์รกั 
869/24 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
โทร : 053-711158, 053-752258 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/monrukdigitalphoto 
ส่วนลด : 20% ค่าอัดภาพ 10% ค่าอุปกรณ์ถ่ายภาพ :  
  ถ่าน แบตกล้อง ฯลฯ  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครพำทรพัย์เจรญิ 
243/3 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร : 089-555099 
โทรสาร : 053-791008  
ส่วนลด : น�้ามันเชื้อเพลิง 10 สต./ลิตร 
  5% ค่าน�้ามันหล่อลื่น 10% ค่าอัดฉีด  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

   กจิกรรมและสนัทนำกำร

เชยีงราย                                         

สนุทรีทัวร์ 
869/51 ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
57000
โทร : 053-712588, 053-713468, 089-8387142 
โทรสาร : 053-718226 
เว็บไซต์ : www.soontareetour.com 
ส่วนลด : 15% ค่าเช่ารถเก๋งหรือรถกระบะ 
  10% บริการน�าเที่ยวทุกโปรแกรม  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุตรดติถ์                                         

บรษิทั เออซีเีอน็เตอร์ไพรส์ จ�ำกดั 
146/66 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร : 080-5059356 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/pages/AEC-Enterprise 
ส่วนลด : 10% บริการเช่ารถและท่องเที่ยว 
ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2559

พะเยา                                         

บรษิทั ใบธง จ�ำกัด 
12/23 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
56000 
โทร : 054-483030, 054-483034  
โทรสาร : 054-411245 
เว็บไซต์ : www.bitoung.com 
ส่วนลด : 10% สินค้าเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ 
  และน�้าเสาวรส ลดเฉพาะหน้าบริษัท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.ล�ำปำงศริชัิย  
1/18 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทร : 054-484777 
โทรสาร : 054-431696
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ 25% ค่าแรง 
  ยกเว้นน�้ามันเครื่องและไส้กรองต่างๆ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.คอ็กพทิศรีนวลกำรยำง 
119 ม.17 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
56000 
โทร : 054-411148 
โทรสาร : 054-411148  
ส่วนลด : 5% ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
  20% ยางรถยนต์ ยกเว้นสินค้าจัดรายการ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อำคเนย์ประกันภัย จ�ำกดั 
556 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-412524-5, 054-431659, 081-8848824 
โทรสาร : 054-413305 
ส่วนลด : 20% ค่าประกันภัยรถยนต์ 10% 
  ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 15% 
  ค่าประกันอัคคีภัย  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.แสงไทย พะเยำ 
60-60/1-4 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง 
จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-431281 
โทรสาร : 054-431734  
ส่วนลด : ค่าอะไหล่ ส่วนลดเงินสด 10% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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นครนวิส์กำรพมิพ์ 
737/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000 
โทร : 054-431089 
โทรสาร : 054-431089  
ส่วนลด : 5% สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด งานป้าย 
  งานโฆษณา งานพิมพ์ออฟเซต ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนคลองถมบ้ำนหม้อพะเยำ 
97/1 ถ.พะเยา-เชยีงค�า ต.จ�าป่าหวาย อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-412222  
ส่วนลด : 5-20%  เครื่องเสียง ล�าโพง ห้องประชุม  
  คาราโอเกะ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนสทูคอลเลคชัน่ 
537/7 ถ.พลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 054-410081  
ส่วนลด : 5-10% ตัดเสื้อสูท กางเกง เสื้อซาฟารี  
  เสื้อเช็ตฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนพงษ์ชยัอลมูน่ัิม 
391/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทร : 081-4734072  
ส่วนลด : 5-10% งานติดตั้งกระจก อลูมินั่ม 
  งานป้าย งานโฆษณา ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ต๋อยผ้ำม่ำน 
52/4 ถ.ประเทศอุดรทิศ ซ.หลังตลาดสด เขตรอบเวียง 
จ.พะเยา 56000 
โทร : 081-9519288  
ส่วนลด : บริการตกแต่งภายใน : 5-10% พรม 
  10%  ผ้าม่าน 25-40% มูลี่-ม่านปรับแสง  
  10% วอล์เปเปอร์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559

พษิณโุลก                                        

บรษิทั นวกจิประกันภยั จ�ำกดั (มหำชน) 
สำขำพษิณโุลก 
462/11 ถ.พิชยัสงคราม ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000 
โทร : 055-220873-5, 055-220877 
เว็บไซต์ : www.navakij.co.th 
ส่วนลด : 10% บริการประกันภัย 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

บรษิทั โตโยต้ำ พิษณุโลก 
691/20 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000 
โทร : 055-212700 ต่อ 3
เว็บไซต์ : www.toyotaphitsanulok.com 
ส่วนลด : 10,000 บาท รถยนต์โตโยต้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เอม็ เอส เฮลธ์ แคร์ จ�ำกดั 
(ศูนย์ยาฟามาเซียพลัส) 
193/6-7 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 055-219435-6 
ส่วนลด : 5% เวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค) เวชส�าอางค์  
  อาหารเสริม วัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ผู้ป่วย ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั น�ำ้ดืม่ดรำก้อน จ�ำกดั 
797/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ซ.เจริญอุทิศ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 084-7771515 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/DragonDrinkingWater 
ส่วนลด : น�้าดื่มขนาด 600 cc. แพคละ 38 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ไทยพำนชิมำร์เกต็ต้ิง จ�ำกดั 
379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 055-378666-70 
โทรสาร : 055-224519 
เว็บไซต์ : www.thaimart.co.th 
ส่วนลด : 2-4% เครื่องซักผ้า ทีวี ตู้เย็น แอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้ำนสฟ้ีำเดคคอร์เซ็นเตอร์ 
76/6 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร : 055-247730, 055-244162, 089-4399305 
ส่วนลด : 10-15% ออกแบบตกแต่งภายใน 
  และจ�าหน่ายพรม, วอลล์เปเปอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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แพร่                                        

ศริญิญำผ้ำไทย 
132/7-8 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทร : 054-523045, 084-8035665, 085-1683790 
โทรสาร : 054-523045 
เว็บไซต์ : www.taradplaza.com/sirinyathaisilk 
ส่วนลด : 10% รับตัดเสื้อสูทสุภาพบุรุษ สตรี 
  ผ้าฝ้ายแกมไหม ชุดฟอร์มหมู่คณะ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล�าปาง                                        

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั ซทีเีอ๊กซ์ อเิลคทรอนคิ 
เซอร์วสิ 
516-520 ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100  
โทร : 054-319001, 082-7620334 
โทรสาร : 054-318577 
เว็บไซต์ : www.ctxelectronic.com 
ส่วนลด : 5-10% กล้องวงจรปิด ระบบกันขโมย 
  ระบบตู้โทรศัพท์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หจก.ก�ำพลโลหะและวศิวกรรม 
515 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 
โทร : 086-9112813 
โทรสาร : 054-324829 
ส่วนลด : 3% วัสดุก่อสร้างทั่วไปในบ้าน
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้ำนภำพงำม 
145 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 
โทร : 081-5671331, 082-7660717 
โทรสาร : 054-322350 
เว็บไซต์ : www.cheesecameralampang.net 
ส่วนลด : 10%  อัดขยายภาพ ยกเว้นขนาด 4x6” 
  15%  ถ่ายภาพครอบครัว 
  5% ถ่ายภาพ Wedding & Pve wedding  
  20% ถ่ายภาพติดบัตร 20 คนขึ้นไป และ 
  ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หจก.เถนิธวชัยนต์ล�ำปำง 
378 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000 
โทร : 054-228601
ส่วนลด : 3% เมื่อซื้อจักรยานยนต์จากราคาตามป้าย 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั สหภณัฑ์เคหกจิ จ�ำกดั 
152/2 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ล�าปาง 52100 
โทร : 054-227777  
โทรสาร : 054-230665  
ส่วนลด : 10% วัสดุก่อสร้าง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หจก.ธงชยัสยำมเซฟต้ีกำร์ด 
124/29-30 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ล�าปาง 
52000 
โทร : 054-226780 
โทรสาร : 054-318714
ส่วนลด : 5% ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.เถนิจ�ำเริญยนต์ 
104 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล�าปาง 52160 
โทร : 054-291038, 054-251219 
ส่วนลด : ค่าอะไหล่ 5% ค่าบรกิารตรวจเชค็รถ 10% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หจก.เปรมสวุรรณ 
448 ถ.เวียงสวรรค์ ซ.3/3 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 
52220 
โทร : 080-1206565  
ส่วนลด : 10% อิฐบล็อคประสาน 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

อ ตุรดติถ์                                        

บรษิทั ว.ีแคร์ อุตรดิตถ์ จ�ำกดั 
159/4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
โทร : 055-443113 
โทรสาร : 055-442244  
ส่วนลด : 10% ค่าบริการ ค่าอะไหล่ น�้ามันเครื่อง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 1 กันยายน 2559

ร้ำนโชคเจรญิทรัพย์ 
41-53 ถ.สุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 
โทร : 055-411837, 081-824484 
โทรสาร : 055-412154 
เว็บไซต์ : www.northsatin.com/store 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องนอน 5-10% ค่าเฟอร์นิเจอร์  
ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2559



“ล่องใต้ สู่แดนโนราห์”

โนราห์เฉิดฉาย อาหารรสจัด หมู่เกาะสวยงาม 

ดำน้ำดูปะการังใต้ท้องทะเลอันดามัน 

แดนสวรรรค์ของท้องทะเลใต้ 

"สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคากำหนด"



ส่วนลด  10-70%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด ห้องพัก

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

โรงแรมทวินโลตัส
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อ่าวนางภูเภตรารีสอร์ท

อ่าวนางภูเภตรารีสอร์ท
521 ซ.อ่าวนาง 11 ถ.อ่าวนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000
โทร	 : 075-626666 
โทรสาร : 075-626667
ส่วนลด : 45%-70% ห้องพักฮิวไซด์วิลล่า 
  15% นวด / 10% ทัวร์ต่างๆ 
  20% ค่าอาหาร 
  จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน*
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

*กรุณาแสดงบัตรในการรับสิทธิส่วนลด

โรงแรมธรรมรินทร์	ธนา
69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-211211, 075-223223 
โทรสาร : 075-223288
เว็บไซต์	: www.thumrin.co.th
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ห้องตรัง ธนาค๊อฟฟี่ช้อป 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  ห้องพักสุพีเรีย 
  รวมอาหารเช้า 1,200 บาท  
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมทวินโลตัส
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-323777 
โทรสาร : 075-323821
เว็บไซต์	: www.twinlotushotel.net
ส่วนลด : ค่าห้องพักปกติ 1,700 เหลือ 1,200 บาท
  รวมอาหารเช้า
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2560



ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10-20%

ส่วนลด 10%

สิทธิประโยชน์ร้านค้า
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ร้านอาหารสบันงา

ร้านอาหารสบันงา
829 สายสนามบิน-ลพบุรีราเมศร์ ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร	 : 074-240174, 081-9690686 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2562 

คอรอลโคฟชาเล่ย์	(Coral	Cove	Chalet)
210 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร : 077-448500-1, 077-448503 
  077-448504
เว็บไซต์ : www.coralcovechalet.com
ส่วนลด : 20% ห้องพัก 
  10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นช่วง High Season 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมหาสมุทรซีฟู้ด 
เชิงสะพานคลองบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-922588,088-7623228 
เว็บไซต์ : www.mahasamutseafood.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารไทยซีฟู้ดและเครื่องดื่ม
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

คอรอลโคฟชาเล่ย์

ร้านมหาสมุทรซีฟู้ด



ส่วนลด 15%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ร้านอาหารไหมไทย

ร้านอาหารนกน้ำ 

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส
82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000
โทร : 073-211288 
โทรสาร : 073-228764
ส่วนลด : 15% ห้องสูทใหญ่ ห้องสูทเล็ก ค่าอาหาร
  และเครื่องดื่มที่ร้านเดอะคอนเนอร์*
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

*กรุณาแสดงบัตรในการรับสิทธิส่วนลด

ร้านอาหารไหมไทย           
371/5 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง 
จ.พังงา 82000
โทร : 081-8912400 
ส่วนลด : 10% อาหารไทย 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารนกน�้า
41 ม.3 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง 
จ.สตูล 91140
โทร : 074-724888, 074-799394, 
  089-8765920 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2560
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ส่วนลด 25%

บริษัท ภูเก็ตวิลล่า โฮลเต็ล จำ กัด

บริษัท	ภูเก็ตวิลล่า	โฮลเต็ล	จ�ากัด
190 ถนนผังเมืองสายกอ ต�าบลป่าตอง 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  83150
โทร : 076-360201
ส่วนลด : 25% ส�าหรับค่าห้อง 
  หมดเขต 31 ธันวาคม 2562
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เกาะมกุสวิาลยับชีรีสอร์ท 
211/1 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
โทร : 089-7233355, 088-7650999, 088-7650998  
โทรสาร : 075-214685 
เว็บไซต์ : www.komookksivalai.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  เฉพาะเดือนพฤษภาคม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เกาะมกุชาลบีชีรีสอร์ท 
164 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
โทร : 075-217671-2 
เว็บไซต์ : www.kohmook.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ยกเว้นแอลกอฮอร์  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครศรีธรรมราช                                           

โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช 
59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทร : 075-326690, 075-326688  
โทรสาร : 075-529225                        
เว็บไซต์ : www.khanomgoldenbeach.com 
ส่วนลด : 40% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

อลงกต รสีอร์ท 
28/1 ม.2 หาดหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทร : 075-326690, 075-529119  
ส่วนลด : 40% ค่าห้องพัก  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ตาลคู ่บีช รสีอร์ท 
23/9 ม.2 หาดหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 80210  
โทร : 075-528667 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/talkoobeachresort 
ส่วนลด : 40% ค่าห้องพัก  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

              โรงแรมและรีสอร์ท

กระบี่                                         

เกาะไหงรสีอร์ท
44 ม.4 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81000
โทร : 075-206924
เว็บไซด์ : www.kohngairesort.com
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก ยกเว้นวันหยุดยาว 
  และช่วงสงกรานต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตรงั                                           

โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-211211, 075-223223 
โทรสาร : 075-223288 
เว็บไซต์ : www.thumrin.co.th 
ส่วนลด : ค่าห้องพัก ลด 1,200.- 
  10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมวฒันาพาร์ค 
315/7 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-216216, 075-217217 
โทรสาร : 075-216111, 075-223000 
เว็บไซต์ : www.wattanapark.com 
ส่วนลด : 40% ค่าห้องพัก : ห้อง Standard Superior  
  Deluxe Suite 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เกาะไหงวลิล่า 
66/25 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-210496, 075-225837, 085-2448702 
โทรสาร : 075-222631  
เว็บไซต์ : www.kohngaivilla.com  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมควนีส์ 
85-89 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 077-310103 
เว็บไซต์ : www.queen-trang-hotel.com 
ส่วนลด : 20% ห้องพัก Deluxe และSuperior  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ขนอมซันไรส์บชี รีสอร์ท 
101 ม.7 ถ.หาดคอเขา-สิชล ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทร : 075-300319, 084-4431041 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/
  ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท  
  (Khanom Sunrise Beach Resort) 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมอาว่า รสีอร์ท แอนด์ สปา 
28/3 ม.6 หาดหน้าด่าน ต.ขนอม อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช 80210   
โทร : 075-300310, 075-3000311, 081-5957986  
เว็บไซต์ : www.aavaresort.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมเมอืงลกิอร์ 
1488 ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-312555 
เว็บไซต์ : www.ligorcityhotel.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมกรนีเพลส เกสท์เฮ้าส์ 
266/24-26 หมู่บ้านคิงปาร์ค ถ.ราชด�าเนิน ต.ท่าเรือ 
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-311939 
โทรสาร : 075-312939 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมช่อลดา 
180/16 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-466178 
เว็บไซต์ : www.chawladahotel.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ห้างหุ้นส่วน สยามโฮเตล็ 
1403/17 ถ.จ�าเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง
 จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-341116  
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมทวนิโลตัส 
ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-323777 
เว็บไซต์ : www.twinlotushotel.net 
ส่วนลด : ห้องพัก 1,700 บาท เลือ 1,200  บาท 
  รวมอาหารเช้า 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สมายล์แมนชัน่ 
104 ซ.ศาลเยาวชน ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-318799  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก ขั้นอยู่กับประเภทห้องพัก 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมราวดี 
375 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-451899, 081-6936696 
โทรสาร : 075-451925 
เว็บไซต์ : www.ravadeehotel.com 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 15% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

มะปรางรสีอร์ท 
90/2 ม.6 ต.ท่าปะจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร : 075-380103, 087-9393468
เว็บไซต์ : www.maprangresort.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

นราธวิาส                                         

บรษิทั เกน็ติง้โฮเต็ล จ�ากัด 
250 ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร : 073-613231-40 
โทรสาร : 073-611259  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก / อาหาร / คาราโอเกะ / 
  ดิสโก้เธค / นวดแผนไทย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โรงแรมแกรนด์การ์เด้น 
66 ถ.ประชาวิวัฒน์ ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร : 073-613600-5 
โทรสาร : 073-613500 
เว็บไซต์ : www.grandgardenhotel.com 
ส่วนลด : 10%  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   
  ค่าห้องอาหารสดุครีนั / ห้องอาหารการ์เด้นคอร์ท 
  / มิวสิคเฮ้าส์คาราโอเกะ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมบงักาโล 
84 ถ.วงศ์วิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
96120 
โทร : 073-611506 
โทรสาร : 073-611744  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 10% ค่าห้องพัก 
  ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พงังา                                           

โรงแรมาภงูา 
45/65 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 
82000 
โทร : 076-481222  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/โรงแรมภูงา
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก ราคาตั้งแต่ 650-1,500 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพงังาเบย์ 
20 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000 
โทร : 076-481157, 076-481167-9 
โทรสาร : 076-481170  
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยะลา                                         

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ 
82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 073-2157111 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/YalaGrandPalaceHotel 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก ห้องสูทใหญ่-เล็ก 15%  
  ค่าอาหาร เดอะคอนเนอร์ 

สรุาษฎร์ธานี                                          

คอรอลโคฟชาเล่ย์ 
210 ม.4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร : 077-448500-1, 077-448503 
โทรสาร : 077-448504 
เว็บไซต์ : www.coralcovechalet.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นช่วง High  Season 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                  ร้านอาหาร

กระบ่ี                                          

ครวัเอฟเอม็ (FM) ข้าวแกงปักษ์ใต้
หน้าโรงแรมกระบี่มาริไทม์ฝั่งเข้าเมือง ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000 
โทร : 075-632677, 081-4770130 
เว็บไซต์ : www.yodchaifm.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ข้าวแกง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ซวิหม่ายหยก
57-59 ถ.มหาราช ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 
โทร : 075-620725, 081-9703820, 
  081-8954228 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/SiwMhaiYhok.
  Restaurant 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร และสินค้าของฝาก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชมุพร                                         

ร้านอาหารพรกิหอม 
32 ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่า
ตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทร : 077-570707, 081-7970549 
โทรสาร : 077-501164 
อีเมลล์ : prikhorm_chumphon@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร ยกเว้นค่าเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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เอสทกีาแฟชมุพร
124 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.นาโพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร : 077-531153, 088-7582262
อีเมลล์ : stcncoffee@hotmail.com
ส่วนลด : 10% เครือ่งด่ืมกาแฟ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ตรงั                                          

พงษ์โอชา 
105/107 ถ.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 
โทร : 075-219918, 086-2681986  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ติ่มซ�า 
  เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สฟ้ีาไลฟ์สไตล์ฟูด้
37 ตรงข้ามศาลากลางหลังเก่า ปากซอย 3 ถ.พัทลุง 
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-210139  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/seefar98
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นแอลกอฮอร์  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชะเงา ผบัแอนด์เรสเตอร์รอง
28/29-30 ซ.เพลินพิทักษ์ 12 ถ.เพลินพิทักษ์ 
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
โทร : 075-224269  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัท๋องนาท่าม 
กม.64 ม.3 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 087-8835010, 085-1588010  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พงษ์โอชา  2 
67/17 ถ.เพลินพิทักษ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-217789  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร และติ่มซ�า เมื่อทานครบ 
  200 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เชยีร์ตรงัไชโย 
46/1 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-215090, 081-3494345  
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม-กาแฟ เมื่อทานครบ
  200 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เลตรงั 2 
13 ถ.ไทรงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-217700, 081-6655870, 
  089-7723080 
อีเมลล์ : ploy_pcc5@hotmail.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน The Boxx   
ถ.ศรีตรัง1 อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
โทร : 085-0700400  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สบายรีสอร์ท 
99/75 ม.3 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-226414  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านวอยซ์ คพั 
118-118/1 ม.6 ถ.ห้วยยอด ต.นาตาล่วง 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-515181  
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม-กาแฟ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เลตรงัรสีอร์ท 
54/22 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274027-8, 075-274227, 089-4744423 
โทรสาร : 075-274029 
เว็บไซต์ : www.laytrang.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร / รายการน�าเที่ยว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเกาะป ูเกาะปลา 
171 ม.4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274006-7, 086-2766020 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านอาหาร 
  เกาะปู - เกาะปลา 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ซีฟู้ด และเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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รมิน�า้
97 ถ.รัษฎา อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร : 075-251327
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ซีฟู้ด และเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โกเก้ีย กนัตงั 
8-10 ถ.สถลสถานพิทักษ์ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 
โทร : 075-251393, 075-251148, 075-253180
เว็บไซต์ : www.facebook.com/kokeakantang
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม : ไทย จีน ซีฟู้ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครศรธีรรมราช                                           

ร้านโกป๊ี สาขาศาลากลาง 
4/3 ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 086-4799232
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 20% ของที่ระลึก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านโกป๊ี สาขาโรบินสนั
อาคารพาณิชย์หลังโรบินสันโอเชี่ยน ถ.พัฒนาการคูขวาง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 086-4799226
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 20% ของที่ระลึก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านวงัเดมิ
4/3 ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 086-6864888
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านครวันคร 
4/3 ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 075-310842
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารครคูดิ 
170 ม.4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา
จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274222, 075-274100
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปากเมงรสีอร์ท
60/1 ม.4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274112, 075-203031
โทรสาร : Fax : 075-274111
เว็บไซต์ : www.pakmengresort.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัลัดดาวลัย์ (ปากเมง)
141 ถ.เลียบหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274194, 075-274188
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านครัวลดาวัลย์ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
  เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยกยอ (หาดปากเมง) 
154 ม.4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทร : 075-274014, 086-7580752, 091-5279958
เว็บไซต์ : www.yokyor.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม : ไทยซีฟู้ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านสวนแก่นซงุ
68 ม.4 ถ.นาเมืองเพชร-โคกยาง ต.นาเมืองเพชร 
อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
โทร : 075-278020, 084-3084598, 084-8512291
เว็บไซต์ : www.facebook.com/บ้านสวนแก่นซุง 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ล่อคุง้
95-96 ถ.รัษฎา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร : 089-5881875, 087-4717433 (โกสุ่น) 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านอาหารล่อคุ้ง 
  อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ภตัตาคารครวัอนัดามนั
6/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-348472, 075-347254
เว็บไซต์ : www.kruaandaman.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ดงัอาภตัตาคาร
74 ถ.ราชด�าเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 075-356057, 075344996
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้าน De’Bell 
246/17 ม.2 ถ.วัดโบสถ์ ต.ปากนคร อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-341499, 081-8930181
เว็บไซต์ : www.facebook.com/DeBell Restaurant 
  ร้านเดอเบลล์ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บดัดีผั้บ
ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 093-6038202
เว็บไซต์ : www.facebook.com/บัดดี้ ผับนครศรีธรรมราช
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านเฟรนด์ชพิ
ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านนัง่เล่น 
ถ.พัฒนาการคูขวาง (ติดซอยพะเนียด) ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ชณิวงศ์กรนีชอ็ป
ถ.พัฒนาการคูขวาง (ติดซอยพะเนียด) ต.คลัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-317005
โทรสาร : 075-342936 
เว็บไซต์ : www.chinnawongfarm.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านเฌอ
1763/6-7 ถ.จ�าเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-356963
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านสลดัน�า้ 
151/138 ถ.เพนียด ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 
โทร : 075-317005 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้าน สลัดน�้า 
  at นครไอที พลาซ่า 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-สลัด 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สวนอาหารน�า้ชบุแอทเดอะพาร์ค
33/3 ม.5 ถ.เบญจม-นาพรุ ต.นาสาร อ.พระพรหม 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 081-9565072, 086-4791946, 081-9700518
เว็บไซต์ : http://namchoup.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
  ยกเว้นแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านขนมจนีป้าเขียว
8/2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หน�าไพรวลัย์ 
20 ม.6 ต.กรุงชิง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร : 075-344243
เว็บไซต์ : www.numpriwon.com
ส่วนลด : 30% ค่าอาหาร / ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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ร้านฟองนม 
98/1 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-424334
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

The Grand Pub
ถ.เอเชียทุ่งสง–สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 075-328333
ส่วนลด : 20% ค่า Mixzer
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านโกป๊ี 
สาขาทุ่งสง 382/8-10 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร : 082-2776299 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 20% ของที่ระลึก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

นราธวิาส                                          

บรษิทั พ.ีเอน็.ยู.โฮลดิง้ จ�ากดั
173 ถ.เจริญเขต ซ.3 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
โทร : 081-3967669 (ผู้จัดการ) 
โทรสาร : 073-613385  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปัตตานี                                         

ร้านอาหารจฑุารส โรงแรมปาร์คววิรสีอร์ท 
91-92 ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-335100-4, 073-34567
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารรเิวอร์
177 เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 
โทร : 073-336132, 089-9754735 
โทรสาร : 073-313091
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภตัตาคารลอนดอน
89/15 ถ.ยะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-333083-4, 073-337881, 081-8979781 
โทรสาร : 073-337883
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารไทปัน
17/249 ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร : 073-312136
โทรสาร : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พังงา                                           

ร้านอาหารฮกก่ีเหลา
19 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร : 076-421938, 087-2715811, 087-2695521 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารพทุธชาด
25 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร : 076-442175, 076-421240
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านครวัไหมไทย
371/5 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 
82000 
โทร : 081-8912400
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านห้องนัง่เล่น
367/3 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 85000 
โทร : 076-413594
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านส้มต�ายกครก
70/1 ม.3 ต.ถ�้าน�้าผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร : 076-460551, 080-3810122, 081-3447035 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านเป็ดย่างชกิก่ี
509 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 
โทร : 089-1050332
ส่วนลด : 20% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ เกี๊ยว 
  เป็ดย่าง ข้าวขาหมู ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแดรีฮ่ทั ซีฟูด๊
52/29 ม.3 ต.ถ�้าน�้าผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร : 076-460695, 081-9797355
เว็บไซต์ : www.facebook.com/dairyhutgroup
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านดวง
122 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 
โทร : 076-412216
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านพทัิกษ์อาหารพ้ืนบ้าน 
393 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร : 089-6488445
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารจ่าจรัญ
16 ม.1 ซ.ท่าเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง 
จ.พังงา 82000
โทร : 076-411490, 076-412096
ส่วนลด : 20% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

จดุชมววิ 360 องศา
107 ม.8 บ้านต้นแซะ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 
จ.พังงา 82140 
โทร : 081-7372469
เว็บไซต์ : www.facebook.com/AndamanViewPoint
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านก๋วยเตีย๋วเทวดา
15/21 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 - 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวหมู
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสะเต๊ะทบัปุด
118/18 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 
82180 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : หมูสเต๊ะ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านท่าไทรซีฟูด๊
26/1 ม.7 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
โทร : 089-7248626
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสะเต๊ะคณุทิพย์ 
184 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 85000 
076-411322, 081-4416478  
ส่วนลด : ส่วนลด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสะเต๊ะคณุทิพย์
184 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 85000
โทร : 076-411322, 081-4416478
ส่วนลด  : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภเูกต็                                          

เรอืนทะเลซฟู้ีด 
25/2 ม.1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000 
โทร : 076-252772, 080-5381900
เว็บไซต์ : www.ruangtalayphuket.com
ส่วนลด : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนลดเงินสด 10%
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ภเูกต็วลิล่า โฮลเต็ล จ�ากดั
190 ถนนผังเมืองสายกอ ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ 
จ.ภูเก็ต  83150
โทร : 076-360201, 076-360200
ส่วนลด : 25% ส�าหรับค่าห้อง
ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กันยายน 2562

ร้านอาหารกนัเอง 2
9/3 ม.9 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 
โทร : 076-381923, 081-8939100 
โทรสาร : 076-381662
เว็บไซต์ : www.phuket-seafood.com
ส่วนลด : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  ส่วนลดเงินด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ยะลา                                          

ร้านก๋วยเตีย๋วชามไก่
139/18 ซ.เอ็มร้อย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 088-7847146
ส่วนลด : ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวหมู 5 ชาม 
  ฟรีน�้าล�าไย 1 แก้ว
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านนสั & นวิ
1 ถ.สันติสุข ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-7353655
ส่วนลด : น�้าปั่น 5 แก้ว แถม 1 แก้ว
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านแฟมลิี ่คอฟฟ่ี
22/15 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 073-221733, 080-8677227
เว็บไซต์ : www.facebook.com/familycoffeeyala 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม-กาแฟ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

คลบั 56
56 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-7348331
ส่วนลด : 15% ค่าเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้าน say play
3 ถ.ผังเมือง 4 ซ.ประภัสสร อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 084-9996088 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านมสิปังหอม
212/2 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-9787628
ส่วนลด : เบเกอรี่ ซื้อ 10 ชิ้นแถม 1 ชิ้น
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านอุ๊บอิบ๊ ตมิทอด
834 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-7372926
ส่วนลด : 5% ไอศกรีมทอด เมื่อซื่อตั้งแต่ 400 บาท
  ขึ้นไป
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านนมมิกซ์ 
ถ.รวมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 082-4343444
ส่วนลด : 5% ชานมไข่มุก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านบงัดลุโอดบิ
19/1 ถ.อาคารสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000  
โทร : 087-4761757
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาท
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านแมงโม้ 
725 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-6559888
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร เฉพาะวันเกิด
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านกะย๊ะ 
141 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 083-1856320
ส่วนลด : 10% ข้าวย�า 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ข้าวย�าสายบรุี
หลังมหวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา 95000
โทร : 081-0983905
ส่วนลด : ข้าวย�า ซื้อ 10 ห่อ ฟรี 1 ห่อ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านชาเยน็ ICE TEA COFFEE
31 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 083-6578818
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม-ชากาแฟ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านนอิานสั 
ผังเมือง 3 ถ.เทศบาล 9 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 086-2885929
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 150 บาท
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านป๊อบอาย 
3/2 ถ.เทศบาล 9 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 081-7676681
ส่วนลด : ค่าน�้าแข็งใส 10 แก้ว แถม 1 แก้วธรรมดา
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
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ร้านน�า้เต้าหู-้เต้าทงึ
ตรงข้ามร้านกลิ่นกาแฟ ซ.11 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ส่วนลด : น�า้เต้าหู ้เต้าฮวย เต้าทงึ ซือ้ 10 ถงุ แถม 1 ถงุ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านรัส & เดยี
เทศบาล 6 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 090-1781223
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านลาภปาก 
776-778 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง จ.ยะลา 95000
โทร : 081-6982181
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ChefTiey
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ระนอง                                          

ร้านอาหารสมบรูณ์โภชนา 
2/63 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 
85000 
โทร : 077-822722, 077-833300
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเคยีงเล
123/6 ม.5 ถ.พระยารัตนเศรษฐี ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.ระนอง 85000
โทร : 086-3042628, 077-731088, 077-831099 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารคุน้ลิน้
1/17 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทร : 077-822863, 089-8711617, 081-8020679 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เดอะบีบสิโทร 
295/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 
85000
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

น�า้ใสเขาสวยรีสอร์ท
14/19 ถ.เพิ่มพล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทร : 077-834888-9 
โทรสาร : 077-835889
เว็บไซต์ : www.numsaikhaosuay.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สงขลา                                          

ห้องอาหารปลาทอง โรงแรมสลีมพาเลส 
33 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 
โทร : 074-425301 
โทรสาร : 074-425305
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก โรงแรมสีลมพาเลส / 
  ห้องอาหารปลาทอง ยกเว้นช่วงเทศกาลและ
  วันหยุด
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านเจ๊ะการ์ 
884-888 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110
โทร : 074-365264, 081-9592704 
โทรสาร : 074-365506
อีเมลล์ : chekkar@hotmail.com
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านอาหารดอนญ่าคอฟฟ่ี 
188 ม.4 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ต.คอนลัง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 
โทร : 089-2091929
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านอาหารสบันงา หาดใหญ่
829 สายสนามบิน-ลพบุรีราเมศร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110
โทร : 074-240174, 081-9690686
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

ร้านอาหารน�า้เคียงดิน เกาะยอ
59/2 ม.1 ซ.สวนแก้ว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทร : 074-591747, 082-1799709
เว็บไซต์ : www.namkiengdin.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
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ร้านอาหารศริดา
8/2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทร : 074-591595
เว็บไซต์ : www.facebook.com/sirada.restaurant
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ยกเว้นช่วงเทศกาล และวันหยุด
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

สรุาษฎร์ธานี                                           

ร้านอาหารเคยีงเล ซฟีูด้
124 ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 
โทร : 077-225243, 081-3703455 
โทรสาร : 077-275655 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ซีฟู้ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

สวนสละอาทติย์
430 ถ.นาสาร-บ้านส้อง ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร 
จ.สุราษฎร์ธานี 84120 
โทร : 081-8916516
เว็บไซต์ : www.facebook.com/สวนสละอาทิตย์ 
ส่วนลด : 10% สินค้า : สละ ผลไม้ และกาแฟสด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านภณิูศา 
11/1 ม.1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร : 080-5296111, 081-0881010
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสนิมานะฟาร์มสเตย์ 
อ่าวบ้านดอน ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร : 075-673993, 081-5977575
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Sinmana
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกนิแซ่บ 
44 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-216207
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภตัตาคารฉ่ายฮวย
255 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 077-272969, 081-6912660
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านครวัตาปี 
100 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-272578, 077-272220
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร รับประทานอาหารครบ 
  300 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเล้ียงฟ้าใหม่
293/3-4 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000
โทร : 077-214905, 089-4753999
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร รับประทานอาหารครบ 
  300 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมหาสมทุรซีฟูด้
เชิงสะพานคลองบางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000
โทร : 077-922588, 088-7623228
เว็บไซต์ : www.facebook.com/mahasamutseafood
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปริญญาไอศกรีม
ถ.ดอนนก 13 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 086-6915586
ส่วนลด : 5% เครื่องดื่ม ไอศกรีมฟิวชั่น เครปเย็น
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาเตีย่ ซฟีูด้
101/2 ม.6 ถ.ตัดใหม่ กิโลเมตรที่ 12 ต.คลองน้อย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 089-9263809
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ซีฟู้ด ทานอาหาร
  ครบ 1,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านชิมชา 
20/57 ม.3 ซ.7/1 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 085-4746393
ส่วนลด : 5% ค่าเครื่องดื่ม-ชา กาแฟ เบเกอรี่ 
  ใช้บริการครบ 300 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านผดัไทยเฮ้าส์
100 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 088-1685601, 083-6438364
เว็บไซต์ : www.padthai-house.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ผัดไท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สตลู                                           

ร้านลานข้าว 
113 ม.6 ถ.ละง-ูปากบารา ต.ละง ูอ.ละง ูจ.สตลู 91110 
โทร : 081-2754833,074-781550,074-781505 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอีสานแซ่บ 
12/10 ถ.ปานชรู�าลกึ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91110 
โทร : 083-1851007 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วนันี ้- 31 ธันวาคม 2560

ข้าวต้มกุย๊ฮาลาล 
90 ถ.ราษฎร์อทิุศ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 086-6955910 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้าน @ on’s  
36 ถ.บรุวีานชิ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 081-0979783 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วนันี ้- 31 ธันวาคม 2560

ร้านฟ้าใส ซฟีูด๊ 
1166 ม.2 ถ.สายละง-ูปากบารา ต.ปากน�า้ อ.ละง ูจ.สตลู 
91110 
โทร : 074-783335, 074-783506, 089-4655749 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านสดุแซ่บ 
200/9 ถ.สมนัตประดษิฐ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 083-1851007 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ร้านครวัศริดา 
353 ม.8 ถ.ฉลุง-ละง ูต.ฉลงุ อ.เมือง จ.สตูล 91140 
โทร : 086-9560102, 081-9590875, 086-2892850 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธนัวาคม 2560

ร้านน้องนี 
3/3 ถ.สถติยุตธิรรม ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล 91000 
โทร : 081-6471249 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ร้านครวัศรเีมอืง 
461 ถ.เขาจีน ซ.17 ต.คลองขาด อ.เมอืง จ.สตูล 91000 
โทร : 081-9630616 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธันวาคม 2560

ร้าน Google 
160 ถ.ราษฎรอุทศิ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตลู 91000 
โทร : 089-6538589 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ร้านอาหารนกน�า้ 
41 ม.3 ถ.ฉลุง-ละง ูต.ควนโพธ์ิ อ.เมอืง จ.สตลู 91140 
โทร : 074-7248888, 074-799394, 089-8765920 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ร้านโรตกีาป๊าย 
2/3 ถ.บรุวีานชิ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ร้านก๋วยจับ๋ท่าด่าน 
310/6 ถ.สมนัตประดษิฐ์ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 085-0804643 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธนัวาคม 2560
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                     ช้อปป้ิง

กระบี่                                               

ร้านศรกีระบี ่
278 ม.4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี ่81000
โทร : 075-700636, 081-7191098
เว็บไซต์ : www.srikrabi.net
ส่วนลด : สินค้าของฝาก 3 ชิน้ 100 บาท 
  เส้ือโปโล ลด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ร้านจ้ีออ 
149 ม.3 ถ.กระบี-่เขาทอง ต.ไสไทย อ.เมอืง จ.กระบ่ี 
81000 
โทร : 075-622924-5, 081-9795655
โทรสาร : 075-622935
เว็บไซต์ : www.jeeorshop.com
ส่วนลด : 5-10% สนิค้าของฝาก
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ชมุพร                                           

ไร่หอมทอง 
47/1 ถ.สุขประชา ต.หลังสวน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร 86110 
โทร : 077-544859, 089-0058725, 085-8459292 
โทรสาร : 077-544859
เว็บไซต์ :www.raihomthong.com
ส่วนลด : 10% ผลไม้แปรรปูจากกล้วยหอมทอง
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ห้างหุ้นส่วนชายน้อยฟูด้ส์ 
19 ม.4 ต.ทะเลทรพัย์ อ.ปะทิว จ.ชมุพร 86160
โทร : 081-7872349 
โทรสาร : 077-655029
เว็บไซต์ : www.chainoifoods.com
ส่วนลด : 10% ผลไม้แปรรปูจากทเุรยีน
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ตีบ้๋านนก 
116/53-55 ซ.สุขเสมอ ถ.กรมหลวงชมุพร ต.ท่าตะเภา 
อ.เมอืง จ.ชมุพร 86000
โทร : 077-505931, 081-2736066, 084-2451113 
โทรสาร : 077-505981
เว็บไซต์ : http://teebannok.com
ส่วนลด : 10% เครือ่งด่ืมรงันก
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

บ้านโกเลก็ 
2 ถ.ภมิูนารถภกัดี ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 081-5980107 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและขนม 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านนวิเบอรี่ 
52/2 ถ.หตัถกรรมศกึษา ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 074-732287, 088-3902322 
ส่วนลด : 5% เบเกอรี ่ขนมเค้ก กาแฟ ขนมอืน่ๆ 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารบงัโสบ 
5/8 ถ.ยาตราสวสัดิ ์ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 
โทร : 074-721660, 081-5986718 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านกนิ กนิ 
160 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล 91000 
โทร : 074-722413, 083-6579254 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารต้นเฟิร์น 
271 ม.1 ต.ควนโพธ์ิ อ.เมอืง จ.สตลู 91140 
โทร : 084-5823974, 089-8748819 
ส่วนลด : 5-10% ค่าอาหารและเครือ่งดืม่
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านสชุาดาฮาลาลฟู๊ด 
169 ถ.ยาตราสวสัดิ ์ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 
โทร : 081-8988481 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครือ่งด่ืม 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้านบะหมีห่นานหยวน (สาขาสตูล) 
82/1-2 ถ.ราษฎร์อทุศิ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทร : 082-0031333, 084-4617787 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560

ร้าน KEITH homemade bakery 
321 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล 91000 
โทร : 088-7904496 
ส่วนลด : 5% เบเกอรี/่ เครือ่งดืม่กาแฟ ขนมอืน่ๆ 
ระยะเวลา : วันน้ี - 31 ธันวาคม 2560
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ชมุพรรงันก 
122 ถ.กรมหลวง ต.ท่าตะเภา อ.เมอืง จ.ชุมพร 8600 
โทร : 077-507331, 083-1057355 
โทรสาร : 077-507331
อีเมลล์ : birdnest@typlive.com
ส่วนลด : 10% เครือ่งด่ืมรงันก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

กาแฟถ�า้สงิห์ชุมพร
117 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมอืง จ.ชุมพร 86100
โทร : 086-9421792, 089-2921919
โทรสาร : 077-641696
เว็บไซต์ : www.thamsingcoffee.com
ส่วนลด : 5% เครือ่งดืม่กาแฟ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ตรงั                                           

บรษิทั มคิเซ่นแอพพลเิคชัน่ จ�ากดั
173-5 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-220453
โทรสาร : 075-218220
อีเมลล์ : miksentrang@hotmail.com
ส่วนลด : 30% หนงัสอืเดก็แรกเกดิถงึ 7 ขวบ / 
  ส่วนลดของเล่นไม้ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

บรษิทั อนิเตอร์เฟอร์นเิทค เอ้าท์เลท จ�ากัด 
ถ.ตรงั-ปะเหลยีน อ.เมือง จ.ตรัง 92000   
ส่วนลด : 10%  เฟอร์นิเจอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

นครศรธีรรมราช                                           

หจก.ปกรณ์และเพือ่น
30/285 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.ปากนคร อ.เมือง 
จ.นครศรธีรรมราช 80000
โทร : 075-341843 
ส่วนลด : 5% โทรศพัท์มือถอื
ระยะเวลา : วนันี ้- 31 ธันวาคม 2560

ร้านนาบีน 
883 ถ.ท่าช้าง ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-356202 
ส่วนลด : 30% เครือ่งประดบัเงนิ เครือ่งถม
ระยะเวลา : วนันี ้- 31 ธันวาคม 2560

ห้างทองโกอนั - วรรณา
1629-1631 ถ.เนรมติ ต.ท่าวงั อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 075-356309 
ส่วนลด : 30% ส่วนลดค่าก�าเหนด็ 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ห้างทองแม่ปก
1627/39 ถ.จ�าเรญิวถีิ ต.ท่าวงั อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000
โทร : 075-356742 
ส่วนลด : 30% ส่วนลดค่าก�าเหนด็
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560

ปัตตานี                                         

ก๊วน กวน เชฟ ผลไม้กวนสอดไส้
281/3 ถ.นาเกลอื ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตาน ี94000
โทร : 073-414131-6, 084-8606565, 081-7388171
เว็บไซต์ : www.guanguanchef.com 
ส่วนลด : 10% ของฝาก ผลไม้กวนสอดไส้
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ภเูกต็                                           

มกุภเูก็ต 
65/1 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000
โทร : 076-213766, 081-8912173 
โทรสาร : 076-226125
เว็บไซต์ : www.mookphuket.com
ส่วนลด : 20% เครือ่งประดบัไข่มกุแท้จากฟาร์มภเูกต็
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

พรทพิย์ภเูกต็ 
108/1 ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000
โทร : 076-261555-6 
โทรสาร : 076-261557
เว็บไซต์ : www.pornthipphuket.com 
ส่วนลด : 10% ของฝาก น�า้พรกิ หมทุูบ ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

บรษิทั วงัถลาง จิวเวอร่ี แอนด์ กฟิท์ช้อป จ�ากดั
34/2 ม.3 ถ.เจ้าฟ้าตะวนัตก ต.วชิติ อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 
โทร : 076-521600, 076-521612-14 
โทรสาร : 076-521599, 076-521620
เว็บไซต์ : www.thaijewelry.com
ส่วนลด : 5-10% เครือ่งประดบัทุกชนดิและสนิค้าทีร่ะลึก
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ
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บรษิทั ภเูกต็ เพร์ิล อนิดสัทร ีจ�ากดั
58/2 ม.1 ถ.เทพกระษัตรย์ี ต.เกาะแก้ว อ.เมอืง จ.ภเูกต็ 
83000
โทร : 076-258002 
โทรสาร : 076-238337
เว็บไซต์ : www.pearlofphuket.com 
ส่วนลด : 10-30% เครือ่งประดบัไข่มกุแท้
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ศรศีภุลักษณ์ ออคดิ
51/9 ม.5 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 83110
โทร : 076-272915-8 
โทรสาร : 076-272916
เว็บไซต์ : www.cashewy.com
ส่วนลด : 10% ของฝากน�า้เมด็มะม่วงหมิมะพานต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

คณุแม่จู ้(อ.ถลาง)
15921 ม.5 ถ.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง จ.ภเูกต็ 83110
โทร : 076-621226-7, 089-6521823 
โทรสาร : 076-621228
เว็บไซต์ : www.khunmaejuphuket.com
ส่วนลด : 10% ของฝากน�า้พรกิกุง้เสยีบ เต้าส้อฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ยะลา                                           

ห้างโตเกยีว สปอร์ต
29 ระนอง ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 073-213135, 073-215009
ส่วนลด : 20% ชุดกีฬา
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านปักพ่อแมว
676 ถ.ผงัเมือง 4 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 087-4433880
ส่วนลด : 10-20%  เสือ้ผ้า
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านว-ีสปัน 
75-77 ถ.พพิธิภกัด ีต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-4665595
ส่วนลด : 5% อปุกรณ์งานประดษิฐ์ 
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านแฟชัน่บรา
ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 
โทร : 080-5401711
ส่วนลด : 15% เสือ้ชัน้ใน
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

พีล่ ีแฟชัน่ 
88 ถ.พพิธิภกัดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 084-6338087
ส่วนลด : 20% เสือ้ผ้าส�าเร็จรปู ผ้าชิน้ตัดชดุ 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านกะทิ 
ถ.รวมมติร ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
087-3928669
ส่วนลด : 10% เสือ้ผ้าส�าเร็จรปู ผ้าชิน้ตัดชดุ
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านวาร์เลนเชยี
95/3 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 086-2859341
ส่วนลด : 10% สินค้าในครัวเรอืน
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านเวิล์เทเลคอมเซ็นเตอร์ 
271 ถ.ผงัเมอืง 4 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 086-9656444
ส่วนลด : 30% มือถอื และอุปกรณ์มอืถือ
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านจีนัส กิบ๊แก๋ ช๊อป
ผงัเมือง 4 (ใกล้ตลาดประชาชืน่) อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 
โทร : 087-3926321
ส่วนลด : 5% กิบ๊ช๊อป 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านห๊อมหอม
85 ถ.ผงัเมอืง 4 ซ.แสนสขุ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 
96000
โทร : 087-4774862
ส่วนลด : 15% น�า้หอม
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านเอซเซ่ 1 
46/5 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ส่วนลด : 20% เครือ่งส�าอาง
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560
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ร้านกูด้ไอเดยี@ยะลา
ตรงข้าม 7-11 ถ.ผังเมอืง 5 (หลังกองร้อย) ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000
โทร : 080-1372377
ส่วนลด : 10% ก๊ิบช๊อป
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

บวิตีฟ้าร์ม่ายะลา
2 ถ.คชเสนย์ี 3 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 073-224344 
ส่วนลด : 10-30% เครือ่งส�าอาง
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้าน ส.รุง่โรจน์
21 ถ.ระนอง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 073-212814 
ส่วนลด : 10-15% เครือ่งส�าอาง
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ซนิเดอร์เรลล่าห์
19/6 ถ.สงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-4642423
ส่วนลด : 20% รองเท้า เมือ่ซือ้รองเท้า 5 คู่ ขึน้ไป
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านค้าเอซเซ่ คอสเมตกิส์ เซ็นเตอร์ 
46/6 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 087-2953478
ส่วนลด : 10% เครือ่งส�าอาง
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านพมิพ์&พ ู
ถ.ผงัเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 088-7966666
ส่วนลด : 10% เสือ้ผ้า
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านค้าเลดีแ้ฟชัน่
242 ถ.รวมมติร อ.เมอืง จ.ยะลา 96000 
โทร : 086-2902552
ส่วนลด : 15% เสือ้ผ้า 
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านพีเ่อ๋ สาขา 1 และสาขา 2
ถ.รวมมิตร (ซุ้มเบยีร์) อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 086-2965533
ส่วนลด : 20% เสือ้ผ้า
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านเลดีเ้อก็ซ์ 
ตรงข้ามห้างแว่นทอ็ปเจริญ (สาขารวมมติร) อ.เมอืง 
จ.ยะลา 95000
โทร : 091-6387858
ส่วนลด : 5% เสือ้ผ้า
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านแดทส์ อทิ
749 ถ.ผงัเมอืง 4 ซ.17 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-5975317
ส่วนลด : 10% เสือ้ผ้า 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านอินเทรนด์
22/19 ถ.ผงัเมอืง 5 ชุมชนหลงักองร้อย อ.เมอืง 
จ.ยะลา 95000
โทร : 087-6989180
ส่วนลด : 10-20% กระเป๋าแฟชัน่
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้าน Khanaa Shop
95/6 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-9759904
ส่วนลด : 10-30% กระเป๋าหนงั ผ้าคลมุผม
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านอุ่นใจกบันายยีนส์
23/1 ถ.รฐักิจ อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-4643383
ส่วนลด : 20% เสือ้ผ้า 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านสไตย์ยนีส์
หวัมมุส่ีแยกไฟแดงโรงเรยีนเทศบาล 4 จ.ยะลา 95000 
โทร : 087-2864455
ส่วนลด : 20% เสือ้ผ้า 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านอาดีนา
99 ถ.วิฑรูอทิุศ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 073-223908 
ส่วนลด : 30% เสือ้ผ้า 
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560

ร้านจังเกิล้คอมแบท
247 ถ.ผงัเมอืง 4 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 073-228388 
ส่วนลด : 10% ชุดทหาร
ระยะเวลา : วันนี ้- 31  ธนัวาคม 2560
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ร้านค้า PN 
21 ถ.ระนอง ต.สะแตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 083-1920292
ส่วนลด : 10-30% เสือ้ผ้า
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ร้านดวงด ี
23 ถ.ระนอง ต.สะแตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000
โทร : 089-7381389
ส่วนลด : 10%  ชดุชัน้ใน
ระยะเวลา : วนันี ้- 31  ธันวาคม 2560

ระนอง                                          

ก้องกาแฟ 
62/1 ม.8 ต.น�า้จดื อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 85110
โทร : 087-2681285
เว็บไซต์ : www.facebook.com/GONGCOFFEE 
ส่วนลด : 15% เฉพาะกาแฟค่ัวมอื ยกเว้นเคร่ืองดืม่
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

สรุาษฎร์ธานี                                          

ห้างเพชรทองก้องไพศาล 
285/7 ถ.หน้าเมอืง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี84000 
โทร : 077-205777-9  
โทรสาร : 077-285427
เว็บไซต์ : www.kongpaisarn.com
ส่วนลด : 15% ค่าก�าเหน็จ เพชร กรอบพระ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

บรษิทั นวิเทคนคิ คาร์ออดโิอท์ จ�ากดั
4/51 ถ.เลีย่งเมอืง ต.บางกุ้ง อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธาน ี84000 
โทร : 077-224334, 077-224343
ส่วนลด : สนิค้าประดบัยนต์ ลดตามราคาขาย 
  สนิค้าแต่ละชนดิ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ร้านเบ้นท์ 
442/49 ถ.ตลาดใหม่ ซ.ตลาดเกษตร 2 ต.ตลาด อ.เมอืง 
จ.สรุาษฎร์ธาน ี84000
โทร : 081-9781718
ส่วนลด : 10% รองเท้า กระเป๋าเดินทาง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

น�า้พรกิป้าส ุ
99/507 ม.1 ม.เสาวลกัษณ์ 2 ต.บางกุง้ อ.เมอืง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทร : 081-9705616
เว็บไซต์ : www.facebook.com/NaPhrikPaSu
ส่วนลด : 10% น�า้พรกิ แกงไตปลา ของฝากเมอืง
  สุราษฎร์ธาน ีซือ้ผลติภณัฑ์ ต้ังแต่ 1,000.- ข้ึนไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ช้างเฟอร์นเิจอร์
14/17 ม.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทร : 077-221685 
ส่วนลด : 35% ชุดส�านกังาน 3-5% ทีน่อน 10% 
  ชดุรับแขก :  ราคาจากป้าย 
ระยะเวลา : หมดอายธุนัวาคม 2563

ท๊อป เฟอร์นเิจอร์
95/130 ถ.เล่ียงเมอืง ต.บางกุ้ง อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 077-281555, 090-6659545
ส่วนลด : 35% ชุดส�านกังาน 3-5% ทีน่อน
  10% ชุดรบัแขก : ราคาจากป้าย  
ระยะเวลา : หมดอายธุนัวาคม 2563

Modern form สรุาษฎร์ธานี
140/1 ม.2 ถ.ศรวิีชยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 077-272555, 081-6774671
ส่วนลด : 35% ชุดส�านกังาน 3-5% ทีน่อน 
  10% ชุดรบัแขก : ราคาจากป้าย 
ระยะเวลา : หมดอายธุนัวาคม 2563

ร้าน TG AUTO PART 
142/102 ถ.อุทมุพร  ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 085-0683171, 084-9270054
เว็บไซต์ : www.facebook.com/tg.suratthani
ส่วนลด : 5-10% อปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์
  ซือ้ครบ 1,000 .- ลด 5%
  ซือ้ครบ 4,000 .- ลด 5%
ระยะเวลา : หมดอายธุนัวาคม 2563
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EDDY DESIGN 
185 ซ.8 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี84000
โทร : 081-4346626 
ส่วนลด : 10% สนิค้า OTOP : 
  ผลติภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

เค้กรัญจวน 
323/68 ถ.โฉลกรฐั ต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 088-1685601
ส่วนลด : 5% สนิค้า OTOP : ของฝากเค้ก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

กาละแมโสภา
40/5 ม.1 ต.ตลิง่งาม อ.เกะสมยุ จ.สุราษฎร์ธาน ี841140 
โทร : 086-8801456
ส่วนลด : 10% สินค้า OTOP : ของฝากกะละแม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ศรวีชัิยไข่เคม็
6/3 ถ.เจรญิราช ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี84130 
โทร : 077-312503, 087-4188955
ส่วนลด : 10% สินค้า OTOP : ของฝากไข่เคม็
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

ไชโยฟาร์มเหด็
46/22 ถ.จลุจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พนุพนิ จ.สุราษฎร์ธานี 
84130 
โทร : 077-242166, 081-3753819 
ส่วนลด : 5-10% สนิค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบตัรสมาชกิ

สงขลา                                          

มรดกผ้าไทย สนุย์ีดีไซต์
257/2 ถ.นพัิทธ์อทุศิ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-355588, 081-8969582
ส่วนลด : 20% ผ้าทอมอืเกาะยอ ผ้าลายไทย 
  ผ้าพมิพ์ทอง เส้ือเชิต้ ผ้าปาเต๊ะ
ระยะเวลา : วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2560

สตลู                                          

ร้านปาเต๊ะนกน�า้ (ฉลงุ)
24 ม.2 ถ.ยนตรการก�าธร ต.ฉลงุ อ.เมอืง จ.สตลู 91140
โทร : 074-799090, 089-8765920
ส่วนลด : 5% ผ้าถุง ผ้านช้ินปาเต๊ะ ผ้าถงุ ผ้าช้ิน  
  อนิโดนเีซยี เสือ้ส�าเรจ็รปูชายหญงิปาเต๊ะ
ระยะเวลา : วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2560

             สุขภาพและความงาม

ตรงั                                           

ไทย ไทย สปา
32-36 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-222986-7
ส่วนลด : 5% บริการสปานวดเพื่อสุขภาพ 
  ยกเว้นการฝังเข็มและการใช้ยา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-218988
เว็บไซต์ : www.trangruampat.com 
ส่วนลด : 10% ค่ายา และค่าห้องพัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลวฒันแพทย์ 
247/2-3 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-218585, 075-205555
เว็บไซต์ : www.wattanapat.co.th
ส่วนลด : 5% ค่ายา ค่าห้องพัก ค่าแลป 
  ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

คลนิกิผิวหนังพญ.พชัน ี
หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ธนา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000
ส่วนลด : 5% ค่าเวชส�าอางและทรีทเมนต์เสริมความงาม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครศรธีรรมราช                                           

โรงพยาบาลนครพฒัน์ 
22/9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-305999
เว็บไซต์ : www.nakhonpat.net
ส่วนลด : 5% ค่ายา ค่าตรวจห้องปฏิบัติ ค่าเอ็กซเรย์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านสสัีนาตกิ
146/4 ถ.สตลุธาน ีต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000
โทร : 089-5979801
ส่วนลด : 5% สนิค้า : เส้ือผ้าส�าเรจ็รปู ผ้าชิน้ตัดชดุ
ระยะเวลา : วันนี ้- 31 ธนัวาคม 2560



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคใต้86

ภเูกต็                                           

สุโข สปา วัฒนธรรมและสุขภาพ รีสอร์ท 
5/10 ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร : 076-263222
โทรสาร : 076-264533 
เว็บไซต์ : www.sukkospa.com
ส่วนลด : 30% สปาทรีทเมนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ธารธาราสปา 
58/11 ม.6 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 
โทร : 076-521746-7, 087-249563 
โทรสาร : 076-367317
เว็บไซต์ : www.tarntaraspa.com
ส่วนลด : 10% บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยะลา                                          

ร้าน ไฮ!ซูการ์
19 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร : 082-8279649
ส่วนลด : 20% บริการเสริมความงาม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

เรือนพุทธรักษ์
2-6 ถ.สันติสุข อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 089-5959947
ส่วนลด : 10% บริการเสริมความงาม
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

สรุาษฎร์ธานี                                         

สมนุไพรศภุาพชิญ์ 
323/68 ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000
โทร : 077-284185, 081-6197909
ส่วนลด : 5% สินค้า OTOP : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

              หมวดอื่นๆ 

ชมุพร                                         

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จ�ากัด 
314/1 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 
86000 
โทร : 073-574444 
โทรสาร : 077-503992
เว็บไซต์ : www.syycp.com
ส่วนลด : ค่าอะไหล่ช่วงล่าง ส่วนลดเงินสด 5%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านทวีลาภ 
182 ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร : 077-521480
ส่วนลด : 10% เฟอร์นิเจอร์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตรงั                                          
 
ตรังแอ็ดวานซ์คอมพิวเตอร์ DCOM SHOP
2/4 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-217900-4
ส่วนลด : ส่วนลดค่าซ่อม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บริษัท ไอทีที ตรัง จ�ากัด 
175/1 (หน้าโรงเรียนสภาราชินี) ถ.วิเศษกุล อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-210862, 075-210914, 081-4565343 
โทรสาร : 075-210862
ส่วนลด : 5% อุปกรณ์ไอที 
  บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ฟรี   
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
เมืองตรังออโต้ซาวด ์
352/1 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-212578
เว็บไซต์ : www.facebook.com/muangtrangautosound
ส่วนลด : 30% ฟิล์มกรองแสง / ประดับยนต์ / 
  เครื่องเสียง ติดรถยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โตโยต้าเมืองตรัง 
392/1 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-211302, 075-213-856-7 
โทรสาร : 075-211653
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ToYoTaMeuxngTrang
ส่วนลด : 10-20% ค่าอะไหล่ ค่าแรง ซ่อมตัวถังและสี 
  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการ
  ขายอื่นๆ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
  รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

ชาญศิริออโต้เซลส์ ตัวแทนเชฟโรเลตตรัง
62/11 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-228033
ส่วนลด : 5% ค่าแรงและค่าอะไหล่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
สิงคโปร์ตรัง (1992)
28/15-18 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-218753
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ ยกเว้นน�้ามันเครื่อง หัวเทียน  
  แบตเตอร์รี่ ยกเว้นช่วงที่มีแคมเปญพิเศษ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

บริษัท ตั้งใจพัฒนา (2547) จ�ากัด
83/16 ถ.รัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-225292
เว็บไซต์ : www.facebook.com/tjthungwa 
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ ส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อ
  รถจักรยานยนต์ 0.2% ผ่อนรถจักรยายนต์ 
  ยกเว้นน�้ามันเครื่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก ยกเว้นน�้ามันเครื่อง

รุ่งเรืองฮอนด้าตรัง
20/26-28 ถ.เก่า ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-211646-7 
โทรสาร : 075-590232 
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ ส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อรถ
  จักรยานยนต์ 0.2% ผ่อนรถจักรยายนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านช่างศิลป์ 
131 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-212931  
ส่วนลด : 10% ค่าไวนิล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 

ร้านเพื่อนนักเรียน 
25-24-35 ถ.สถานี อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 075-210032
เว็บไซต์ : www.facebook.com/PNRTrang
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์เครื่องเขียน ขายปลีก ยกเว้น
  สินค้าที่มีโปรโมชั่นและสินค้าที่คิดราคา
  ขายส่งแล้ว
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
สมาร์ทโฮม 
234 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-219568
อีเมลล์ : smarthometrang@hotmail.com
ส่วนลด : 20% ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
208 Audio 
208/2 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 081-7979465
เว็บไซต์ : www.facebook.com/208audio
ส่วนลด : 10% ค่าเช่าเครื่อง เสียง เวที 
  เมื่อมียอดค่าบริการ 25,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 

สถานีวิทยุสบายเรดิโอ FM 94.0 MHz 
99/75 ม.3 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร : 081-7372152
ส่วนลด : 10% ค่าห้องอัด ผลิตสปอตวิทยุ 
  ประชาสัมพันธ์สินค้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
กวีการพิมพ์ 
15/1 ถ.รักษ์จันทน์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-218143
โทรสาร : 075-222969
ส่วนลด : 5% สื่อสิ่งพิมพ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านดีพร้อมดิจิตอลแล็ป 
30/6 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร : 075-219185
เว็บไซต์ : www.facebook.com/DepramDigitallab
ส่วนลด : 5% ท�ากรอบรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ชัยเจริญสื่อสาร
295 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว 
จ.ตรัง 92140
โทร : 075-281472, 075-584014
โทรสาร : 075-240704
เว็บไซต์ : www.facebook.com/chaicharleon
ส่วนลด : 20% อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครศรธีรรมราช                                           
 
ร้านซาเนียร์ จิวเวลรี ่
โรบินสันโอเชี่ยน ชั้นใต้ดิน ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 089-4745890
ส่วนลด : 10% เครื่องประดับเพชร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
บริษัท นครวิลเลจ จ�ากัด 
85/19 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 
โทร : 075-451594
ส่วนลด : 5% บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านซิปปี้เพ็ท
186/77-79 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-447738
เว็บไซต์ : www.zippy-pet.com
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
โรงพิมพ์ ประยูรการพิมพ์ 
7/12 ถ.นคร–ทุ่งสง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000 
โทร : 075-344538
ส่วนลด : 20% บริการสื่อสิ่งพิมพ์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 

ฮอนด้าศรีนคร
3/31-8 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 075-316314, 075-342695 
โทรสาร : 075-347459
เว็บไซต์ : www.hondasrinakhon.com
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ ส่วนลด 500 บาท 
  เมื่อซื้อรถจักรยานยนต์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
ร้านแต้มสี 
1666 ถ.ราชด�าเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
80000
โทร : 075-311165 
ส่วนลด : 10% บริการออกแบบและสิ่งพิมพ์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดวีดีไซน์ 
168 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร : 075-432229
ส่วนลด : 10% บริการออกแบบและ ติดตั้งป้ายไวนิล
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
บริษัท ยุ่ยล้งโฮมเอ็กเพิร์ท จ�ากัด 
33/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร : 075-322200, 075-322211, 088-7654548 
โทรสาร : 075-322233 
อีเมลล์ : yuilonghome@hotmail.com, 
  nacaki@hotmail.com
ส่วนลด : 20% สีทาอาคาร
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 
ประคิ่นซาวน์ (เชียรใหญ่มิวสิคกรุ๊ป) 
14 ม.3 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
80190 
โทร : 086-2714536  
ส่วนลด : 10% บริการเวทีและเครื่องเสียง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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พงังา                                           
 
เอกการยาง ออโต้เซอร์วิส 
4/15 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 
โทร : 076-581325
โทรสาร : 076-581326 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Eakkarnyang 
ส่วนลด : 10% บริการซ่อมและจ�าหน่ายรถยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยะลา                                           

ร้านอู่จินดา คาร์คลีน
144 ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 081-6982844
ส่วนลด : 10% บริการล้างอัดฉีดรถยนต์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
 
ร้านเสน่ห์กางเกง
901 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 083-1699648 
ส่วนลด : 5-10% กางเกงท�างาน กางเกงแฟชั่น 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
 
ร้าน By Oil หรอยแรงส์ 
ถ.กาญจนบุรี 2 หลังธนาคารกรุงไทย จ.ยะลา 95000 
โทร : 080-5396441
ส่วนลด : สั่งเสื้อสกรีนครบ 10 ตัว ฟรีเสื้อเปล่า 1 ตัว
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
 
ร้านไอที คอนเน็ค
259 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 086-0477714
ส่วนลด : บริการอินเตอร์เน็ต เล่น 3 ชม. ฟรี 1 ชม.
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
 
ร้านมิสเตอร์ออนไลน ์
3/7 ถ.เทศบาล 9 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร : 086-0477714
ส่วนลด : บริการอินเตอร์เน็ต เล่น 3 ชม. ส่วนลด 5%
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

สงชลา                                           

มรดกผ้าไทย สุนีย์ดีไซต์ 
257/2 ถ.นิพัทธ์อุทิศ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร : 074-355588, 081-8969582 
โทรสาร : 074-355587
ส่วนลด : 20% ผ้าทอมือเกาะยอ ผ้าลายไทย 
  ผ้าพิมพ์ทอง เสื้อเชิ้ต ผ้าปาเต๊ะ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560
 
ร้านพลเจริญออโต้ไท 
69/5-7 ถ.พลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 90110 
โทร : 074-254382, 086-4894301  
โทรสาร : 15% ยางรถยนต์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31  ธันวาคม 2560

สรุาษฎร์ธานี                                          
 
บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จ�ากัด 
126/26 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 077-600666-1 
โทรสาร : 077-600559  
เว็บไซต์ : www.humansafetythai.com 
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ความปลอดภัย
  ยกเว้นสินค้าโปรโมชั่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.กิตติภัณฑ์เทรดดิ้ง 
550-554 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 089-7674747 
โทรสาร : 077-286019 
ส่วนลด : 10% วัสดุก่อสร้า 15-30% เครื่องสุขภัณฑ์ 
  5% ค่ามัดจ�าแก๊สหุงต้ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด
1/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 077-283650 
โทรสาร : 077-288330
เว็บไซต์ : www.mittare.com 
ส่วนลด : 7-10% บริการประกันภัยทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั เอส ท ีเทรดด้ิง สรุาษฎร์ธาน ีโอ เอ จ�ากดั
244/14 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สรุาษฎร์ธาน ี84000
โทร : 077-288965, 077-285820 
โทรสาร : 077-288966  
ส่วนลด : 10% จ�าหน่ายและเช่าครื่องถ่ายเอกสาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บจก.สุราษฎร์ธานีบิซิเนส โซลูชั่น 
250/90 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000  
โทร : 088-7621678 
โทรสาร : 077-964930 
ส่วนลด : 10% บริการออกแบบติดตั้ง 
  วางระบบคอมฯ กล้องวงจรปิด อื่นๆ  
ระยะเวลา : หมดอายุธันวาคม 2563
 
ร้านดอกไม้พิมพ์ฟลาวเวอร ์
317/7 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 077-206559 
โทรสาร : 077-281088  
ส่วนลด : 5-10% บริการรับจัดกระเช้า แจกัน 
  ดอกไม้แห้ง-สด พวงหรีด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จ�ากัด 
218/29 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 077-281213 
โทรสาร : 077-203377 
อีเมลล์ : suratsiamlohaphan@suratsiam.com 
ส่วนลด : 2% วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ช�าระเงินสด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก ช�าระเงินสด

บริษัท คัลเลอร์ไอ จ�ากัด 
218/38 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 077-288466, 077-288455 
ส่วนลด : 10% สีทุกรุ่น สีที่ผสมผ่านเครื่องผสมสี
  ทุกยอดซื้อของสมนาคุณฟรี ตลอดอายุบัตร 
  สมาชิก สีที่ผสมผ่านเครื่องผสมสีทุกยอดซื้อ
  ของสมนาคุณฟรี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก  

กร ประตรูถยนต์
130/2 ถ.กาญจนวิถ ีต.บางกุง้ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 089-4717606
ส่วนลด : 10% บริการซ่อมระบบไฟฟ้า ประตูรถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก  
      
      

บ้านบางแก้ว 
113/10 ม.4 ซ.ท่าเรือพีเค ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 088-7530554  
ส่วนลด : 10% ค่าผสมพันธ์สุนัขบางแก้ว 
  ลูกสุนัขบางแก้ว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
เอกการไฟฟ้า 
40/2 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 081-5368447, 089-8746549 
ส่วนลด : 10% บริการตราจเช็คระบบไฟ รถยนต์ 
  แอร์ ไดชาร์ท ไดสตาร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
นุชซีร็อคซ์ 
1/21 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.ออมสิน ต.บางกุ้ง อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 840000 
โทร : 089-7313625 
ส่วนลด : 10% บริการถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่มรายงาน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
โรงพิมพ์เมืองคนดี
3/4 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 077-289932, 081-5361302
ส่วนลด : 10% บริการศูนย์รวมงานพิมพ์คุณภาพ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านรวมศิลป์ 2
244/18-19 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
84000 
โทร : 077-288242 
โทรสาร : 077-217157
ส่วนลด : 5-10% บริการ-รับท�าป้ายโฆษณาทุกชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ปวันรัตน์ มีเดีย 
129/9 ซ.วัดโพธิ์ 19 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร : 090-7043568 
โทรสาร : 077-962038  
ส่วนลด : 5% บริการรับดูแลสื่อโฆษณา 
  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 



“ภาคตะวันออกมนต์เสน่ห์หาดทรายขาว”

หาดทรายขาว ทะเลงาม ผลไม้หลากฤดูกาล  

อาหารทะเลเลื่องชื่อ อร่อยทุกมื้อชิมได้สดๆ

"สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคากำหนด"



ส่วนลด 5%

ส่วนลด 5-10%

ส่วนลด 5-10%

ร้านมธุรสเรือนแพ

อุทยานอาหารเก้ามณี          
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ร้านจันทรโภชนา

ร้านจันทรโภชนา           
894 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 22000
โทร : 039-327179 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก
  

ร้านมธุรสเรือนแพ
193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร : 038-511958, 081-861224 
โทรสาร : 038-515833
เว็บไซต์	:	www.mathuros8rew.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุทยานอาหารเก้ามณี			        
145/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-821999, 081-8612244
โทรสาร	: 038-821821
เว็บไซต์	:	www.kaomanee.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก



ส่วนลด 10-15%

ส่วนลด 5-10%

ส่วนลด 10%
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ร้านนายหมูข้าวแกงโบราณ

ร้านนายหมูข้าวแกงโบราณ
ข-1 303/16 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก  
1 อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร : 037-312574, 083-9282883
ส่วนลด : 15% ข้าวแกงกรณีมาเป็นหมู่คณะ 
  10% กรณีเป็นรายบุคคลวันธรรมดา
  บริการน�้าและน�้าแข็งฟรี

ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด
1 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน�้า อ.เมือง 
จ.ระยอง 21000
โทร : 038-940-094 
โทรสาร : 038-940510
เว็บไซต์	:	www.laemcharoenseafood.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ยกเว้นห้องจัดเลี้ยง อาหารชุดไม่ร่วม 
  กับโปรโมชั่นอื่นๆของร้าน 
  แสดงบัตรทุกครั้งที่ใช้บริการ 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารต�านานป่า
167/6-7 ม.7 ซ.วัดในไร่ ต.เพ 
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร : 038 -652884, 038-652879 
โทรสาร : 038-652882
เว็บไซต์	:	www.tamnanpar-rayong.com/resort.html
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด

ร้านอาหารตำ นานป่า



ส่วนลด 20%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 5%

สวนอาหารสมพงศ์

ร้านเจ๊เง็ก

ตำ�นานป่ารีสอร์ท

ต�านานป่ารีสอร์ท	          
167/6-7 ม.7 ซ.วัดในไร่ ต.เพ อ.เมือง 
จ.ระยอง 21000
โทร : 038-928222, 081-5782655 
โทรสาร : 038-928234
เว็บไซต์	:	www.tamnanpar-rayong.com/resort.html
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารสมพงศ์
27/15 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้า 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 02-7032496 
โทรสาร : 02-7032497
เว็บไซต์	:	www.sompongseafood.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจ๊เง็ก
582/1 ถ.สุวรรณศร อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว 27160
โทร : 037-261194
เว็บไซต์	:	www.facebook.com/JeNgek
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ส่วนลด 15%

บริษัท บานไม่รู้โรย จำ กัด

บริษัท	บานไม่รู้โรย	จ�ากัด
68 ซอย ระหว่างซอย 6-8 ถนนกิ่งแก้ว 
แขวง ราชาเทวะ เขตบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-3159399
ส่วนลด  : 15% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ไม่รวมถึงโปรโมชั่น 
  อาหารในบุฟเฟ่ สลัดบาร์ 
  หมดอายุ 30 กันยายน 2562
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โรงแรม พาวน่ีา เซอร์วสิ เรซเิด้น ระยอง
28/26 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร : 038-623416-24
โทรสาร : 038-623425
เว็บไซต์ : www.phavina.com
ส่วนลด : ค่าห้องพัก : ห้องซิลเวอร์ A 1,200 บาท  
  ซิลเวอร์ B 1,500 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรม จ.คู ่
60/59 ม.5 ถ.สุขุมวิทสาย 3 อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 
โทร : 038-602445, 038-695333 
โทรสาร : 038-602446
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  และวันหยุดต่อเนื่อง ส�ารองที่พักล่วงหน้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมโกลเด้น ซต้ีิระยอง 
530/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-618701-15, 038-623101-10 
โทรสาร : 038-861191, 038-623111 
เว็บไซต์ : www.goldencityrayong.com 
ส่วนลด : ห้องพัก 900-3,500.- 
  10% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สระแก้ว                                       

วานชิย์ภทัร 
90 ถ.เทศบาล 12 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 
โทร : 037-421929-30
โทรสาร : 037-421934 
ส่วนลด : 20% ห้องพัก เฉพาะห้อง Superior  
  10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

องักอร์ รสีอร์ท
199 หมู่ 11 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 
โทร : 087-4984627 (คุณสุทิศา พุ่มพิกุล) 
Email  : angkor.gallery3@gmail.com
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

              โรงแรมและรีสอร์ท

ระยอง                                         

โรงแรมระยองซติี้
11 ซ.4 ถ.ราษฎร์บ�ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-624333 
โทรสาร : 035-624200 
เว็บไซต์ : www.rayongcityhotel.com  
ส่วนลด : 10%  ค่าอาหาร ยกเว้นสโตนกริลล์ 
  20% สปา ยกเว้นแพคเกจและโปรโมชั่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมสตาร์และสตาร์พลาซ่า 
109 ถ.ศูนย์การค้าสาย 4 อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-614901-7 
โทรสาร : 038-614608 
เว็บไซต์ : www.starhotel.th.com 
ส่วนลด : 30% ค่าห้องพัก 
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ต�านานป่ารสีอร์ท 
167/6-7 ม.7 ซ.วัดในไร่ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-928222, 081-5782655 (รีสอร์ท) 
โทรสาร : 038-928234 
เว็บไซต์ : www.tamnanpar-rayong.com/resort.html 
ส่วนลด : 20% ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรม ดบัเบิล้ด ีเรสซเิด้นท์
11 ถ.ราษฏร์บ�ารุง ซ.6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-619487-9, 086-3297980  
โทรสาร : 038-619490 
Email  : dd_residence@hotmail.com
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก
  ยกเว้นวันหยุดต่อเนื่องและจองล่วงหน้า
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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วงัประภารสีอร์ท
70/5 ถ.วังปลาตอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 
โทร : 037-222690
โทรสาร : 037-223150 
เว็บไซต์ : www.wangpraparesort.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อนิโดจนี โฮเตล็ จ�ากดั
154 ม.2 ถ.ธนวิถี ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 27120
โทร : 081-7818699 
โทรสาร : 037-223325 
ส่วนลด : ค่าห้องพัก : ห้องพักซูพีเรียร์ 750.- 
  พูลวิว 900.- ดีลักซ์ 1,100.-
  พักชั่วคราว 500.- เตียงเสริม 300.-
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมทพิปรุะ
90 ถ.เทศบาล 12 ต.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
27120
โทร : 037-421929-33
โทรสาร : 037-421936
เว็บไซต์ : www.tippurahotel.com
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                  ร้านอาหาร

ฉะเชงิเทรา                                   

ครวัลุงเปีย 
71/5 ม.7 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
24110 
โทร : 038-502040, 087-7453121 
Email  : kruhlungpia@hotmail.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน ต�า ต�า 
69/1 ม.1 ถ.พนมบ้านสร้าง ต.พนมสารคาม 
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 
โทร : 089-800711
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ไทยอีสาน
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่บญุมี
58/4 ม.3 ถ.สิริโสธร ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 
24140
โทร : 038-595662, 081-9288216
โทรสาร : 038-595737
เว็บไซต์ : www.maeboonmee.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เรอืนล�าพ ู
35/2 ม.2 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 
โทร : 038-131816, 080-6318380, 081-4843750 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Lamphuhome
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านโพธิร์เิวอร์ไซด์
99 ม.6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 
โทร : 086-1110085, 086-8435858
เว็บไซต์ : www.banphoriverside.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมเีบเกอรี ่
39/5 ม.1 ต.ปากน�้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
โทร : 038-133174, 081-9288216 
โทรสาร : 038-595737 
เว็บไซต์ : www.maeboonmee.com 
ส่วนลด : 10% เบเกอรี่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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สวนอาหารบ้านน้อย 
39/5 ม.1 ต.ปากน�้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
โทร : 081-8612244, 038-820083 
โทรสาร : 038-821920  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%  
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%  
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมธรุสเรอืนแพ 
193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24110 
โทร : 038-511958 
โทรสาร : 038-515833 
เว็บไซต์ : www.mathuros8rew.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%  
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านรวยเรอืนแพ 
293/3 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 
โทร : 038-512000, 038-515431 
โทรสาร : 038-810909 
Email  : ruayruanpae@hotmail.com  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารครวัราชพฤกษ์ 
2/2 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ต.บางพระ อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
โทร : 081-6535567 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%  
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงเบยีร์แปดริว้ 
245/3 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร : 038-517333, 081-6535567, 086-3600061  
โทรสาร : 038-515678
เว็บไซต์ : www.rongbeerpadriew.com  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5%
   ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเอกเขนก 
32/19 ถ.ศุขภประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 
โทร : 038-511193, 081-7817813 
โทรสาร : 038-511193 
Email  : eakanake-jetski@hotmail.com  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านเพิม่บญุ 
3/108 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 
โทร : 038-535099, 089-8834832 
โทรสาร : 038-515944 
เว็บไซต์ : www.baanpermboon.com, 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10%  
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อทุยานอาหารเก้ามณี
145/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000 
โทร : 038-821999, 081-8612244 
โทรสาร : 038-821821 
Email  : nitee9manee@gmail.com,
เว็บไซต์ : www.kaomanee.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก



สิทธิประโยชน์ร้านค้า
ภาคตะวันออก 99

สวนอาหารบ้านใหญ่ 
101 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
โทร : 038-512747, 081-5666203  
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านชวนมา 
95 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร : 038-810749, 089-2187661
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านชวนมา
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านจันทร์ฉาย
99/65 ม.1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 085-0845911 
Email  : wanwalit _ p@hotmail.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวปลา 
  ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ก๋วยเตีย๋วปลาเจ้าสัว
217/36-27 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.บางพระ อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-815688, 085-1688816 
โทรสาร : 038-815688
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวหมู 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สนุหมูเด้ง 
217/36-27 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
โทร : 086-3556261  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านส้มต�าเมอืงย่า 
26/32 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
24000  
โทร : 085-5997661  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไทยอีสาน 
  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านป้าหน ู
64 อาคารภายในตลาดบ้านใหม่ร้อยปี ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร : 038-817336, 081-5851711 
โทรสาร : 038-511006 
เว็บไซต์ : www.bannpanue.com 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  ส่วนลดเงินสด 10% ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครนายก                                       

ร้านนายหมขู้าวแกงโบราณ 
ข-1 303/16 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก 1 อ.เมือง 
จ.นครนายก 26000 
โทร : 037-312574, 083-9282883
ส่วนลด : 15 % ค่าอาหาร : ข้าวแกง กรณีใช้บริการเป็น 
  หมู่คณะ บริการน�้าและน�้าแข็งฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ระยอง                                       

ร้านอาหารมีต้ต้ิง พอยท์ ระยอง
55 ถ.ราษฎร์บ�ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-614030, 038-614040
เว็บไซต์ : www.manorarayong.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารต�านานป่า
167/6-7 ม.7 ซ.วัดในไร่ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038 -652884, 038-652879 
โทรสาร : 038-652882
เว็บไซต์ : www.tamnanpar-rayong.com/resort.html 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านอาหารต้นทางรัก 
128 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร : 038-617989, 038-617212, 038-808999 
ส่วนลด : ส่วนลด 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารสมิลินั 
48/3 ซ.หลังทางหลวง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง 
จ.ระยอง 21000
โทร : 081-8634262, 038-876324  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกาแฟ ดอลล่าร์เฮ้าส์
36 ถ.ราษฏร์บ�ารุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 086-3755181 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารวาสนาฟิชชิง่ปาร์ค 
99/1 ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110  
โทร : 038-697157-8, 086-1589230 
โทรสาร : 038-697123 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สมุทรปราการ                                      

ครวัป้ันหยา 
106/5 ม.7 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ป้อม-T ซฟีูด้ 
728/8 ม.11 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.คลองด่านา อ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร : 02-7073067 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ไทยซีฟู้ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารสมพงศ์ 
27/15 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 
โทร : 02-7032496
โทรสาร : 02-7032497
เว็บไซต์ : www.sompongseafood.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเพญ็ 
40/28 ถ.สขุมุวทิ ต.บางเมอืง อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270
โทร : 02-3856110, 084-5609588
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สงิห์สมทุรอาหารทะเล 
10/17 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270  
โทร : 081-6374895  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ซีฟู้ด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอ่ิมใจหมกูะทะ 
1506/39 ม.6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270 
โทร : 081-5533404  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - บุฟเฟ่ต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านคอฟเต้ เรโทร 
23/278 ม.2 ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.สมุรปราการ 10270 
โทร : 084-6754441  
ส่วนลด : 10-20% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวับุญเลศิ 
251/1 ม.1 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร : 02-3233699, 084-4271063
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ครัวบุญเลิศ บางปู
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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รนิขนมไทย 
15/2 ม.3 ต.โสธร  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทร : 038-512534, 038-513777, 081-9479922 
โทรสาร : 038-518755
เว็บไซต์ : www.facebook.com/RinThaiDessert
ส่วนลด : 10%  ขนมไทย ขนมหวาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเนรัญชลาผลไม้แปรรูป
2/2 ถ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
24110
โทร : 087-8272855 
เว็บไซต์ : www.muangcha.com
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป
  ลดเฉพาะสินค้าของร้านเนรัญชลา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ระยอง                                       

ร้านทองเพชรนพินธ์
17/1 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ต.ท่าประดู่  อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 
โทร : 038-616021-2
ส่วนลด : 5% สินค้า - เพชรและทองรูปพรรณ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตลาดน�า้เกาะกลอย 
ปั๊ม ปตท.บนถนนสาย 36 ตรงข้าม Big C 
65/3 ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร : 038-611021-3 ต่อ 113
ส่วนลด : 5% สินค้าเฉพาะร่วมรายการ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน ณ รา’ยอง
149/5 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-645365, 081-4290463 
โทรสาร : 038-652336
ส่วนลด : 10% ของฝากอาหารทะเล
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                   ช้อปป้ิง

ฉะเชงิเทรา                                       

ส้มต�าดนตร ี
123 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 02-7534648, 02-7534487
โทรสาร : 02-7534488
เว็บไซต์ : www.somtumdontree.com  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั บานไม่รูโ้รย จ�ากดั 
68 ซอย ระหว่างซอย 6-8 ถนนกิ่งแก้ว แขวง ราชเทวะ 
เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทร : 02-3159399  
ส่วนลด : 15% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
  ไม่รวมถึงโปรโมชั่น อาหารในบุฟเฟ่ สลัดบาร์ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2562

ร้านนายหมา 
1119 อาคาร ตรงข้ามกับเมืองโบราณ ถ.สุขุมวิท 
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร : 02-7091118, 02-7091119, 
  02-7090202, 02-7020411  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สระแก้ว                                       

ร้านบ้านเสบยีง 
525 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 
27000 
โทร : 037-425419, 081-4500200 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านบ้านเสบียง 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจ๊เง็ก 
582/1 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
27160 
โทร : 037-261194 
เว็บไซต์ : www.je-ngekrestaurant.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร - เวียดนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั คอสโมลิงค์ จ�ากดั 
41/62 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-620961  
ส่วนลด : 15%  ส่วนลดเงินสด 
  ค่าเวชส�าอางค์และอาหารเสริม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สมติเิวช ศรีราชา จ�ากดั 
8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ต�าบล ศรีราชา 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
โทร : 038-320309 
ส่วนลด : 10% เฉพาะค่าห้อง,ค่ายา,ค่ารถพยาบาล 
  (ยกเว้นยาพิเศษ) 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
      
วฒันเวช คลนิกิ 
140/10 ถ.สุขุมวิท ตท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000  
โทร : 038-860136-7 
ส่วนลด : 5% ค่าแพทย์  
  10% ค่ายาและค่าตรวจห้องปฏิบัติการ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

          กิจกรรมและสันทนาการ

ระยอง                                       

โกลเด้นกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 
53/1 ม.3 สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร : 038-021300-3 
โทรสาร : 038-021004  
เว็บไซต์ : www.goldengolfsportclub.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร / ไดร์กอล์ฟ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านก๋งชยั 
175/19 ม.5 ศาลาสังกะสี ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 038-652336 
ส่วนลด : 10% ของฝากอาหารทะเล
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โชคชัยการค้า สาขาศนูย์การค้าสาย 4 
172/2 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-617063-4, 085-2806664
โทรสาร : 038-617064
ส่วนลด : เฉพาะสินค้าร่วมรายการ ลดตามโปรโมชั่น
  ของร้านช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านน้องแบงค์ 
65/42 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-860535 
ส่วนลด : 5% ชุดชั้นใน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สมุทรปราการ                                       

คณุภาขนมไทย
เมืองโบราณ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โทร : 081-6590318 
ส่วนลด : 10% สินค้า : ของฝากขนมไทย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

           สุขภาพและความงาม

ระยอง                                       

หจก.ทอ็ปชยัเนต็เวร์ิค 
10/38 ม.1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-860461  
ส่วนลด : 5% เวชภณัฑ์ เครือ่งส�าอาง สินค้าอปุโภคบรโิภค
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ราชวิถ ีสลมิแคร์ คลนิกิ 
107 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 083-1137791  
ส่วนลด : 20% ทรตีเม้นท์ผิวหน้า 15% ผลิตภณัฑ์บ�ารงุผิว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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               หมวดอื่นๆ

ระยอง                                       

บรษิทั พพี ียเูนีย่น บลอ็ก จ�ากดั 
154/6 ม.1 ถ.สายบ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
21000
โทร : 038-611666, 038-613553 
ส่วนลด : 10% สินค้า : น�้าแข็งหลอดพีพี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงงานน�า้ปลาต้ังไถ่เชยีง
25 อารีราษฎร์ ต.ปากน�้า  อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร : 038-940344-5, 038-804576, 038-611515 
โทรสาร : 038-940346 
ส่วนลด : 10% น�้าปลา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บิก๊บอยคาร์แคร์
16/4-5 ม.10 ถ.ราชวิมล ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 
โทร : 081-4377758
เว็บไซต์ : www.bigboycarcare.com
ส่วนลด : 10% บริการล้าง อัดฉีด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โมลแีคร์ สาขาโลตสั
โลตัส สาขาระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
21000
โทร : 081-4377758 
ส่วนลด : 10% บริการล้าง อัดฉีด
  เมื่อใช้มูลค่า 300 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงน�า้ปลาตัง้เฮยีบเซ้ง จ�ากดั
2 ถ.เลียบชายฝั่ง ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-611621, 038-611835 
โทรสาร : 038-612861
ส่วนลด : 5%  น�้าปลาแท้ตราเด็กสินค้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงน�า้ปลาชิง้ฮะไถ่
74 ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-611402
โทรสาร : 038-612879
ส่วนลด : 5% น�้าปลาแท้ตรายอด เฉพาะหน้าโรงงาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงงานข้าวสารร่วมก�าชยั 
52 ม.3 ถ.บายพาส 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร : 038-023620 
โทรสาร : 038-874608
เว็บไซต์ : www.rkcrice.com
ส่วนลด : ส่วนลดพิเศษ สินค้า : ข้าวสารถุง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงก๋วยเตีย๋วตงเซ่งหลี 
37 ถ.ราษฎร์บ�ารุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-611839, 081-2077998 
โทรสาร : 038-620866 
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เต้าหู้  
  บะหมี่เกี๊ยว
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั พทีบี ีอนิดัสตร้ี จ�ากดั
48/5-7 ถ.ราษฏร์บ�ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 086-3696688 
โทรสาร : 038-808846
ส่วนลด : บริการออกแบบกราฟฟิค แก้ไขแบบฟรี 2 ครั้ง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ชยัมติรภาพ จ�ากดั
217/14 ม.6 ต.เนินพระ อเ.มือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-967740, 081-2090499, 086-3005100 
โทรสาร : 038-967741 
เว็บไซต์ : http://chaimitparb.blogspot.com 
ส่วนลด : 10% บริการซ่อมรถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ระยองยนต์ จ�ากดั
103 ม.2 ซ.แหลมมะขาม ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 
โทร : 038-808413-4 
ส่วนลด : 10% บริการซ่อมรถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั วริยิะ ประกันภัย จ�ากัด
375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 
โทร : 038-808712-9
  ติดต่อ คุณน้อย 230 และคุณแหม่ม 235 
เว็บไซต์ : www.viriyah.co.th
ส่วนลด : 10% บริการประกันภัย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเอกวทิยา 
87/28-30 ถ.ป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-876788
ส่วนลด : 5% อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านศรเีจรญิการไฟฟ้า 
23/8 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-616993
ส่วนลด : 3% อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กรงุเทพฯการบญัชี
140/10 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-622067 
ส่วนลด : 10%  ส่วนลดเงินสด
  บริการบัญชีและภาษีอาการ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

รวมอฐิ ระยอง 
99/7 ถ.บายพาส 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร : 038-688678
เว็บไซต์ : www.roumitrayong.com
ส่วนลด : 5% อิฐบล็อกประสานทุกชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอุปกรณ์เชยีงกง 
129/6 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
โทร : 038-611965  
ส่วนลด : 10-20% อะไหล่รถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านระยองโฟโต้
122/9 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร : 038-860660 
ส่วนลด : 5% บริการอัดขยายรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก



“ท่องแดนอีสาน ขึ้นภูดูหมอก”

พระธาตุศักดิ์ศิทธิ์ เมืองหมอลำ วัฒนธรรมล้ำค่า 
ตื่นตากับทะเลหมอก ผู้คนน่ารัก คิดฮอตหลายๆ

"สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เงื่อนไขเปนไปตามที่รานคากำหนด"



ส่วนลด 10%

ส่วนลด 5%

ส่วนลด 10%

ร้านเจ๊รัช

สวนอาหารวิวโขง
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ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์

ไส้กรอกปลากาฬสินธุ ์          
หจก.กาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 
75-79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร : 043-815255, 087-8633344 
ส่วนลด	 : 10% ผลิตภัณฑ์ของฝากไส้กรอกปลา  
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจ๊รัช												
52/23-24 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร	 : 043-237787 
ส่วนลด	 : 5% ของฝาก ต้องแสดงบัตร
  สมาชิกหอการค้าจังหวัดทุกครั้ง 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารวิวโขง
527 อาคารติดกับโรงแรมวิวโขงนครพนม 
ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร	 : 042-522314
ส่วนลด : 10% อาหาร 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก



ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 10%
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สวนอาหารแจ่วฮ้อนท่าขอนยาง          

สวนอาหารแจ่วฮ้อนท่าขอนยาง          
134 ถ.ถนีานนท์ ต.ตลาด อ.กนัทรวชิยั 
จ.มหาสารคาม 44150
โทร : 043-749098 
เว็บไซต์	: www.facebook.com/Jaewhorn.TKY
ส่วนลด : 10% อาหารไทยอสีาน 
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ร้านอาหารล้านช้าง            
777 ม.9 ถ.มลวิรรณ ต.นาอาน อ.เมอืง 
จ.เลย 42000
โทร : 042-833733, 085-4651234 
โทรสาร : 042-833733
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ร้านอาหารเลย-ดานัง											
22/26 โรงแรมรอยยัลอิล ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง 
อ.เมอืง จ.เลย 42000
โทร : 042-830413, 083-4546777 
โทรสาร : 042-830413
เว็บไซต์	: www.facebook.com/loeidanangfanpage
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

ล้านช้าง

ร้านอาหารเลย-ดานัง          



ส่วนลด 5%

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 20%

ร้านวีทีแหนมเนือง           

โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ร้านเจียวกี่     

ร้านเจียวกี่					        
489-92 ถ.กลางเมือง อ.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรสีะเกษ 33000
โทร : 045-611479, 084-8339099 
ส่วนลด : 5% โจ๊ก, ข้าวต้มเลอืดหม,ู 
  ข้าวต้มปลากระพง, ชดุอาหารเช้า, 
  อาหารจานเดยีว 
  เมือ่ซือ้สนิค้า 1,000 บาท ขึน้ไป*
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

*กรุณาแสดงบัตรในการรับสิทธิส่วนลด

ร้านวีทีแหนมเนือง											
345/1-3 ม.2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อดุรธาน ี41000
โทร : 042-347111, 081-9647751 
ส่วนลด : 10% แหนมเนอืง 
  เฉพาะทานทีร้่านเท่าน้ัน 
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ

โรงแรมเจริญโฮเต็ล	          
549-599 ถ.โพศร ีต.หมากแข้ง อ.เมอืง 
จ.อดุรธาน ี41000
โทร : 042-248155 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพกั 
  ยกเว้นช่วงมโีปรโมชัน่และช่วงเทศกาล
  ตลอดอายบุตัรสมาชกิ
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Apartment & Resort 
25/1 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 081-3916255
เว็บไซต์ : www.facebook.com/TheCottonKK 
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 
43/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-333222, 043-244882 
โทรสาร : 043-242458 
เว็บไซต์ : www.khonkaen-hotel.com 
ส่วนลด : 10%  ค่าห้องพัก 
  20% Harem Cocktail Lounge 
  ลดเฉพาะอาหาร และมิกเซอร์ 
  10% ห้องโปงลางคอฟฟี่ช๊อป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
9/9 ถ.ประชาส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-322155 
เว็บไซต์ : www.pullmanhotels.com 
ส่วนลด : 10% ห้องอาหารพาวิลเลี่ยนคาเฟ่ 
  จีนลองหยุน เวียดนามไซ่งอน ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมโฆษะ 
250-252 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-320320 ต่อ 2143 
โทรสาร : 043-225013 
เว็บไซต์ : www.kosahotel.com 
ส่วนลด : 50% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นบุฟเฟ่ต์ (ห้องอาหารจีน / คอฟฟี่ช้อป /  
  สเต็กเฮ้าส์ / เบียร์การ์เด้นท์) 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมภอูนิน์ โฮเต็ล 
26-34 ถ.สถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-243174 
โทรสาร : 043-243176  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนสามญั สมนกึอพาร์ทเมนท์ 
124/69 ซ.อดุลยาราม 6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 086-8710898  
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

               โรงแรมและรีสอร์ท

ขอนแก่น                                         

โรงแรมวชิชิง่ทร ีรสีอร์ท
114/1 ม.5 ซ.หมู่บ้านวังหิน ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-209333 
โทรสาร : 043-209346 
เว็บไซต์ : www.wishingtreeresort.com 
ส่วนลด : 15%  ค่าอาหารวิชชิ่งทรี 40% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมลาวลัย์เพลส
166/49 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
เว็บไซต์ : www.lawanplace.com 
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเจรญิธาน ีขอนแก่น 
260 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-200400-14 
เว็บไซต์ : www.charoenthanihotel.com 
ส่วนลด : 1,300.- ห้องพักสุพีเรียพร้อมอาหารเช้า 
  10% ห้องอาหารเกรซแลนด์ภัตตาคารจีนไทคูน,  
  เดอะคลับ, โชว์ไทม์คาราโอเกะ, สนุกเกอร์, 
  ล้อบบี้เลาจน์, ปริ้นเซสเบเกอรี่, อีซี่บาร์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชลพฤกษ์เลคไซค์ 
125 ม.7 ถ.ริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-320758, 081-5442621 
เว็บไซต์ : www.chonlapruklakeside.com 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วซ่ีาโฮมเพลส 
680/46 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-320758, 081-5442621 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/wesahhh 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โรงแรมวางาดาห์ 
78/9 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-227772  
ส่วนลด : ห้องพักราคาพิเศษ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ต้นหว้าเรสซเิดนท์ แอนด์ รสีอร์ท จ�ากดั 
88/103 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-322613, 081-7685190  
ส่วนลด : 10-30% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพพี ีโฮเตล็ ขอนแก่น 
98 ถ.ดรุณส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-223960, 043-321501, 043-321503   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ 
1 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40310  
โทร : 043-311666, 081-9542666 
เว็บไซต์ : www.majorgrand.
โทรสาร : 043-312777 
ส่วนลด : com 10 % ค่าอาหาร ห้องพัก : 
  ห้องสูทพร้อมอาหารเช้า เหลือ 2,000 บาท/คืน  
  และห้องพักจากราคาปกติ เหลือ 750 บาท/ คืน)   
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมดาวเงิน 
14/5 ม.10 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ไชยสอน อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 40130 
โทร : 043-312043 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/daowngernhotel 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บุรีรัมย์                                        

แอท ไนท์ รสีอร์ท 
91 ม.9 สี่แยกบ้านกรุง ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  
โทร : 081-6009871  
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชัยภูมิ                                         

ลคักีรี้สอร์ท 
131 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130  
โทร : 087-2411257, 087-2559800   
ส่วนลด : 30% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ�ากดั 
760-760/1 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า 
อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 
โทร : 044-839481 
โทรสาร : 044-839481 
เว็บไซต์ : www.coopthai.com/bankhwao 
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก 20% ค่าห้องประชุม  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครราชสีมา                                         

โรงแรมดสุติปร๊ินเซล โคราช 
1137 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-256629 ต่อ 2108 
โทรสาร : 044-256601 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Dusitprincesskorat 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ใช้สิทธิได้ที่ห้องอาหาร 
  The Empress Princes cafe 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั ชญาดารสีอร์ท จ�ากดั 
131/4-9 ซ.วัดท่าตะโก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 081-5938429 
โทรสาร : 044-26 3474  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/chayada.resort 
ส่วนลด : 20% ห้องพกั Pribacy, Ececupive 10% ค่าอาหาร 
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงแรมปัญจดารา 
281/19 ห้าแยกประตูไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-157517 
โทรสาร : 044-257135 
เว็บไซต์ : www.punjadarahotel.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหารร้านพริกแดง  
  ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์โฮเทล 
315/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-261222 
โทรสาร : 044-261278  
ส่วนลด : ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน ราคา 900 บาท   
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั สตาร์เวลล์ บซิเินส (1998) จ�ากดั 
อาคารอิ่มวิเศษ 857/1 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 
โทร : 044-371861 ต่อ 67  
วนลด : 40% สตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท 
  30-50% สตาร์เวลล์การ์เดนท์โฮม รีสอร์ท 
  ไม่รวมเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บึงกาฬ                                        

โรงแรมเดอะวัน 
459 ม.1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  
โทร : 042-492234 
โทรสาร : 042-492235 
เว็บไซต์ : www.theonehotel-bk.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศริอิมัพร โฮเทลแอนด์รสีอร์ท
111 ม.4 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ  38000
โทร : 085-7549414, 091-3698314
โทรสาร : 042-491819, 042-492089
ส่วนลด : 5-10% ค่าห้องพัก ห้องประชุม/ 
  ห้องสัมมนา ห้องอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เลย                                         

โรงแรมภเูรอืรีสอร์ท
163 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทร : 042-899048, 089-9904357 
โทรสาร : 042-899048 
เว็บไซต์ : www.phuruaresort.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศรีสะเกษ                                         

โรงแรมศรลี�าดวน 
155/5 ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-633600 
โทรสาร : 045-633601 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/RongraemSriLadwn 
ส่วนลด : เมื่อชื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป 
  ส่วนลด 550 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเกษสิริ 
1102-5 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 045-614007 
โทรสาร : 045-614006 
เว็บไซต์ : www.kessiri.com 
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุดรธานี                                         

บรษิทั อดุรไทยเฮ้าส์ จ�ากดั 
119/10 ม.2 ซ.โนนขมิ้น 1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-204014, 086-2353663  
เว็บไซต์ : www.udonthaihouse.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมนภาลยั 
572 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-347444  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/NapalaiHotelUdon 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  10% ค่าอาหาร  
  ส่วนลดห้องพักยกเว้นมีโปรโมชั่นและ
  ช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมบ้านเชียง 
5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-327911-20 
โทรสาร : 042-223200 
เว็บไซต์ : www.banchianghotel.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  10% ค่าอาหาร  
  ส่วนลดห้องพกัยกเว้นมโีปรโมชัน่และ
  ช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก



112
สิทธิประโยชน์ร้านค้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงแรมเจรญิโฮเตล็ 
549 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-248155, 042-246121-4, 080-1835193 
โทรสาร : 042-241093  
เว็บไซต์ : www.charoenhoteludon.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10%  ค่าอาหาร  
  ส่วนลดห้องพักยกเว้นมีโปรโมชั่นและ
  ช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพาราไดซ์ 
44/29 ซ.วัดโพธิวราราม ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-244719-20 
โทรสาร : 042-221506 
เว็บไซต์ : www.paradiseudon.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
  10% ค่าอาหาร ส่วนลดห้องพักยกเว้น
  มีโปรโมชั่นและช่วงเทศกาล
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเพรสซิเดนท์ 
253/3 ม.7 ถ.อ�าเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-327777 
โทรสาร : 042-329177 
เว็บไซต์ : www.presidenthotelthailand.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมประจกัษ์ตรา ดไีซน์ โฮเตล็ 
111 ม.1 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 042-240444 
โทรสาร : 042-304123  
เว็บไซต์ : www.prajaktrahotel.com 
ส่วนลด : 20% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจ.เค. เพลส  
203/5 ซ.จินตคาม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-300077-9  
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
  ยกเว้นช่วงมีโปรโมชั่นและช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่หยา 
79-81 ถ.ราชพัสดุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000      
โทร : 042-222953, 0422-23889, 042-221590  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Maeyaudon 
ส่วนลด : 5-10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมศรตีระการ 
298/1 ถ.สายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-222454, 086-7620977  
ส่วนลด : 5% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเซน็ทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ 
อดุรธานี 
277/1-3 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-343555 
เว็บไซต์ : www.centarahotelsresorts.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
  ยกเว้นช่วงมีโปรโมชั่นและช่วงเทศกาล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมเดอะพรรณราย 
19/8 ถ.สัมพันธมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-345111, 042-344999 
โทรสาร : 042-345401-8, 042-344002 
เว็บไซต์ : www.thepannaraihotel.com 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เรอืนษญิาภา บตูคิ โฮเทล 
735/27 ม.17 บ้านหนองใส (อุดรแลนด์) ต.หนองนาค�า 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-921154     
เว็บไซต์ : www.facebook.com/m.siyapar 
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เลอลกัษณ์ เรสซเิดนซ์ 
348/15 ม.1 ซ.หนองบัว 3 ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-321900     
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพัก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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สนัตปิราณ เพลซ 
99 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 042-224579  
เว็บไซต์ : www.santipranplace.com  
ส่วนลด : 15% ค่าห้องพัก : อพาร์ทเมนท์และบ้านเช่า  
  บริการรายวัน และรายเดือน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                  ร้านอาหาร
ขอนแก่น                                         

ร้านแซบนวัครวัอสิาน
111/200 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-244119, 085-0033445  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านท-ีโบนสเตค็เฮ้าส์  
41/142 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-244119 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/tbonesteakhousekorat  
ส่วนลด : ค่าอาหาร : บุฟเฟ่ต์ 20 ท่าน ฟรี 1 ท่าน  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
Wine 22 Bar & Restaurant 
ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 089-7125418 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/wine22kk 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Mother Ant 
543/4 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 081-9740105, 081-8720067 
เว็บไซต์ : www.motherant.com/th 
ส่วนลด : นมสด กาแฟ น�า้ผลไม้ ขนมปัง 
  มอบบตัรสะสมแต้ม จ�านวน 2 ใบฟรี
  เมื่อสะสมตามเงื่อนไข 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงแรมพพี ีโฮเตล็ ขอนแก่น 
98 ถ.ดรุณส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-223960, 043-321501, 043-321503   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ศรวีโิรจน์ฟาร์ม จ�ากัด (ไก่ย่าง SP) 
114 ถ.ดรุณส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน น.ส.ข้าวต้ม 
300 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 081-4574600, 089-2749017 
เว็บไซต์ : www.khonkaen-zaab.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ข้าวต้มกุ๊ย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านติดลม 
80 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปลาป้าน้อย  
51/10 ถ.โพธิสาร รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-320434  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภตัตาคารบวัหลวง ริมบึงแก่นนคร
ริมบึงแก่นนคร ถ.กลางบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-222504, 043-320203, 086-4514117 ; 
โทรสาร : 043-320205 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Bualuang restaurant  
ส่วนลด : ภัตตาคารบัวหลวง ขอนแก่น แจกของช�าร่วย  
  เมื่อรับประทานอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน Bee-gin 
ถ.ประชาส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 087-0229112  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเอมโอช 
ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-241382  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : เวียดนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านซ�าบายใจ (ตลาดต้นไม้กุดกว้าง) 
E-34/12-13 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 10% ค่าอาหาร : สเต็ก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารปลาป้าใหญ่ 
45/26 ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-225411, 088-3409048 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ปลาป้าใหญ่ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ราชาวด ีรสีอร์ท แอนด์ โฮเทล 
99 ถ.สนามบิน ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-247633, 043-468222 
เว็บไซต์ : www.rachawadeehotel.com
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% บัตรเครดิต 5%
  ห้องพักราคาราชการ ซูพีเรีย 900.- / 
  ดีลักซ์ 1,050.- / แกรนด์ดีลักซ์ 1,250.- 
ส่วนลด : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารน้องเล็ก 
2/24 ถ.กสกิรทุ่งสร้าง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 239901, 089-4206111  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน Red Mango 
ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 080-0084884 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Red Mango khonkaen
ส่วนลด : 5% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ไอศกรีมโยเกริ์ต  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเรยีมรมิบงึ 
137/4 ถ.ริมบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-221095 
เวบ็ไซต์ : www.facebook.com/ร้านอาหาร เรียมริมบึง 
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเซซบิอง 
169/7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
ส่วนลด : 043-333781-4  
เวบ็ไซต์ : 10% ค่าอาหาร อาหารชดุ จัดเล้ียง อาหาร ญีปุ่น่  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ภตัตาคารมงักรหลวง 
169/7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-333781-4 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ภัตตาคารมังกรหลวง  
  ขอนแก่น 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร อาหารชดุ จัดเลีย้ง อาหารญีปุ่น่  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารข้าวซอยเชยีงใหม่ 
168/43 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-337769, 087-7722215  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ข้าวซอย 
  ซื้ออาหารตั้ง 500 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านไก่ย่างเอสเอฟ 
ถ.ดรุณส�าราญ (ตรงข้ามโรงแรมพีพี โฮเต็ล) ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-223960, 043-321501, 043-321503 
โทรสาร : 043-226182 
เว็บไซต์ : www.kaiyang-sf.com   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร - ไก่ย่าง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกอล์ฟเอมโอช
35/3 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 087-7227737  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาคิชะ ชานมไข่มุก 
123/1203 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 085-6963828  
ส่วนลด : 5% ค่าเครี่องดื่ม : ชานมไข่มุก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านบ่อทองสมัฤทธ์ิ แจ่วฮ้อน (สาขา 1) 
190 ม.6 ถ.มิตรภาพ บ้านฟากพอง ต.กุดน�้าใส 
อ.น�้าพอง จ.ขอนแก่น 40130 
โทร : 043-373529, 087-2256974  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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นครพนม                                         

สวนอาหารรุง่เรอืง 
64/2 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครพนม 48000
โทร : 042-512197 
โทรสาร : 042-511880  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

รสเลศิไข่กะทะ 
216/29 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
โทร : 042-513111, 086-8235110  
ส่วนลด : 5% โจ๊ก ไข่กะทะ อาหารตามสั่ง กาแฟ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารววิโขง 
527 อาคารติดกับโรงแรมวิวโขงนครพนม ถ.สุนทรวิจิตร 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร : 042-522314  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านนาจอกกุง้เผา 
20 ม.5 ถ.อุดรธานี-นครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง 
จ.นครพนม 48000 
โทร : 081-7913186  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

“ณ แอร์ พอร์ท”
564 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
โทร : 081-5928361  
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ซสิเตอร์ 
117 ม.10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม 48010 
โทร : 042-532149, 081-5047899 
โทรสาร : 042-532148 
Email  : thatphanomplace@gmail.com 
ส่วนลด : 10-15% สลัดครีม สเต็กโคขุน อาหารไทย 
  ผ้าย้อมคราม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครราชสีมา                                         

ด๊ะดาด สเตก็จ้ิมก๊ะแจ่ว 
2243/19 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 081-8773363 
โทรสาร : 044-277959 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
  รับส่วนลดเมื่อทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สวนอาหารวงัฟ้า
274 ถ.มิตรภาพ ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 089-7911780  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
  และโต๊ะจีนกรุ๊ปทัวร์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารบางรักซอย 14 
403/7 ซอย 14 ถ.เดชอุดม ซ.14/17 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-958770, 089-7221611  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารเมโมรี ่
1817/5 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 089-7221611  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั รอยลัโฮม ฟูด๊โปรดกัส์ และเอม็ ดี (1992) จ�ากดั
49-50 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.หมื่นไวย อ.เมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 081-7253055 
โทรสาร : 044-271508-1  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
  10% เมื่อซื้อสินค้ารอยัลโฮม 
  รับส่วนลดสมัครบัตรสมาชิกในราคา 29 บาท  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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ร้านอาหาร อ.กุง้เผา (สาขานครราชสมีา) 
110 ม.9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-307227 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Or.kungpao.KORAT 
ส่วนลด : ค่าอาหาร : ส่วนลดเงินสด 10% 
  บัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ภตัตาคารเสยีวเสีย้ว 
77 ถ.บัวรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 044-243180, 044-242863 
โทรสาร : 044-252766  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร ไม่รวมอาหารชุด 
  (ช�าระเป็นเงินสด) 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารบ้านสวนเกาะทพิย์ 
310 ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 044-276867 
โทรสาร : 044-276345 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Bansuankohtip 
ส่วนลด : ค่าอาหาร ส่วนลดเงินสด 10% 
  ส่วนลดบัตรเครดิต 5% 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านอาหารบ้านแก้ว 
105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-260331 
โทรสาร : 044-260331  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร ยกเว้นเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ไก่ย่างวดัป่าสาลวัน 
17/17 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 082-3788990  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไก่ย่าง 
  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านส้มต�าพนัล้าน 
(สาขาหลงัโรงพยาบาลมหาราช) 
818 ถ.มหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 085-3069612  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 1,000 บาทขึน้ไป ไม่รวมเคร่ืองดืม่  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บนัยนัทรี คอฟฟ่ีเฮ้าส์ 
(BANYANTREE COFFEE HOUSE)
462/4 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
โทร : 081-5478922 
โทรสาร : 044-345366 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ BANYANTREE  
  COFFEE HOUSE  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

คลาส  คาเฟ่ 
174/2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-007277, 082-995996 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/classcoffee 
ส่วนลด : 25% ค่าเครื่องดื่ม : กาแฟ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านภาเจรญิ 
285 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 089-7158920  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไทย จีน 
  ยกเว้นเครื่องดื่มและจัดเลี้ยง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ครวัต้นไทร 
107 ม.1 ต.ไทรสามัคคี อ.วังน�้าเขียว 
จ.นครราชสีมา 30370 
โทร : 089-7187944  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ครวัมิง่ไม้ 
189 ม.4 ถ.บ้านเขาแผงม้า ต.วังน�้าเขียว อ.วังน�้าเขียว 
จ.นครราชสีมา 30370 
โทร : 044-760062, 087-8754321 
โทรสาร : 044-760062 
เว็บไซต์ : www.kruamingmai.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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บฟัฟาโล่บลิ-เทกซัสซาลนูสเต็กเฮ้าส์ 
157/2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30130 
โทร : 044-312528, 081-8480987 
โทรสาร : 044-280094 
Emal  : texassallon55@hotmail.com
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บึงกาฬ                                        

ร้านอาหารแม่น�า้ 
118 ม.1 ถ.ชาญสินธุ์ ต.วิศิษฐ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 3800  
โทร : 042-491037 
โทรสาร : 042-491217  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

มหาสารคาม                                       

สวนอาหารแจ่วฮ้อนท่าขอนยาง 
134 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 44150 
โทร : 043-749098 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Jaewhorn.TKY 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ฮกันะรสเดด็ 
236 ถ.ศรีสวัสดิ์ด�าเนิน ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 089-6203457 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Hugna roddet-ฮกันะ รสเดด็  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สวนอาหารโต้งไก่ย่าง 
132 ม.11 ถ.บายพาส ต.เวงน่าง อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 043-777788, 087-8551060 
เว็บไซต์ : www.tongkaiyang.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารจานเงิน 
253 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทร : 043-722415  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านคณุยายสมใจ 
109 ม.11 ต.เวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 043-777845, 081-9758701  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารซี แอนด์ ซ ีมหาสารคาม 
46 ม.13 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทร : 043-777830, 043-777060 
โทรสาร : 043-777520  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารครัวพทัิกษ์ 
9 ซ.4 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 088-3399893, 087-9919448 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ครัวพิทักษ์ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

คณุโหน่งปลาร้าบอง 
142 ถ.ศรีราชวงศ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทร : 089-8629919 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/คุณโหน่งปลาร้าบอง-  
  มหาสารคาม  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ศนูย์ OTOP จ.มหาสารคาม 
ถ.ดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 043-713252, 081-6706055, 043-713383   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านอนิ 
214 ม.11 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
โทร : 043-710558, 085-4555079  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้อยเอ็ด                                        

สวนอาหารจ้อก้อฟาร์ม 
371/1 ใกล้สี่แยกทางไปอ.อาจสามารถ ถ.ชัยชาญยุทธ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร : 043-527774, 081-8735357, 081-9647257
โทรสาร : 043-527710 
เว็บไซต์ : www.จ้อก้อฟาร์ม.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เนยสดปาร์ค (อาหารเช้า) 
389 ม.19 ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร : 085-7555239, 086-2321555 
เว็บไซต์ : www.noeysodpark.com/home.html 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม : กาแฟ เบเกอรี่ ของฝาก  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เลย                                        

ล้านช้าง 
777 ม.9 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000   
โทร : 042-833733, 085-4651234, 088-3393640 
โทรสาร : 042-833733  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัภหูลวง 
183/1 ม.7 ถ.ชุมสาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000   
โทร : 080-7627623 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Khuwphulaung 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บ้านยาย 
22/28 ถ.เสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000  
โทร : 042-833361, 085-4573573 
โทรสาร  : 042-833361 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/baanyayloei 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเลย-ดานัง 
22/26 โรงแรมรอยยัลอิล ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง 
จ.เลย 42000  
โทร : 042-830413, 083-4546777 
โทรสาร  : 042-830413 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/loeidanangfanpage  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : เวียดนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บ้านต้นหลวิ 
105/2 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000   
โทร : 042-811655, 087-9882833 
โทรสาร  : 042-811655 
เว็บไซต์ : www.bantonliu.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เฮอืนหลวงพระบาง 
156 ม.2 ถ.ชายโขง ต.เชยีงคาน อ.เชยีงคาย จ.เลย 42110  
โทร : 042-821046, 089-0094345 
Email  : heonluangprabang@gmail.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : อีสาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศรีสะเกษ                                        

ร้านสธีุโภชนา 
27/1 ม.11 ถ.ศรีสะเกษ-คูซอด ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-634044 
โทรสาร  :  045-634331 
เว็บไซต์ : www.suteepochana.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อชื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเลิศอสิาน 
310 ม.11 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ต.หญ้าปล้อง 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-643743, 083-1286639  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร :  อีสาน 
  เมื่อชื้อสินค้า 500  บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจียวกี ่(ศรสีะเกษ) 
489-92 ถ.กลางเมือง อ.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-611479, 084-8339099  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : โจ๊ก ข้าวต้มเลือดหมู ฯลฯ 
  เมื่อชื้อสินค้า 1,000  บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแสงววิฒัน์ 
0820/8-9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 045-611544, 084-8248500  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้าน Miss Cafe 
1031/1 ถ.วันลูกเสือ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 085-7749931  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านบะหมีเ่จ๊เคีย๊ม 
146/5-6 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-612274  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้าน DYNA STEAK HOUSE 
90 ม.10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 045-643090, 089-7179840  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อชื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านใบหยก (ซาลาเปา-ขนมจีบ) 
159 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 085-4472230  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ซาลาเปา ขนมจีบ 
  เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านข้าวต้มแสงสริิ 
633 ถ.ราชการรถไฟ 2 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-611633  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ร้านข้าวต้ม 
  อาหารตามสั่ง เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ป้าไพเนือ้ย่างเกาหลี 
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-960208, 045-960208  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : เนื่อย่างเกาหลี 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปอ ปอ โจ๊ก จ๊ับ 
998/55 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 081-2661761  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยจั๊บ  
  เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านบะหมีซ่งัเล้ง 
172/8 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 086-8784242  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่  
  ข้าวหมูทอด เมื่อชื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเกาเหลาเจ้บุญเหลอื 
เยื้องหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 
โทร : 083-3671047  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เย็นตาโฟ (สูตรเยาวราช) ฯลฯ 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสเีขยีวแจ่วฮ้อน 
43/15 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-611589, 081-5939740  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร :  แจ่วฮ้อน 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจ้าคุณปู ่ไก่หนัเมอืงศรี 
ถ.ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-8725576  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไก่หัน ส้มต�า ฯลฯ 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ป.ปลาจุ่ม 
328/2 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-622687, 081-8765216  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : เมี่ยงปลา ปลาจุ่ม ฯลฯ 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านป้าติม๋ไก่ย่าง 
ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-2582681  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไก่ย่าง ส้มต�า ฯลฯ 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านฟาร์มทอง 
01228 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 045-622567, 089-7229427  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร - เกาเหลาเหลืดหมู โจ๊ก ฯลฯ  
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านใต้ต้นฉ�าฉา ไก่ย่าง สมัต�าสตูร (วเิชยีนบรุ)ี 
ถ.ศรสีะเกษ-ขขุนัธ์ ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 
33000 
โทร : 084-8872943, 088-3664542  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ไก่ย่างสตูรวเิชยีร ปลาเผา ฯลฯ 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านส้มต�าเจ้แหม่ม 
0219 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 080-7351576  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ส้มต�าปูปลาร้า ไก่ย่าง ฯลฯ  
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านควิกลีพ่ลสั (Quirlyt ten & fuffee) 
983/64 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 045-960288, 091-0203345 
Email  : Quicklysisaket@gmail.com 
ส่วนลด : 10% เครื่องดื่ม : ชาไข่มุก ชารมพุดดิ้ง ฯลฯ  
  เมื่อชื้อชาตั้งแต่ 5 แก้วขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแอนนี ่โจ๊ก&นมสด
1101 ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-613891, 081-4845534 
โทรสาร : 045-613891 
Email  : Anny_milk@hotmail.co.th 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร รับส่วนลดเฉพาะ โจ๊กหมู 
  ต้มเลือดหมู ปังปิ้ง นมสด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมณีวรรณ 
885/10-12 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 082-1351158  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ขนมจีน 
  เมื่อชื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปริญญาไก่ย่าง 
หน้าส�านักงานหอการค้าฯ ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 081-7119308  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ส้มต�าไก่ย่าง 
  เมื่อซื้อสินค้า 500 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเพ่ิมทรพัย์ กาแฟสด by coffman 
396-97 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-612879, 083-3855523 
ส่วนลด : 10% ขนมกับของฝาก เครื่องดื่ม 
  เมื่อทานครบ 10 แก้ว ฟรี 1 แก้ว  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หรรษานมสด 
0987/11-13 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-617497, 085-4950835 
Email  : on_hunza@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% เครื่องดื่ม : นมสด ขนมปังรสชาติต่างๆ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ก๋วยเตีย๋วปลาด๊อกเตอร์ 
1578/7-9 ถ.ชยัสวสัด์ิ ต.เมอืงใต้ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 
โทร : 081-2657112  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ฯลฯ 
  เมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อิม่อุน่ ศรสีะเกษ 
219/4 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
33000 
โทร : 081-0658063  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : สุกี้ซุปเปอร์ ฯลฯ 
  เมื่อสั่งอาหารครบ 1,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

วฒันาหมกูะทะ 
95 ถ.ปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 080-4729288  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : หมูกะทะชุดโปรโมชั่น 
  ชุดละ 89 บาท “ซื้อ 2 แถม 1” 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บ้านสเต็กพีภ่าสขา 
29/25-26 ถ.ศรีสะเกษ-อุทุมพร ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-3797298 
Email  : thepas7@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% เมื่อสั่งอาหารครบ 500-1,000 บาท
  10% เมื่อสั่งอาหารครบ 1,000 บาท   
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ป้าแซ่มผดัไทย 
1416/3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 081-8789439  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ผัดไทย หอยทอด ฯลฯ  
  เมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านก๋วยเตีย๋วหมู-เนือ้ 
46/6 ถ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 088-7161294  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ-หมู 
  เมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านหมูบนิ (หมป้ิูงฮ่องกง) 
ตลาดโต้รุ่ง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 089-4572445 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : หมูปิ้งฮ่องกง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกาฬสนิธุก์ุง้เผา (สาขาศรีสะเกษ) 
1388/39 ถ.อุบล-ศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-8465357, 081-0689907  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : กุ้งเผา กุ้งแช่น�้าปลา 
  เมื่อชื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านโอ๋อาหารตามสัง่ 
166/3 ม.8 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-9629907  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : สุกี้ ต้มย�า ฯลฯ 
  เมื่อชื้ออาหาร ครบ 500 บาท  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านก๋วยเตีย๋วเนือ้บอมเบย์ 
107/4 ม.8 ถ.ไทนพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 085-7739673 
Email  : phigul1@hotmail.com 
ส่วนลด : 10 ชามขึ้นไปรับ เป๊ปซี่ขนาด 1 ลิตร 1 ขวด  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารโกห�าโภชนา 
ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 082-7526198  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ข้าวขาหมู อาหารตามสั่ง ฯลฯ  
  เมื่อชื้ออาหาร ครบ 500 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัคนัทรี 
555 28 ม.9 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 081-3214480  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ปลาช่อนญวน 
  ปลาช่อนโบราณ ฯลฯ เมือ่สัง่อาหาร ตามรายการ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านก๋วยจับ๋ “กงัฟ”ู 
1287 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 085-0174610 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อแสดงบัตรสมาชิกและ
  สั่งอาหาร ครบ 500 บาท รับส่วนลด 10%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านจ้ิมจุม่ครหูนึง่ 
1447/1 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 086-2445096, 088-1302654 
Email  : nataleeaa@gmail.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อแสดงบัตรสมาชิกและ
  สั่งอาหาร ครบ 500 บาท รับส่วนลด 10%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแหม่มกาแฟ 
ตลาดศูนย์การค้า ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 086-8784224  
ส่วนลด : กาแฟโบราณ ซื้อครบ 10 แก้วรับฟรี 1 แก้ว  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านล้านเล่า   
278 ม.8 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลฯ ต.โพธิ์ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-633245, 089-6219465 
Fax  : 045-633243 
ส่วนลด : 10% กาแฟโบราณ เมื่อสั่งอาหาร ตามรายการ  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัคณุตุม่ 
634/47 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 087-3753647  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร เมื่อแสดงบัตรสมาชิกและ
  สั่งอาหาร ครบ 500 บาท รับส่วนลด 10%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านขุมทรพัย์ อาหารไทย 
ตลาดโต้รุ่งศรีสะเกษ ล�าดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 087-2394455, 087-2509550   
ส่วนลด : 10%  ค่าอาหาร เมื่อแสดงบัตรสมาชิกและ 
  สั่งอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านฝันดเีบเกอรีเ่ฮ้าส์ (Fundee Bakery House) 
49/1 ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 081-6162564, 089-4913030 
Email  : rey_poo@yanoo,com 
ส่วนลด : 10% เค้ก  
  5% คุ้กกี้และเครื่องดื่ม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านโทม ุซซู ิบาร์ 
1104 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 087-4479557  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ปลาดิบ ซาซิมิ ฯลฯ 
  เมื่อแสดงบัตรสมาชิกและสั่งอาหาร ตามรายการ  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเป็ดย่างพมิาย   
1388/18 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 084-0634923 
โทรสาร  : 045-644375  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : เป็ดย่าง ไก่ย่าง ฯลฯ 
  สั่งอาหารครบ 2,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านส้มต�า หน้าวัดเจียงอี   
1552/26 ถ.ชัยสวัสดิ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
โทร : 084-3035147, 087-4456872  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ส้มต�า สั่งอาหารครบ 500 บาท   
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน Pop In Food and Drink 
จ�าหน่ายอาหาร 90/3 ม.5 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 089-8087210, 085-4240670  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : สเต็ก พิซซ่า ฯลฯ 
  สั่งอาหารครบ 1,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกาแฟชยัวฒัน์ สาขาศรีสะเกษ 
983/17 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร : 084-6363332  
ส่วนลด : เครื่องดื่ม : กาแฟ ชื้อ 10 ถุง ฟรี 1 ถุง  
  สั่งเครื่องดื่มครบ 200 บาท รับฟรี 10 ถุง  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านไก่ทอด เมอืงศรี 
หน้าส�านักงานไปรษณีย์ ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 087-2535859  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ไก่ทอด 
  สั่งอาหารครบ 1,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ก๋วยเตีย๋วไก่มะระ “ลองชิมติดใจ” 
273/4-5 ถ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 086-1046948  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวไก่ 
  สั่งอาหารครบ 500 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกกสกั 
95/3 ม.11 ถ.คูซอด ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-961162, 086-1046948  
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร สั่งอาหารครบ 1,000 บาท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านรวมมติร ก๋วยเตีย๋วเป็ด 
82/14 ม.11 ถ.อุบลฯ-ศรีสะเกษ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ 
จ.ศรีสะเกษ 33130 
โทร : 045-651195, 089-8078848 
Email  : piyawat_keng@hotmail.com 
ส่วนลด : 5% ค่าอาหาร 
  เมื่อสั่งอาหาร ครบ 500 บาท รับส่วนลด 10%  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านหมูยอกาวเพชร
หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-614080, 081-9873121, 087-4561115
ส่วนลด : 5% หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก 
  แหนมกระดูหมู แจ่วบอง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอมรชยั
643/45 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
33000
โทร : 045-613355,085-9825655
ส่วนลด : 5% ค่าอหาร เมื่อสั่งครบ 1,000 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สกลนคร                                        

เตาถ่านโคขนุโพนยางค�า 
333/9 ถ.สกลนคร-กาฬสินธ์ ต.ธาตุเชิงชม 
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
โทร : 042-715567, 083-3434447 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/เตาถ่านขุนโพนยางค�า  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : อีสาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อรวรรณแหนมเนอืง 
1318/5 ถ.ก�าจดัภยั ต.ธาตเุชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 
โทร : 042-715715, 081-8232499 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/pages/Orawan-Viet- 
  Cuisine 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : เวียดนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หนองคาย                                        

ร้านอาหารเวยีงจันทน์
ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  
โทร : 042-438438, 084-7842918 
Email  : vientianerest1@gmail.com  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ไทย จีน เวียดนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ครวัเอกปลาเผา สาขา 2 บ้านท่ามะเฟือง 
ตรงข้ามร้านที่นอนอุ่นเรือน บ้านท่ามะเฟือง ต.โพนสา 
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110  
โทร : 087-433-6291, 042-992722 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/XekPlaPheaSakha2  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : อีสาน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุดรธานี                                         

ร้านวทีีแหนมเนอืง 
345/1-3 ม.2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-347111, 042-348740-2, 081-9647751 
โทรสาร  : 042-348551 
เว็บไซต์ : www.vtnamnueng.net 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : เวียดนาม 
  เฉพาะทานในร้านเท่านั้น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านพรแหนมเนอืง 
4/8-4/10 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-230455, 042-230466, 086-7121675  
เว็บไซต์ : www.phonnemnueng.com 
ส่วนลด : 10% แหนมเนือง เฉพาะทานในร้านเท่านั้น  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
สวนอาหารลกูน�า้ 
37/1 ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000      
โทร : 042-242619     
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารสวนทิพย์ 
475/11 ซ.วัดสามกษัตริย์ ถ.อุดร-หนองส�าโรง ต.หมูม่น 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 042-222927     
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอาหารเลม่อน กลาสส์ 
331/4 ม.5 ถ.ในหมู่บ้านสินชัยธานี ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-241550, 081-3809536  
ส่วนลด : 10-20% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ระเบยีงพชันี 
53/1 ถ.บ้านโนน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-241515   
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ระเบียงพัชนี 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มสิเตอร์ซชู ิสาขาอดุรธานี 
103 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-230433, 090-3931187 
เว็บไซต์ : www.mr-sushi.com 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ญี่ปุ่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านท่าบ่อปลาเผา (สมนุไพร) 
331/1 ม.5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-327119, 081-9743641  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ต�านานลาบซอดแจ้ง 
ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 084-5111009, 089-4223222 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/labsodjang 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ส้มต�าเจ๊ไก่ 
ใกล้เรือนจ�า ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 085-4581908 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านส้มต�าเจ๊ไก่ & 
  ร้านบัวแดง คอฟฟี่ 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตาเหรียญปลาเผา 
บ้านหนองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจ้ตุก๊ เสบยีงปลาเผา 
ศูนย์อาหารยูดีทาวน์ ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 087-6845330  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สหฟาร์มเห็ด จ�ากดั 
43/1 ม.4 ซ.ท้าวจันทร์ ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 084-4008977 
เว็บไซต์ : www.unitedmushroom.com 
  10% เห็ดเข็มทอง, เห็ดออรินจิ ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ก๋วยเตีย๋วขลกุขลกิ 
93/65 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 083-2849204  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยว 
  ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ข้าวซอยไทยใหญ่ 
331/4 หมู่บ้านสินชัยธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 095-1494546, 081-1177733 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/KhaosoiUdonthani 
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ข้าวซอย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โกตี ๋ฟูด๊ แลนด์ 
311/8 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 082-0883645, 089-7104359  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พรหมประกาย ซ.4 ก๋วยเต๋ียวลกูชิน้ปลาไร้สาร 
269/3-4 ซ.พรหมประกาย 4 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-245528   
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไร้สาร  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หอมกรุ่น 
1/13 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 042-211553 
เว็บไซต์ : www.homgrun.com 
ส่วนลด : 10% เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน SIP SALAD  
37/16-17 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 081-3800859, 081-3800301, 042-343139  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/SipSaladUD 
ส่วนลด : 10-15% ค่าอาหาร : สลัด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ไส้กรอกปลากาฬสนิธ์ุ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 
75-79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
โทร : 043-815255, 087-863344, 081-2616091 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/K.FishSausage 
ส่วนลด : 10% ของฝาก ไส้กรอกปลา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

                    ช้อปป้ิง
กาฬสินธุ์                                                               

บรษิทั แฟรีพ่ลาซ่า จ�ากดั 
69/9 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-321971-4 ต่อ 210 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/fairyplaza 
ส่วนลด : 5% สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ 
  10% ตรงกับวันเกิด ใช้บัตรสมาชิกคู่กับ
  บัตรประชาชน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสบืสาน 
16 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 089-7119319 
ส่วนลด : 5-10% สินค้า 
  5% อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดช�าระเงินสด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศนูย์สิง่ทอพระธรรมขันต์ ธรรมโมศิลปะ 
ตกแต่ง 
79/2 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-224080  
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าไหม ต่างๆ 
  ชนิดจากทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างทองทองสวย 
600/25 ถ.หน้าเอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-320758, 081-5442621  
ส่วนลด : 50% ค่าก�าเหน็ด 20% จิวเวอรี่ เพชร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างสรรพสนิค้าเซ็นโทซ่า 
62/54-57 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-222572, 043-225234  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/KhonkaenSentosa 
ส่วนลด : 10% สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจ๊รชั 
52/23-24 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-237787  
ส่วนลด : 5% ของฝากจากขอนแก่น  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่พนัเมีย่งปลาเผา 
41/23 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 042-328706  
ส่วนลด : 10% ค่าอาหาร : อีสาน  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เสบยีงจิม้จุม่ 
323/15 ม.2 ซ.ตลาด ส.นงนุช ต.บ้านจั่น
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 086-6291883   
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร : แจ่วฮ้อน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแจ่วฮ้อนฝ่ังซ้าย 
62 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 083-5007770  
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร : แจ่วฮ้อน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ก๋วยเตีย๋ว ๑๐๐,๐๐๐ อร่อย 
527/458 ซ.ในโครงการสินชัยธานี ถ.อัศวมิตร ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 086-9775335  
ส่วนลด : 15% ค่าอาหาร : ก๋วยเตี๋ยว 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แม่หยา
79-81 ถ.ราชพัสดุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 045-613355,085-9825655
ส่วนลด : 5-10 % ค่าอหาร ระยะเวลา   
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านเตียฮัว่หย ูขนมตุบ๊ตับ๊ 
584 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-224472 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/เตียฮั่วหยู 
ส่วนลด : 5% ขนมตุ๊บตั๊บ  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเฮงง่วนเฮยีง 
54/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-239458
ส่วนลด : 10% กุนเชียง ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสากลนาฬิกา
62/58 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-221650
ส่วนลด : ลดเพิ่มจากโปรโมชั่นอีก 5% นาฬิกา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแหนมปรญิญา
44/30 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-242884, 081-6612345 
โทรสาร  : 043-332897
ส่วนลด : 5-10% ของฝากแหนม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านรินไหมไทย 
412 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-220705, 086-4585241  
ส่วนลด : 10% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านทองเสถยีร (เฮง็ ฮัว่ เฮง)
306 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-224076
ส่วนลด : ค่าแรง พร้อมของก�านัล 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างทองทองสวย (แม่ทองพลู)
ชั้น 2 สาขาบิ๊กซี ขอนแก่น
ชั้น 1 สาขาโลตัส ขอนแก่น
ชั้น 1 สาขาเซ็นโทซ่า ขอนแก่น
ชั้น 2 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
เว็บไซต์ : www.thongsuay.com
ส่วนลด : 10% ค่าแรง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน ST EYEWEAR
68/26-28 ข้างแฟรี่ขอนแก่น ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-322746
เว็บไซต์ : www.stcharlesvision.com/eyewear
ส่วนลด : 35 -50 % แว่นตา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างศรทีองการแว่น (Srithong Optical)
62/4 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ชั้น 2 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชั้น 1 สาขาแฟรี่พลาซ่า
ชั้น 2 สาขาบิ๊กซี ขอนแก่น
โทร : 043-224534
เว็บไซต์ : www.facebook.com/The-optical-coLtd
ส่วนลด : 35-50% แว่นตา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน EYEDEAR 
ชั้น G สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น G 99, 99/1  
ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-001390
ส่วนลด : 35 -50 % แว่นตา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านขวญันครเซน็เตอร์
123/3 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-322324, 043-224085, 081-7117714
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านท�าเนยีบแว่น
329-331 ถ.ศรจีนัทร์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-237017
เว็บไซต์ : www.facebook.com/TamneabOptical
ส่วนลด : 10-40%  แว่นตา ตรวจสายตาฟรี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อสีานพลาสแพ็ค (1999) จ�ากดั
1/17-18 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-244358-9, 081-5527787, 091-5491535 
โทรสาร  : 043-244358
เว็บไซต์ : www.esarnpasspack.com  
ส่วนลด : 10% บรรจุภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านวรรณเครือ่งประดบั
123/1-2 ถ.หน้าเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
ส่วนลด : 5% เครื่องประดับและสินค้าเบ็ดเตล็ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านโอเล่ย์ 
ศูนย์การค้าส่งอู้ฟู่ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000  
ส่วนลด : 10% กระเป๋า
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน G-Girls by Gift
เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น G ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ในร้าน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.สหมติรขอนแก่น 
123/6 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 
โทร : 043-222380
ส่วนลด : 10% เสื้อส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านลิม้ซนิเฮยีง
133-134 ถ.ราชนิกูล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  
โทร : 043-374568 
ส่วนลด : 10% กุนเชียง ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เกยีรตสินิโฮลเซล จ�ากดั
171/24 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 40110
โทร : 043-272578, 089-7127132
โทรสาร  : 043-275188
เว็บไซต์ : www.facebook.com/
  BrisathKeiyrtiSinHolSelCakad  
ส่วนลด : อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน มอบชุดกิ๊ฟเซ็ท 
  1 ชุด และของแถมจากร้าน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านบริบรูณ์จกัรยานและการการเกษตร
1230/4 ถ.ราษฎร์บ�ารุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 40130
โทร : 086-2210160 
ส่วนลด : 5-10% เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านน้องโบว์ 
164/5 ม.1 ถ.มัญจาคีรี-บ้านทุ่ม ต.พระยืน อ.พระยืน 
จ.ขอนแก่น 40320
ส่วนลด : 10% สินค้า : เบ็ดเตล็ด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอรญัญาไหมไทย
93 ถ.ศรีบุญเรือง ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 
โทร : 043-376437
ส่วนลด : 5% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชัยภูมิ                                                             

ร้านอินเตอร์สปอร์ต
621/110-112 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร : 044-830700-1
โทรสาร  : 044-822189
ส่วนลด : 15-25% สินค้าทุกชนิดในร้าน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านขวญัชาติเฟอร์นเิจอร์ 
195/4-5 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 
โทร : 044-833578, 044-837077
โทรสาร  : 044-837217
ส่วนลด : 20% เฟอร์นิเจอร์ป้ายขาว 
  5% เฟอร์นิเจอร์ป้ายแดง 
  ยกเว้นสินค้าเหล็ก ส�านักงานและพลาสติก 
  ยกเว้นช�าระบัตรเครดิต
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครพนม                                                               

พชันหีมยูอ 
262 ถ.ธ�ารงค์ประสิทธ์ิ ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร : 042-513579, 086-6364069  
ส่วนลด : 5-10% หมูยอใบตอง หมูยอทอด หมูแหนม 
  ไส้กรอกอีสาน เนื้อแหนมเนือง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเหรยีญทอง
350/1 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
โทร : 042-512418
โทรสาร  : 042-512991
ส่วนลด : 5% ของฝาก หมูยอ ไส้กรอกอีสาน 
  แหนมซีโครงหมู ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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นครราชสีมา                                                              

ห้างทองทองสวย (แม่ทองพลู) ชัน้ 2 สาขาบิก๊ซี 
นครราชสมีา
118 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-295027
เว็บไซต์ : www.thongsuay.com
ส่วนลด : 10% ค่าแรง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั กฤษณากรนีโกลด์ จ�ากดั
144/265 ถ.หน้าสวนสัตว์ ต.ไชยมงคล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 085-7723441
โทรสาร  : 044-224833
เว็บไซต์ : http://krisanagreengole.thailandpages.com
ส่วนลด : 10% ชาหอมกฤษณา
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทัเอเชยีเจมส์ ฟอร์ยู
106 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-255982
โทรสาร  : 044-244074 
ส่วนลด : 10% เครื่องประดับเพชร อัญมณี / 
  ซ่อมเครื่องประดับ ลดค่าบ�าเหน็จ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั รตนตัยาธคุิณ จ�ากดั
658 ซ.14 ถ.รัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30310
โทร : 084-4964848
โทรสาร  : 044-293318 
ส่วนลด : 10% เสื้อโปโล แจ็คเก็ต ฯลฯ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านมชัชาดาไหมไทย
118/1-2 ม.7 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
30150 
โทร : 044-441684, 081-9764378 
โทรสาร  : 044-442015 
ส่วนลด : 5-10% ผ้าไหมและของที่ระลึก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ฉตัรทองไหมไทย
78/1 ม.8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 
โทร : 044-284465, 044-284664, 081-8784285
โทรสาร  : 044-284663 
เว็บไซต์ : www.chattongthaisilk.com
ส่วนลด : 10% ชุดส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านกนุเชยีงเจ๊แหม่ม
95/1 ถ.พิมมาราม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30130
โทร : 081-8771841
โทรสาร  : 044-316144
เว็บไซต์ : www.gunchiengjemam.com
ส่วนลด : 5% กนุเชยีง ซ้ือสนิค้าชนดิเดยีวกนั 10 ก.ก. ขึน้ไป
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ปึงหง่ีเชยีง (โรงงาน)
3403-3411 สามแยกปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-353187 
เว็บไซต์ : www.puengngeechiang.com
ส่วนลด : 10% ของฝาก หมูยอ กุนเชียง น�้าพริก  
  ขนม OTOP ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศรีสะเกษ                                                             

บ้านขนุอ�าไพพาณิชย์ 
1166 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร : 045-644375, 087-2605255 
โทรสาร  : 045-644375 
เว็บไซต์ : www.khunampai.srisakes.com 
ส่วนลด : 5% ผ้าไหมมดัหมี ่ผ้าคลมุไหล่ เสือ้ผ้าไหม ฯลฯ  
  เมื่อชื้อสินค้า 500  บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกจิเตยีง 
0642/11-13 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-612695 
ส่วนลด : 5% ของฝากขนมดอกล�าดวน ปั้นสิบ 
  หมูหยอง ฯลฯ เมื่อชื้อสินค้า 500  บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านหมูยอกาวเพชร 
หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร : 045-614080, 081-9873121, 087-4561115 
Email  : star_diamand@hotmail.com
ส่วนลด : 5% สินค้า : ของฝากหมูยอ กุนเชียง ฯลฯ  
  เมื่อแสดงบัตรสมาชิกรับส่วนลด 10%
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุดรธานี                                                              

ร้านหนังสอืดอกหญ้า
276-276/1-2 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-343084 
เว็บไซต์ : www.dokyawichakarn.com
ส่วนลด : 5% หนังสือ พ็อกเก็ตบุ๊คส์ 
  ยกเว้นนิตยสารและ หนังสือการกุศล
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน 4 ตา ภทัรพงษ์
12/5 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-304189, 081-6820883
เว็บไซต์ : www.facebook.com/4ตาภัทรพงษ์
ส่วนลด : 50% แว่นกันแดด ส่วนลดเลนสีสายตา
  เลนคุณภาพราคาพิเศษ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.อดุรสยามเฟอร์นชิิง่ 1979
88 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 
โทร : 081-5441364 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/udornsiamfurnishing
ส่วนลด : 40% เครื่องเหล็กส�านักงาน ตู้เซฟ
  15-20% เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
  20% ที่นอนสปริง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บจก.เอง็จุง่ฮวด เซลล์แอนด์เซอร์วสิ
12/3-4 ถ.พานพร้าว ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี41000 
โทร : 042-326500
ส่วนลด : 10%  โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บจก.ไทยฝ้ายแกมไหม กรุ๊ป (2005)
527/260 หมู่บ้านสินชัยธานี ถ.อัศวมิตร ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-245000, 042-328338, 081-6012467 
โทรสาร  : 042-328338 
ส่วนลด : 5% ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือ
  ย้อมสีธรรมชาติ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศนูย์สงัฆภณัฑ์และสนิค้าพืน้เมืองอดุรโบ-พนิ 
ตราชู
129 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-245618
โทรสาร  : 042-245618
เว็บไซต์ : www.udonbhophin-thaisilk.com
ส่วนลด : 5% สังฆภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง 
  สินค้าพื้นเมืองทุกชนิด ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศนูย์แว่นจฬุา
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-328591  
ส่วนลด : 30% แว่นตา ยกเว้น เลนสายตา และ 
  Contact lens
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่สหกรณ์งาด�าแม่อษุา
55/3 ม.2 ถ.อุดร-หนองบัวล�าภู ต.นาดี อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 088-7444117, 089-2777762     
ส่วนลด : 10% สินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ฯ 
  เมื่อซื้อสินค้าครบ 500.- บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านตังปัก 
3/6 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-222130
ส่วนลด : 10-20% ชุดชั้นในสตรี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตงัปักดพีาร์ทเม้นท์สโตร์
303-304 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-343793 
ส่วนลด : 10-20% ชุดชั้นในสตรี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ปึงหง่ีเชยีง - ร้านขายของฝาก
230 ม.7 ถ.อุดร-หนองบัวล�าภู ต.นาดี อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-201388
ส่วนลด : 5-10% ของฝาก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สขุสมบรูณ์ 
296/48 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000
โทร : 042-240898
ส่วนลด : 5-10% ของฝาก
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแม่ปาผ้าฝ้าย
169 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-206104, 081-8718851, 083-2895091 
เว็บไซต์ : www.panakha.com
ส่วนลด : 10% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั นาโนครเีอทีฟ จ�ากดั
24/3 (ชั้น 2) ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-244695-8
  10-20% เครื่องใช้ไฟฟ้า
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั น�า้จิม้คณุนิด จ�ากดั
201/1 ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-327661, 080-9897777  
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สภาสมุนไพร
169/9 ถ.นเรศวร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-249718, 085-4581908, 082-4872297     
เว็บไซต์ : www.facebook.com/saphasamunphai  
ส่วนลด : 5-10% ชาบัวแดงสมุนไพร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ไดมอนด์กิฟ๊อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั 
599/22 ม.2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 081-8719501 
ส่วนลด : 15-20% ผลติและจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภค-บรโิภค
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั แสงอดุมไลท์ต้ิง เซ็นเตอร์ จ�ากดั
23/8-10 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-224266-7, 02-9013000 
โทรสาร  : 042-224271
เว็บไซต์ : www.sangudom.com 
ส่วนลด : 5% โคมไฟฟ้า-หลอดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ย.ูเค.ซ.ีเฟอร์นเิจอร์ (1996) จ�ากดั 
455/52 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-323894-6     
ส่วนลด : 25% เก้าอี้พักผ่อน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หตัถกรรมผ้าพืน้เมืองนาข่า
11/1 ม.3 บ้านหัวบึง ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 087-2300300 
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
ร้านแววผ้าฝ้าย
97/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-206134, 081-2635734
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านฝ้ายทอง 
97/3 ม.1 ซ.ราชเทวี ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 087-2223234, 081-3206160
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเหม๋ นาข่า
54/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-206101, 081-9645397
Fax  : 042-206399
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ร้านเหม๋ นาข่า  
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านวไิลลกัษณ์ ผ้าไทย
54/2 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-206080, 081-9545380  
  10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านมตัทนา นาข่า
88 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-218020  
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านวงษ์แก้ว 
99 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000
โทร : 086-2207616  
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านแตน ผ้าไทย
169/1 ม.1 ถ.อุดร-หนองคาย ต.นาข่า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 086-1085624 
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชานเรือน นาข่า 
92/2 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 081-9643071      
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านกระดมุทอง
428 ม.1 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 089-8436568 
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เอสทมี อนิสไปเรชัน่ จ�ากดั
403-3 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 089-1865219, 042-342882 
ส่วนลด : 10-20% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านฐานะมาศ
19-20 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-341504, 081-0550412
ส่วนลด : 10% กรอบรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

I-SHOP
71/72 ตึกคอมแลนด์มาร์ค ถ.อุดรดุษฎี 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-274500, 081-5025955 
ส่วนลด : 10% โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านน้องหญงิ
9/16 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 081-8714038 
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ไม้เอกบตูคิ 30 
ตลาดห้าแยกเจ้าพระยาอุดร ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000 
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดัวงษ์ศิริ (2556)
430/4 ม.1 ซ.ประชาราษฎร์ 2 ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 087-8610008  
ส่วนลด : 10% น�้าหอม เครื่องส�าอางค์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านหนูเปียน 
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
88/8 ซ.กลางบ้านเหล่า 2 ถ.บ้านเหล่า ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 087-7175629 
ส่วนลด : 10-20% สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านชุดนอนนฤมล 
366 ม.2 ซ.บ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000
โทร : 093-4266637 
ส่วนลด : 10% ชุดนอน ผ้าบาติค ผ้ามันย้อม  
  สินค้า OTOP
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านเทยีนหอม
74 ม.17 ซ.บ้านหนองใส 2 ต.หนองนาค�า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 089-8628111 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/banhomtien
ส่วนลด : 10% เทียนหอม และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตัง้คิมง่วน 
287/4 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-221825
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เฟิสท์สปอร์ต 
320 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 081-3804266
ส่วนลด : 10% รองเท้า เสื้อกีฬา อุปกรณ์กีฬาทุกประเภท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสทูศวิกร (นาข่า)
99 ม.6 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000     
โทร : 086-8530010, 080-3143644 
ส่วนลด : 15% เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างทองทองสวย (แม่ทองพลู)
ชั้น 1 สาขาโลตัส นาดี
ชั้น 2 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
เว็บไซต์  : www.thongsuay.com
ส่วนลด  : 10% ค่าแรง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ดอิอพตคิอล จ�ากดั (ห้างศรทีองการแว่น) 
ชั้น 2 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ถ.ประจักร์ศิลปาคม 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-343067  
ส่วนลด : 35 -50 % แว่นตา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ค�าปองผ้าไหม
214 ม.17 ถ.อุดร-สกลฯ กม.ที่ 42 ต.หนองเม็ก 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร : 042-239166, 080-6097771
ส่วนลด : 10-15% ผ้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ตะวนั นกึชอบ (น�า้ผลไม้สกดัเพือ่สขุภาพ) 
50 ม.2 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130   
โทร : 090-8480137 
ส่วนลด : 10% ค่าเครื่องดื่ม : น�้าผลไม้สกัด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อบุล แฟชัน่เดก็
57 ม.10 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 
โทร : 080-5777995, 092-4840269 
ส่วนลด : 10-30%  เสื้อผ้าเด็ก 1 ขวบ - 11 ขวบ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปฐมาภรณ์เครือ่งประดับ
84 ม.5 ถ.บ้านภูดิน ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ 
จ.อุดรธานี 41160 
โทร : 089-9699429, 084-3995865 
ส่วนลด : 10% เครื่องประดับหินสี 
  งานแฮนด์เมดถักเชือกเทียน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

แว่นตาถนนคนเดิน
26 ม.1 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260   
โทร : 087-2254542 
ส่วนลด : 10-30% แว่นสายตา และเลนส์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หนองคาย                                                              

ห้างทองทองสวย (แม่ทองพลู) 
ชัน้ 1 สาขาอศัวรรณ (บ๊ิกเจียง) หนองคาย 
304 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43000
โทร : 042-465736-7
เว็บไซต์ : www.thongsuay.com
ส่วนลด : 10% ค่าแรง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หนองบัวล�าภ ู                                                            

ชนรตัน์
169 ม.7 ถ.เขื่อนอุบลรัตน์-โนนสัง ต.โนนสัง อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวล�าภู 39140
โทร : 086-8596888 
ส่วนลด : 10% เสื้อผ้าส�าเร็จรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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หจก.ซเูลยีน หนองบวัล�าภู เอเยนซี่
12/7 ถ.เลย-อุดรฯ ต.บ้านหมากเลื่อม อ.เมือง 
จ.หนองบัวล�าภู 39000
โทร : 081-7911809 
ส่วนลด : 10-20% อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน Smile Salon
20/22 ถ.กสกิรทุง่สร้าง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 094-2649406 
ส่วนลด : 5% บริการเสริมสวย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครราชสีมา                                                            

บรษิทั บ ีซ ีเอน็ เยนเนอรัล จ�ากดั
315 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-244093
โทรสาร  : 044-274545 
ส่วนลด : 30% บริการเสริมความงามดูแลสุขภาพ
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

คลนิกิทันตแพทย์จอมสรุางค์
51/5-6 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 086-2060808
โทรสาร  : 044-248899 
ส่วนลด : 5% ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ส่วนลด 
  10% ขจัดคราบด้วยเครื่อง Air How / 
  จัดฟัน ฟรีค่าพิมพ์ปาก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั เอน็.ดี.เอส 34 (โรงพยาบาล ป.แพทย์) จ�ากดั
45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-251070-2 ต่อ 1113, 085-7706611
โทรสาร  : 044-251120
ส่วนลด : 10% บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
  ส�าหรับค่ายา ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

รามาวินศ์ คลนิกิ
ชั้น 2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา โซนน�้าตก 
หน้าบันไดเลื่อน ทางขึ้น MCC Hall ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-288555-6
โทรสาร  : 044-288556 
เว็บไซต์ : www.ramawinlaser.com
ส่วนลด : 20% คอร์สเลเซอร์หน้าใสรักษาฝ้า กระ 
  30% คอร์สเลเซอร์ลบริ้วรอย 
  10% โบท็อกซ์และฟิลเซอร์
  เฉพาะคอร์สที่ก�าหนดไว้เท่านั้น
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

              สุขภาพและความงาม

ขอนแก่น                                                              

ชวีาทิพย์ สปา
611 ถ.รอบบึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-224837, 043-321711
เว็บไซต์ : www.cheewatip-spa.com
ส่วนลด : 20% ทรีเมนต์สปา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Fitness First Khonkaen
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 4 โซน ฟู๊ด พาร์ค ถ.ศรีจันทร์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-288433
Fax  : 043-288434
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Fitnessfirstkhonkaen 
  ไม่มีค่าท�าเนียมแรกเข้า / 
ส่วนลด : ค่าสมัครสมาชิกรายเดือนลดเหลือ 1,590 บาท  
  ส�าหรบัสมาชกิประเภท 12 เดอืน 24 เดอืน เท่านัน้
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านสปาบรุ ี
200/3 ม.7 ถ.ริมบึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 089-9335598 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/spaburi
ส่วนลด : 15% บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
193 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-333800 ต่อ 4404-8
เว็บไซต์ : www.khonkaenram.com
ส่วนลด : 5% ค่ารักษาพยาบาล ส�าหรับค่ายาและ 
  เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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โรงพยาบาลกรงุเทพฯราชสมีา
1308/9 ถ.มิตรถาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 081-7900463
โทรสาร  : 044-429706 
เว็บไซต์ : www.bkh.co.th
ส่วนลด : 10% ค่ารักษาพยาบาล / ค่ายา / ค่าเวชภัณฑ์  
  ฯลฯ ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

คลนิกิ ศนูย์ทนัตแพทย์ 1991
565-567 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-924391
ส่วนลด : 10% อุดฟัน ขูดหินปูน 
  5% ท�าฟันปลอม ฟันปลอมรากเทียม 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เดอะเฟซคลนิกิเวชกรรม
2/31 ซ.มิตรภาพ15 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 087-9637868
โทรสาร  : 044-299707
ส่วนลด : 10% สินค้าเสริมความงามดูและสุขภาพ 
  10-15% ทรีทเมนต์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่
307 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-261261 ต่อ 3311
โทรสาร  : 044-261059, 044-261261
เว็บไซต์ : www.smhkorat.com
ส่วนลด : 10% ค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลโคราชเมโมเรยีล
395 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-263777, 081-7605673
โทรสาร  : 044-230215
ส่วนลด : 10% ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง / ค่ายา
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

Fitness First
เดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 3 ) 1242/2 ถ.มิตรภาพ  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-393600, (02-7899997) 
ส่วนลด : ฟรีค่าแรกเข้า 1,000.- บาท 
  เริ่มต้นที่ 1,790 บาท / เดือน
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สปาศริาศรม (ถ.ช้างเผอืก)
951-953 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-271018, 081-8778329
ส่วนลด : 10% นวดแผนไทย
  20% นวดแพ็คเก็จสปา
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

อุดรธานี                                                            

ซนิไต้ตงโอสถ
244/2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-328613
ส่วนลด : 5% ยาสมุนไพรส�าเร็จรูป
  10% ยาต้มสมุนไพร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ธดิา นาคา เทอราปี
419/34 ม.7 ซ.บ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-326009, 088-0620009
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Tidanaka
ส่วนลด : 5-10% บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ราชาวดเีฮลท์ แอนด์ สปา 
84-86 ถ.ราชพัสดุ 4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-249643, 087-2281199
เว็บไซต์ : www.rachawadeespa.com
ส่วนลด : 5-10% บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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              หมวดอื่นๆ 

ขอนแก่น                                                           

ร้านบ้านดอกไม้ 
557-559 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
ส่วนลด : 30% จัดดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ
  เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพยาบาลเอกอดุร
555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-342333, 081-7085555
โทรสาร  : 042-342333 
เว็บไซต์ : www.aekudon.com
ส่วนลด : 10% ค่าห้องพักและค่ายา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นาคาคลนิิก
215/15 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-205088, 081-8727296
เว็บไซต์ : www.facebook.com/NAGA Clinic นาคา คลินกิ
ส่วนลด : 30% ค่ายา โปรแกรมตรวจโรคหัวใจ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กลุม่พแีอนด์พไีทยเฮร์ิบ
236 ม.9 ซ.คลองเจริญ ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 081-9648830 
ส่วนลด : 10% ผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดผวิหน้าและผวิกาย
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

กรนีสปา อดุรธาน ี(Green Spa)
2/3 ม.8 ซ.วัดโยธานิมิตร ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000
โทร : 042-930320, 086-6316920 
ส่วนลด : 10% บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

        กิจกรรมและสันทนาการ 

ขอนแก่น                                                           

Pulsesport Club
56 ถ.กลางเมือง (ด้านหลังธนาคารธนชาต) ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-322883-1
เว็บไซต์ : www.pulsesportclub.com
ส่วนลด : 10% ค่าสมัครสถานบริการออกก�าลังกาย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สนามกอล์ฟแดนคูนกอล์ฟคลบั แอนด์ โฮเตล
222 ม.2 ต.แดงใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-255107-9
โทรสาร  : 043-255109
เว็บไซต์ : www.dancoongolfclub.com
ส่วนลด : 20% ค่ากรีนฟรี / ค่าอาหาร 200 บาท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สนามกอล์ฟ สงิห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลบั
555 ม.13 ถ.ขอนแก่น-มหาสารคาม (208) ต.ท่าพระ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทร : 043-209000
โทรสาร  : 043-209000 ต่อ 117 
เว็บไซต์ : http://santiburi.com/singhapark/index.html 
ส่วนลด : 30% ค่ากรีนฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครราชสีมา                                                            

บรษิทั อาร์ต ออฟ โคราช จ�ากัด
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 88/8 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044-355288, 086-2445402
ส่วนลด : 10% บริการ สถานที่ท่องเที่ยว
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สวนสตัว์นครราชสมีา
111 ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-934531
โทรสาร  : 044-934647
เว็บไซต์ : www.zookoratzoo.com
ส่วนลด : ฟรีค่าธรรมเนียมเข้าสวนสัตว์
  จ�านวน 4 ท่าน รถยนต์ 1 คัน
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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หจก.เอส.พ.ีเซอร์วสิ ขอนแก่น 
(สาขาเทพารกัษ์) 
9/3 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-244784-5  
ส่วนลด : 10% บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง-ไส้กรอง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.เอส.พ.ีเซอร์วสิ ขอนแก่น (สาขามะลวิลัย์)
432 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-242753
ส่วนลด : 10% บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง-ไส้กรอง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ปารสี มองค์ อามร์ู
88/18-20 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-322202-3
เว็บไซต์ : www.eweddingthailand.com
ส่วนลด : 10-20% บริการถ่ายภาพแต่งงาน / จัดงาน 
  แต่งงานนอกสถานที่ ฯลฯ ไม่สามารถใช่ร่วม 
  กับการส่งเสริมการขายของทางบริษัท
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เกรซเมมโมรี ่
88/9-10 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-227181 
โทรสาร  : 043-227181
ส่วนลด : 10-20% บริการถ่ายภาพแต่งงาน / จัดงาน 
  แต่งงานนอกสถานที่ ฯลฯ ไม่สามารถใช่ร่วม 
  กับการส่งเสริมการขายของทางบริษัท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ใต้หวนัแอทเทอลเิย่ 
47/1-5 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-247414  
ส่วนลด : 10-20% บริการถ่ายภาพแต่งงาน / จัดงาน 
  แต่งงานนอกสถานที่ ฯลฯ ไม่สามารถใช่ร่วม 
  กับการส่งเสริมการขายของทางบริษัท 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.เค คอลเล็คช่ัน พรีเมีย่ม แอนด์ ซาวด์
1/47-48 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-336344
ส่วนลด : 1-3% สินค้าพรีเมียม
  กระเป๋ายอดสั่งซื้อ 10,000.-ขึ้นไป ปากกา โล่  
  แก้วใส เข็มกลัด ยอดสั่งซื้อ 3,000.- ขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั โอ เอ โทนเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
31/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-345097, 043-468341 
เว็บไซต์ : www.printer2care.com 
ส่วนลด : 5-10% ตลับหมึกพิมพ์ ปริ๊นเตอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั คงิส์พาวเวอร์แมกซ์ จ�ากดั 
596 ม.16 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-332108, 043-327618, 043-238224 
เว็บไซต์ : www.kinglogistic.com 
ส่วนลด : 10% ยางแมกซ์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านรัตนคาร์แคร์ 
87 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 081-9746806  
ส่วนลด : 10% ล้างอดัฉดีรถยนต์ / 
  เปลีย่นถ่ายน�า้มันเครือ่ง / ไส้กรอง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

MEMORY 4UF สตดิูโอ 
15723-24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 081-6622808  
ส่วนลด : 15-30% บริการถ่ายภาพ / จัดหา MC พริตตี ้
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านวรุิฬห์โลหะ
114/213 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-238814
ส่วนลด : 10% เครื่องมือช่าง ยางรถจักรยานยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั อ�านวยศลิป์การช่าง 
198/1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-338844  
ส่วนลด : 10% สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ตกแต่งภายใน 
  ครบวงจร 
เว็บไซต์ : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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T.S. NOTEBOOK สาขาเซน็ทรัล
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 3 99/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-288438
เว็บไซต์ : www.tscomputer.co.th
ส่วนลด : คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ส่ังซือ้ 10,000.- ข้ึนไป  
  มอบกิ๊ฟวอยล์เชอร์ 300.- และสั่งซื้อ 15,000.-  
  มอบกิฟวอยล์เชอร์ 500.-
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

4.D. NOTEBOOK สาขาเซน็ทรัล
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 3 99/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-288439
ส่วนลด : คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ส่ังซือ้ 10,000.- ข้ึนไป  
  มอบกิ๊ฟวอยล์เชอร์ 300.- และสั่งซื้อ 15,000.-  
  มอบกิฟวอยล์เชอร์ 500.-
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

T.S. COMPUTER (ตกึคอมโฆษะ)
ตึกคอมโฆษะ ชั้น 3 250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-389600
เว็บไซต์ : www.tscomputer.co.th
ส่วนลด : คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ส่ังซือ้ 10,000.- ข้ึนไป  
  มอบกิ๊ฟวอยล์เชอร์ 300.- และสั่งซื้อ 15,000.-  
  มอบกิฟวอยล์เชอร์ 500.-
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

T.P.N. SHOP (ตกึคอมโฆษะ)
ตึกคอมโฆษะ ชั้น 3 250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-389600
ส่วนลด : คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ ส่ังซือ้ 10,000.- ข้ึนไป
  มอบกิ๊ฟวอยล์เชอร์ 300.- และสั่งซื้อ 15,000.-  
  มอบกิฟวอยล์เชอร์ 500.-
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เกรท คอมพวิเตอร์ จ�ากัด
14/24 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-223004
ส่วนลด : 3-10% คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โรงพมิพ์ศริภัิณฑ์ออฟเซท็ 
236 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-221141
เว็บไซต์ : www.siriphan.com
ส่วนลด : 10% สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน คงิสตาร์
62/29-30 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-223612, 081-4712494  
ส่วนลด : 15% บริการตัดเย็นเสื้อผ้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วน จ�ากดั โรงพมิพ์พระธรรมขันต์
95 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
โทร : 043-224836, 043-321765
เว็บไซต์ : www.facebook.com/prathammakhant
ส่วนลด : 5% สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด การ์ดและของช�าร่วย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วน จ�ากดั แพร่วัสดุก่อสร้าง 
152/27-29 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-236759, 043-238726
ส่วนลด : วัสดุก่อสร้าง คิดราคาพิเศษ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านธรรมชาตคัิลเลอร์แลป็
161/12-13 ถ.กลางเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-222245
ส่วนลด : 10% บริการถ่ายภาพ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านวาเลนเซีย เวดด้ิง สตูดิโอ
29/14 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 084-5126900, 043-333922
เว็บไซต์ : www.weddingvalencia.com 
ส่วนลด : 20% บริการถ่ายภาพแต่งงาน / 
  จัดงานแต่งงานนอกสถานที่ ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านดอกไม้สปุรดีา ฟลอร่า
2/1 ถ.ประชาส�าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-221622, 081-7173509, 086-6348747, 
  Fern 091-0566647
เว็บไซต์ : www.facebook.com/supredaflora, 
  www.facebook.com/ร้านดอกไม้ขอนแก่น
  สุปรีดาฟลอร่า (KhonKaenFlower Supreda) 
ส่วนลด : 10% รับจัดช่อดอกไม้ แจกัน กระเช้า ฯลฯ  
  ยอดสั่งซื้อ 600 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านยทุธแอร์ 
4/4/2005 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-321528, 081-3804722  
ส่วนลด : 5-10% เครื่องปรับอากาศ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเฟรมเดคคอร์
41/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 081-3807700 
ส่วนลด : 10-20% ท�ากรอบรูป
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศนูย์ภาษาจนีศกึษา มาเอด็-เซนเตอร์
119/17-18 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-222779, 081-6896842
เว็บไซต์ : www.ma-ed.com
ส่วนลด : 15% คอร์สเรียนภาษาจีน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

จรีะแอร์-ไดนาโม (3K Shop)
5/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 081-1180372
ส่วนลด : 5-10 % บริการล้างรถ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อกัษรเจรญิ
223 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-223182
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์เครื่องเขียน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปลาทองนเิวศ
401 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-223742 
ส่วนลด : 5%  ปลาและอุปกรณ์ตกปลา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านม่านมณเฑยีร
115/2-3 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-236052, 089-7147838  
ส่วนลด : 12% บริการางติดตั้งผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ 
  ฉากกั้นห้อง มู่ลี่ปรับแสง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

โครงการบ้านเรา 
221 ม.9 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-387783 
ส่วนลด : โปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดโครงการใหม่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเจรญิยิง่วัสดุ
89/3 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-237372  
ส่วนลด : 5% อุปกรณ์ประปา / เครื่องมือช่าง 
  เฉพาะสินค้าราคาปกติ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 
  200 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านพรีะศกัดิ ์เคมีภัณฑ์ 
77/9 ม.1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-243067  
ส่วนลด : 10% สินค้าทั้งร้าน ยกเว้นสินค้าร่วมรายการ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านขอนแก่นเจริญอะไหล่ 
165 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-241372, 083-3477114 
ส่วนลด : 5-10% บริการซ่อม พ่นสีรถยนต์ ติดตั้งแก๊ส  
  และอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส ให้เช่าเต้นท์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ชยัรตันธรรมอเีลคตรกิ
108/1-2 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 083-3627070 
ส่วนลด : 50% อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สายไฟ หลอดไฟ 
  โคมไฟ ฯ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั โฮมฮบั จ�ากัด 
111 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-472666, 081-9550191
เว็บไซต์ : www.homehub.co.th 
ส่วนลด : ราคาพิเศษ วัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ขอนแก่นทองไทย 
112-112/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-333511-2
ส่วนลด : 10% อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ ใบปัดน�้าฝน  
  หลอดไฟ ฯลฯ บริการส่ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ให ้
  นอกสถานที่ ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เจรญิแสงพานชิเพ้นท์ 
86/7-9 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 086-6305515 
ส่วนลด : สีทาอาคาร เครื่องมือช่าง ส�าหรับสินค้าขายส่ง  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อซีี ่คอมพวิเตอร์ โซลชูัน่ จ�ากัด
888/2 ม.14 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-247571, 043-471211
ส่วนลด : 5% อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง 3% 
  สินค้า ราคารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ขอนแก่นโน๊ตบุค๊ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
381/52-3 (ใกล้สี่แยกม.ภาคฯ) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-365444, 043-365489
เว็บไซต์ : www.kknotebook.co.th
ส่วนลด : 10% ค่าแรง ค่าอะไหล่ 3-5% สินค้าร่วรายการ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั แอคเคาท์ พลสั คอนซลัท์ บิส จ�ากดั 
333/61 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-466356, 081-8364500
เว็บไซต์ : www.acplus.co.th
ส่วนลด : ฟรี บริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ (จดทะเบียน 
  ธุรกิจ บัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบภายใน) 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อาร์วทีแีมชชนี โปรดักส์ จ�ากดั 
2/4-5-6 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-320908, 043-226274
โทรสาร  : 043-226732
ส่วนลด : 10% จ�าหน่าย ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านศรจีนัทร์แอร์ 
756 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-224871  
ส่วนลด : 10% ค่าแรง อะไหล่ ติดตั้ง ซ่อม 
  เครื่องปรับอากาศ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.เฟิงสุย่ อีสาน
508/9 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-222991, 043-320361, 081-7171616 
เว็บไซต์ : www.fengshuitown.com
ส่วนลด : 10-15% บริการ ฮวงจุ้ย ฮวงซุ้ย ฮวงจุ๊ย 
  เฟิงสุ่ย ฟงสุ่ย ตี่ลี่
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ไมนคิส์ คอมมิวนเิคชัน่ จ�ากดั 
31/29-30 ถ.อ�ามาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-237780 
เว็บไซต์ : www.minics.co.th 
ส่วนลด : 10% บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์
  ระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ไพศาลดับเพลงิ
325/22 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-344729, 081-4713238, 080-3173814 
ส่วนลด : 20% อุปกรณ์ดับเพลิง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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หจก.สนิธนสาร กรุป๊, เอสอาร์ แกลลอร่ี
150/20 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-247623-5, 086-2333313
โทรสาร  : 043-247624
เว็บไซต์ : www.srgallery2004.com
ส่วนลด : 10% สื่อสิ่งพิมพ์ ท�าป้ายโฆษณา ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านไซส์ปริน๊ท์
161/26 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-348651-5
ส่วนลด : 10% กรอบรูปทุกรูปแบบ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั ขอนแก่นโฮมเซน็เตอร์ 2002
999/1-4 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-324222, 089-4172641  
ส่วนลด : รับของที่ระลึกเป็นพิเศษ วัสดุก่อสร้าง 
  และของตกแต่งบ้าน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน HI CLASS
17,19,21 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
โทร : 043-334993-5
เว็บไซต์ : www.hiclassthailand.com
ส่วนลด : 5% บริการถ่ายภาพแต่งงาน / 
  จัดงานแต่งงานนอกสถานที่ ฯลฯ
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านศลิป์วทิยุ
328-330  ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000
ส่วนลด : 5% เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้าน ส.สมบตัิ
332/2  ถ.หน้าเมืองต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-221634 
ส่วนลด : 10% ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านโชคอ�านวยชัยการช่าง 
398-400 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-222218 
ส่วนลด : 30% อุปกรณ์ก่อสร้าง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านไทยวจิติรวัสดุ
191 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 
โทร : 043-334993-5
ส่วนลด : 15% วัสดุก่อสร้าง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านชุดภาษาไทย 
123/1-2  ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-322237 
ส่วนลด : 10% บริการเช่าชุด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านเหรยีญทองเภสชั
123/21 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร : 043-222498
ส่วนลด : 3% ค่ายาเวชภัณฑ์ เฉพาะยาบางชนิด
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดบริพตัรธรุกจิ 
35/19-20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 
โทร : 043-241470 
 Fax : 043-241396
ส่วนลด : 5% อะไหล่รถยนต์ และน�้ามันเครื่อง
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านปลาสวยงาม
ส�านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   
ส่วนลด : 5% ค่าพันธุ์ปลา
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

คณุรชันี ชวีนิศริวัฒน์ 
(น�าเข้าส่งออกไม้แปรรูปจากต่างประเทศ)
968 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.โนนศิลา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
40130 
โทร : 043-386730, 086-2222200 
ส่วนลด : 2% ไม้แปรรูป จากราคาขายปลีก 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั บุค๊เซน็เตอร์แอนด์เทคโนโลย ีจ�ากดั 
2/9-10 ถ.ราชฎร์บ�ารุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
40130 
โทร : 087-8624050  
ส่วนลด : 5% เครื่องเขียน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ร้านน�า้พองแอร์
10/12-13 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.กุดน�้าใส อ.น�้าพอง 
จ.ขอนแก่น 40130 
โทร : 043-373550, 043-228822, 081-6621417  
ส่วนลด : 10% ค่าแรงซ่อมแอร์รถยนต์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

น�าชยัฟาร์มาซ,ี สนามกอล์ฟภมิูเมอืงพล และ
ไดร์ฟ 
304/8-9 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
40120  
ส่วนลด : 10% ค่ายา 10% ค่าสนาม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ชัยภูมิ                                                          

บรษิทั มติซชูยัภูม ิจ�ากดั 
430 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
36000 
โทร : 044-812555 
โทรสาร  : 044-835066  
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่แท้ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

นครราชสีมา                                                           

หมูบ้่านโฮมการ์เด้นวลิล์ 
148 ม.6 ถ.รัตนพิธาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30310  
โทร : 085-6824704, 044-52111
เว็บไซต์ : http://www.homegardenville.com
ส่วนลด : ซื้อบ้าน อาคารพาณิชย์ในเครือ 
  หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ ใช้สระน�้าฟรี 
  รับแจกจักรยาน 1 คัน 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เพช็รววิาห์สตดิูโอ 
389 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 089-4282317 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/PetvivaStudio
ส่วนลด : 15% ค่าเช่าชุดวิวาห์ ยกเว้นการ์ดของช�าร่วย
  ลูกค้าที่จองแพ็กเกต ราคา18,900 บาทขึ้นไป
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั เฉนิเจยีนวนัเจริญ จ�ากดั (KCTV) 
100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 
โทร : 081-5475513 
โทรสาร  : 044-205060-13  
ส่วนลด : 10% ค่าบันทึกเทพถ่ายทอดสด 
  ค่าผลิตสื่อโฆษณา ฟรีค่าติดตั้ง ไม่รวมค่า 
  พาหนะเดินทาง / ที่พัก
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทัเอกสหกรุ๊ป  
240 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-252777 
โทรสาร  : 044-259780 
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ และค่าแรง 
  ซื้อสินค้ามากว่า 1,850 บาท ขึ้นไป 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เอส พี บ้านคาร์แคร์ 
553/8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000
โทร : 086-4417567 
โทรสาร  : 044-261939 
เว็บไซต์ : www.sp.co.th 
ส่วนลด : 40% ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน 
  20% บริการคาร์แคร์ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ใต้ฟ้ามอเตอร์ 
36-40 ถ.ไชยณรงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 
โทร : 081-8762499 
โทรสาร  : 044-246254  
ส่วนลด : 5% โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
  10% ซ่อมแซมสินค้า 
  กรณชี�าระด้วยบตัรเครดติรบัส่วนลด 3% และ 8%
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั บสิชเินเซอร์วสิแอนด์คอนซลัเตนท์ จ�ากดั
558 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 089-5856218 
โทรสาร  : 044-278414  
ส่วนลด : 10% ค่าฝึกอบรม และให้ค�าปรึกษาโครงการ  
  5% สินค้าและบริการอื่นๆ BSC  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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บรษิทั นครเซน็เตอร์แพค็ จ�ากดั
6/3 ซ.วัดสุสาน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 083-3681661 
โทรสาร  : 044-296124  
ส่วนลด : 5-10% บรรจุภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ทแีอนด์ทกีอล์ฟ 
105/5 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-259317 
โทรสาร  : 044-7260321 
ส่วนลด : 25% อุปกรณ์กอล์ฟ ยกเว้นสินค้าจัดรายการ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั สยามมลัตซิอฟท์ จ�ากดั 
1085/1-2 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-270196 
โทรสาร  : 044-270196  
ส่วนลด : 20% Website 
  10% ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โคราชอนิทเีรยีโฮม 
291/7-8 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-296920, 081-8777573 
โทรสาร  : 044-296764 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Korat Interior Home  
  โคราช อินทีเรียโฮม
ส่วนลด : 30-50% ผ้าม่าน, 20% อุปกรณ์ 
  40% ม่านปรับแสง/มู่ลี่
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

เค.ว.ีเอก็ซ์เพรส
51/1-2 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 086-4608850 
โทรสาร  : 044-245199  
ส่วนลด : 10% บริการซักแห้ง ไม่รวมกับรายการ 
  โปรโมชั่นอื่น ๆ ของบริษัท 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั ธรรมทวโีฮมเซน็เตอร์ จ�ากดั
537/1 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 
โทร : 044-289160-3 
โทรสาร  : 044-244024  
ส่วนลด : 5-20% อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สีทาบ้าน ฯลฯ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั เมอืงงามคลนิกิยางยนต์ จ�ากดั 
1222 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 
โทร : 086-4217671, 044-253009  
โทรสาร  : 044-252688  
ส่วนลด : 15% เปลี่ยนผ้าเบรค
  50% แรงเจียจาน 
  ตั้งศูนย์ ฟรี ตรวจเช็คช่วงล่าง  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

หจก.นครวทิยา (1987) 
44 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-241753, 044-244821 
โทรสาร  : 044-268187  
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์เครื่องเขียน 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

โรงเรยีนสถานสอนภาษาสมาคมนกัเรียนเก่า 
สหรฐัอเมรกิา (เอ.ย.ูเอ.) นครราชสมีา 
1818 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 
โทร : 044-203921-2
เว็บไซต์ : www.auakorat.com
ส่วนลด : ทดสอบฟรี ปีละ 1 สิทธิ์
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านประทานพร โฮมเซน็เตอร์ (ผ้าม่าน) 
806/14 ม.4 ต.หัวทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 080-7278008
ส่วนลด : 10% บริการติดตั้งผ้าม่าน มู่ลี่ ฯลฯ
  รับส่วนลดเมื่อซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ซ. อะไหล่อเีลค็ทริค จ�ากดั 
3/1-2 ถ.มขุมนตร ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 
โทร     : 044-262969, 081-8777180  
ส่วนลด : 10% หลอดไฟ LED เครื่องเสียงห้องประชุม  
  เครื่องปรับอากาศ รับส่วนลดเมื่อสั่งซื้อ  
  100,000 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
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บรษิทั บญุไทยแมชชนีเนอรี ่คอมเพลก็ซ์ จ�ากดั 
417, 419, 421, 423 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 
โทร : 044-269444-48 
โทรสาร : 044-269444 ต่อ 312
เว็บไซต์ : www.bmctoolmart.com 
ส่วนลด : ราคาสมาชิก เมื่อซื้อเครื่องมือช่าง 
  เครื่องสูบน�้า ปั๊มน�้า มอเตอร์ไฟฟ้าฯลฯ 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

นติยสาร ดเูดิง้ 
1767 ถ.เดชอดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 
โทร : 093-3215333, 091-8277290
เว็บไซต์ : www.facebook.com/dooderng
ส่วนลด : 15% สื่อโฆษณา ฟรีค่าสมาชิก ฟรีค่า Website 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั มโีชครุง่เรอืงกจิ จ�ากดั
356 ม.10 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 
โทร : 081-9775892
โทรสาร : 044-491121
เว็บไซต์ : www.meechoke.com
ส่วนลด : 5% ค่าติดตั้งระบบก๊าซ NGV
  10% ตรวจสอบสภาต่ออายุหนังสือรับรอง NGV 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทั สขุเกษมทรัคแฟคทอรี ่จ�ากดั 
99 ม.5 ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 30210
โทร : 081-2659193
โทรสาร : 044-389074
เว็บไซต์ : http://สุขเกษมทรัค.com
ส่วนลด : 5% ซื้อเครื่องยนต์ NGV แท้จากเกาหลี แดวู  
  ฮุนได 
  5% ค่าติดตั้ง NGV 6 ล้อ 10 ล้อ แปลงเครื่อง 
  หรือเปลี่ยนเครื่อง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

บรษิทัไทย-เอเชยี พ.ีอ.ีไพ้พ จ�ากดั 
555 ม.18 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 30130 
โทร : 089-6676018 
โทรสาร : 02-818-8035  
ส่วนลด : 50% ท่อพีอี, 48% ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
  30% อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมท่อพีอี เงินสดไม่รวม 
  ค่าขนส่ง 
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

ร้านแดงอะไหล่ยนต์ 
794/14 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
30130 
โทร : 089-7208600  
ส่วนลด : 5% อะไหล่รถยนต์ 30% แหนบ ไม่รวมน�้ามัน 
  และแบตเตอรี่  
ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560

สกลนคร                                                           

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดัมถีาวรเกษตรยนต์ 
647 ม.1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร 47110   
โทร : 042-721369   
ส่วนลด : 10-20% รถไถนาคูโบต้า จ�าหน่ายอุปกรณ์ 
  การเกษตร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศรีสะเกษ                                                         

Pro step clcan&wax Thailand
991/28 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 30000
โทร : 045-960555, 081-4577888 
Email  : lEK_tranakorn@hotmail.com
ส่วนลด : ล้าง 5 คัน ฟรี 1 คัน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ฟองฟูซกัอบรีด 
444/2 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
33000 
โทร : 045-643949, 086-4785166  
ส่วนลด : 10% บริการซักอบ-รีด เมื่อใช้บริการรายเดือน /  
  ซักผ้าห่ม / ผ้านวม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อุดรธานี                                                           

สถานวิีทยรุ่วมช่วยด้วยใจอุดร FM 101.25 MHz. 
199/100 ม.5 การเคหะอุดร ถ.รอบเมือง ต.สามพร้าว 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-204093, 081-8715999  
ส่วนลด : 20% ค่าโฆณาทางสถานีวิทยุ 
  หนังสือพิมพ์ร่วมช่วยด้วยใจ  
  10% ค่าโฆษณาทางเคเบิ้ลทีวี  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั อเีค เดกคอเรท แอนด์ ดีไซน์ จ�ากัด 
499 ม.9 ถ.เลียบคลองเจริญ ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-348481-2, 081-9545959 
เว็บไซต์ : www.ekdecorate.com 
ส่วนลด : 30% อุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

คอ็กพทิอดุรเบสท์ไทร์ 
120 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-222155, 042-221416, 042-221512 
โทรสาร : 042-222155
เว็บไซต์ : www.cockpit.co.th   
ส่วนลด : เปลี่ยนยางรถยนต์ทุกชนิด 4 เส้น 
  รับสิทธิ์ส่งเสริมการขายตามช่วงเวลา  
  15 %  ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
  50 %  เติมลมไนโตรเจน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านศลิป์สมยั 
286/18 ถ.โพศรี (ราชพัสดุ) ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-241335, 042-243592, 086-6357734 
โทรสาร : 042-243592
เว็บไซต์ : www.silsamai.com 
ส่วนลด : 10-20% บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน  
  ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าแรงและอุปกรณ์อื่นๆ 
  ส�าหรับการติดวอลเปเปอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ควนิแอล (ไทยแลนด์) จ�ากดั 
330/47-48 ถ.รอบเมือง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-340444, 088-557790 
โทรสาร : 042-341668 
เว็บไซต์ : www.quinl.com 
ส่วนลด : 30% Super Verified และ Verified 
  สมาชิกรับเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกของ Google 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อดุรกระจกรถยนต์ จ�ากดั 
235/1-2 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-204115-6  
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Udonautoglass 
ส่วนลด : 5% กระจกรถยนต์ ฟิมล์กรองแสง ประดับยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.ศราวธุการช่าง 
47/4 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-343033, 081-8732511   
ส่วนลด : 20% เหลก็ สเตนเลส ให้ค�าปรกึษาทกุรปูแบบฟรี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บจก.เค.อนิเทลลเิจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชัน่ (2004)
304/24 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-343432-4 , 042344240-1 
โทรสาร : 042-248734, 042-344242 
ส่วนลด : 5% ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ฯลฯ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อดุรโอเอคอมพวิเตอร์แอนด์เซอร์วสิ 
455/47-48 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-321908-9  
โทรสาร : 042-321909  
ส่วนลด : 300 บาท ซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่รวมอะไหล่ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.44 ปืนสมบูรณ์ 
29, 44, 45 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-223634, 081-2605544  
ส่วนลด : 10% ส�าหรับอาวุธปิน บริการซ่อม 
  ล้าง ท�าความสะอาดฟรี 1 ปี 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.โอเชีย่นมาร์เกต็ต้ิง 
599/184-186 ถ.รอบเมือง ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-346888   
ส่วนลด : 10% เครื่องถ่ายเอกสาร ยกเว้นอุปกรณ์เสริม 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ซซูกู ิอดุรธาน ีจ�ากัด 
166/1-5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-348218-9   
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่ และค่าแรง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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บรษิทั ไทยอนิเตอร์เนช่ันแนล เรนท์ อะ คาร์ จ�ากดั
สนามบินนานาชาติอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 02-2511131-2  
ส่วนลด : 10% บริการรถเช่าขับเองในประเทศไทย 
  (รายวัน รายเดือน) 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั โตโยต้าอุดรธาน ีผูจ้�าหน่ายโตโยต้า จ�ากดั
77 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-342222  
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่และค่าแรง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สแตนดาร์ด พลสั เซอร์วสิ จ�ากดั 
115 ม.1 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000     
โทร : 042-920222    
เว็บไซต์ : www.standardplus.co.th 
ส่วนลด : 10% งานติดตั้งงานอลูมิเนียม กระจก เหล็กตัด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านถาวรแอร์ สาขาประชารกัษา 
386/3-4 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000     
โทร : 042-222086     
ส่วนลด : 10% บริการซ่อม แอร์บ้าน แอร์รถยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

พอดแีฮร์บวิตีแ้อนด์สปา 
53-54 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-224265   
ส่วนลด : 15% บริการเสริมสวยและนวดไทย 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านอร่ามการไฟฟ้า 
28/2 ถ.อ�าเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-221230     
ส่วนลด : 15% สนิค้าและบรกิาร ตดิต้ังระบบไฟฟ้าทกุชนดิ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

หจก.อดุรศรวิีไลอะไหล่ยนต์ 
301-302 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-222801     
ส่วนลด : 10% บริการซ่อมและบ�ารุงรักษารถยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยูอ่ีก่ารพมิพ์ 
565 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-242636     
ส่วนลด : 10% บริการออกแบบ - จัดท�าป้ายทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ภาคอสีานการพิมพ์ (999) จ�ากดั 
10/5-6 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-246611     
ส่วนลด : 10% สิ่งพิมพ์กระดาษทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ไพน์ ก๊อบป้ี 
231 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-246333  
ส่วนลด : 10% บริการถ่ายเอกสาร 500 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
 
บรษิทั บ.ีด.ี ไอที ช๊อปป้ิง จ�ากดั 
121/11 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-329130-2 
เว็บไซต์ : www.bd.co.th  
ส่วนลด : 15% ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ศรไีทยใหม่วสัดุภัณฑ์ 
222 ม.4 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-247333 
เว็บไซต์ : www.srithaimai.co.th 
ส่วนลด : 20% วัสดุ - อุปกรณ์ก่อสร้าง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สงวนชยัเคหะภัณฑ์ 
399 ม.3 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-242168, 042-223014 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/sck.udon  
ส่วนลด : 10-20% อุปกรณ์ - วัสดุก่อสร้างทุกชนิด 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ยงฤดีธรุกจิ 
40 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-242230, 042-221352, 089-7108713  
ส่วนลด : 30% บริการ ใบขับขี่ แปลเอกสาร 
  ท�าพาสปอร์ต-วีซ่า 
  จดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างชาติ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก 
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บรษิทั ตัง้ฮัว่ไถ่ 1999 จ�ากดั 
203 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-241063, 081-6282829 
ส่วนลด : 10-20% ผลิตภัณฑ์ตราสิงห ์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สมาร์ทช๊อป
597/14 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 089-4729933  
ส่วนลด : 10-20% บริการตัดเย็บชุดสูทสากล 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั น�า้เพชรวอเตอร์เทค จ�ากดั 
248/28 ถ.อดุลยเดช ซ.4 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-320064, 086-8638999, 085-9285111 
ส่วนลด : 10-20% น�้าดื่มตราน�้าเพชร 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เอด็ดเูคช่ัน ไดเรค็ จ�ากดั 
165/6 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 084-0340510  
ส่วนลด : 10% บริการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ดโีก้สตาร์ แก๊ส 
138/3 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 088-5155535  
ส่วนลด : 10% บริการติดตั้งแก๊ส LPG รถยนต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั สวน ชาน บ้าน 
333/12 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000  
โทร : 042-211779, 081-8738022 
เว็บไซต์ : www.suanchanbaan.com 
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์สระว่ายน�้า 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั อดุรแม็บ 
9/3 ถ.เชิดสมบัติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-343296, 089-5778933  
ส่วนลด : 10% สือ่โฆษณา นิตยสาร จดัท�าแผนที ่เวบ็ไซต์ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอ พลสั มีเดีย 
300/39 ม.4 ซ.สนามแข่งม้าใหม่ ถ.อุดร-สกล ต.หนองขอน
กว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 083-3333132 
ส่วนลด : 10% สื่อโฆษณาครบวงจร
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

สถาบนัสอนออกแบบทรงผม เป๊ียกแฮร์ดีไซน์
94/6 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร : 042-212185, 081-3803277, 081-3803275 
ส่วนลด : 10% บริการสอนออกแบบทรงผม
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

อนิเด็กซ์ สปาคาร์แคร์ 
54/1 ถ.อุดร-กุดจับ ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000    
โทร : 081-9014366  
ส่วนลด : 10% บริการล้างอัดฉีด คาร์แคร์
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บริษทั โตโยต้า ชณิณ์ นนท์ อดุรธานี จ�ากดั 
999 ถ.เลี่ยงเมือง (หนองคาย-สกลนคร) ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-215555 
เว็บไซต์ : www.toyotatsnu.co.th 
ส่วนลด : 10% ค่าอะไหล่และค่าแรง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อมิเพรสชัน่อนิเตอร์เฟิร์น จ�ากดั 
111/19-21 ม.8 ซ.บ้านดงวัด ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-930078 
โทรสาร : 042-930051 
เว็บไซต์ : www.imprezion-udon.com 
ส่วนลด : 10% ออกแบบตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์และ 
  อุปกรณ์ส�านักงาน  
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั บี.เค.เมท็ทอล ชที
68 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
โทร : 042-344169  
ส่วนลด : 10-30% แผ่นหลังคาเหล็ก BK 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรษิทั โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน)
89/20 ม.9 ซ.บ้านหนองเหล็ก ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร : 081-6489690 
เว็บไซต์ : www.homepro.co.th 
ส่วนลด : 10% วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั เอสพ ีรเีทล เซอร์วสิ จ�ากดั 
98/11 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 089-1055003, 090-9904905  
ส่วนลด : 10% อุปกรณ์ในร้านค้าปลีก 
  และจ�าหน่ายเครื่องชงกาแฟ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั อลัฟา พรซิีชัน่ อดุร จ�ากดั 
356 ม.8 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 042-266234   
ส่วนลด : 5% ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์จากยางและซิลิโคน 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั สยามบสิซเินส จ�ากดั 
112 ม.5 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000    
โทร : 042-266493  
ส่วนลด : 10% สินค้าด้านการเกษตรครบวรจร / 
  ค้าส่งและปลีกทั่วประเทศ 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

ร้านไทยสยามอดุร 
ม.2 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000   
โทร : 042-322169, 084-5192340 
เว็บไซต์ : http://thaisiamudon.webs.com 
  10% เครื่องอัดอิฐบล็อก เครื่องอัดปุ๋ย 
ส่วนลด : โม่ผสม แบบพิมพ์ท่อ แบบพิมพ์เสา 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก

บรษิทั ต.หมกูระจกโคราช ฟูด้ โปรดักส์ จ�ากดั
368 ม.17 ซ.บ้านหนองใส 2 ต.หนองนาค�า อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000    
โทร : 081-8723207, 081-9651678 
เว็บไซต์ : www.facebook.com/t.mookajok
  www.facebook.com/ต.หมูกระจกโคราช 
  ฟู้ด โปรดักส์ บจก. 
ส่วนลด : 5-10% ผลิตอาหารแปรรูป 
  จ�าพวกหนังหมู ขายปลีก - ส่ง 
ระยะเวลา : ตลอดอายุบัตรสมาชิก
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1 หอการค้าไทยและ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

02-6221860-76 ต่อ 354 02-6221003

2 หอการค้าจังหวัดกระบี่ 075-700203-4 075-700205

3 หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 034-512257 034-623621

4 หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 043-822188 043-822188

5 หอการค้าจังหวัดกำาแพงเพชร 055-713050 055-722456

6 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 043-324990-1, 043-325948-9 043-324990

7 หอการค้าจังหวัดจันทบุรี 039-321551 039-325024

8 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 038-514105, 089-8316933 038-514106

9 หอการค้าจังหวัดชลบุรี 038-273095-6 038-273095

10 หอการค้าจังหวัดชัยนาท 056-412305 056-412305

11 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 044-811511 044-817770

12 หอการค้าจังหวัดชุมพร 077-502575 077-571910

13 หอการค้าจังหวัดเชียงราย 053-700330, 053-774880 053-774880

14 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053-241404-5 053-241406

15 หอการค้าจังหวัดตรัง 075-210238, 075-225352-3 075-211380

16 หอการค้าจังหวัดตราด 039-520430 039-525232

17 หอการค้าจังหวัดตาก 055-564132 055-564131

18 หอการค้าจังหวัดนครนายก 037-311401 037-314999

19 หอการค้าจังหวัดนครปฐม 034-254647, 034-210230 034-254231

20 หอการค้าจังหวัดนครพนม 042-502007 042-502008

21 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 044-296121-3 044-296124

22 หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-325223-4 075-325223

23 หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ 056-803504 056-803561

24 หอการค้าจังหวัดนนทบุรี 02-5917878-9 02-5917878

25 หอการค้าจังหวัดนราธิวาส 073-611767 073-615168

26 หอการค้าจังหวัดน่าน 054-751234 054-751234

27 หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ 042-491377 042-403066

28 หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 044-612811 044-612811

29 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี 02-5811738-9 02-5811738

30 หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032-810085 032-811087

31 หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี 037-215036-7 037-215037

32 หอการค้าจังหวัดปัตตานี 073-450825-6 073-331825

33 หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-241111, 035-244544 035-244544

34 หอการค้าจังหวัดพะเยา 054-483903 054-483903

35 หอการค้าจังหวัดพังงา 076-411656 076-411656

36 หอการค้าจังหวัดพัทลุง 074-617838, 074-601098 074-601098

37 หอการค้าจังหวัดพิจิตร 056-613114, 056-608011 056-613114

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อหอการค้าจังหวัดที่ท่านเป็นสมาชิก
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38 หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 055-212102-4 055-212103

39 หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 032-414997-8 032-414998

40 หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 056-741044 056-713209

41 หอการค้าจังหวัดแพร่ 054-522830 054-532964

42 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 076-217567-8 076-232038

43 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 043-722950 043-722950

44 หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร 042-633508 042-633528

45 หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-620316 053-620316

46 หอการค้าจังหวัดยโสธร 045-711342 045-711325

47 หอการค้าจังหวัดยะลา 073-211288 073-228764

48 หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 043-515004 043-528082

49 หอการค้าจังหวัดระนอง 077-823901-2 077-823903

50 หอการค้าจังหวัดระยอง 038-616414 038-614409

51 หอการค้าจังหวัดราชบุรี 032-326654-5, 032-322226 032-326655

52 หอการค้าจังหวัดลพบุรี 036-413964 036-413964

53 หอการค้าจังหวัดลำาปาง 054-265078 054-351250

54 หอการค้าจังหวัดลำาพูน 053-584845, 053-584666 053-584845, 053-584666

55 หอการค้าจังหวัดเลย 042-832540 042-832540

56 หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 045-613022, 045-622115 045-617311

57 หอการค้าจังหวัดสกลนคร 042-712334 042-733636

58 หอการค้าจังหวัดสงขลา 074-246583, 074-246388 074-429400

59 หอการค้าจังหวัดสตูล 074-732191 074-725025

60 หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 02-3880494-5, 02-3954116 02-3880494

61 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม 034-718154, 034-718164 034-718154

62 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 034-820737 034-820738, 034-429254

63 หอการค้าจังหวัดสระแก้ว 037-425076 037-425077

64 หอการค้าจังหวัดสระบุรี 036-212444, 036-231770 036-231770

65 หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี 036-539262 036-520886

66 หอการค้าจังหวัดสุโขทัย 055-641821 055-641821, 055-642155

67 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี 035-522452 035-522452

68 หอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี 077-288963, 077-216721 077-289864

69 หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 044-511013 044-511013

70 หอการค้าจังหวัดหนองคาย 042-421039, 042-422710 042-421039

71 หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำาภู 093-3238178 042-313140

72 หอการค้าจังหวัดอ่างทอง 035-625060 035-625217

73 หอการค้าจังหวัดอำานาจเจริญ 089-9483483, 045-511440 045-451888, 045-511440

74 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 042-242693, 042-248582 042-243666, 042-248582

75 หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-417692 055-417692

76 หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี 081-6050467 056-520347

77 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 045-243603 045-245494
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บัตรเดียว

กับหอการค้าฯ

ไปที่ไหน...พักได้ทุกที่ 
• กนิได้ทุกร้าน • เดนิทางอย่างสบายใจ 

• เที่ยวทั่วไทยได้ทุกภาค 
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