
โรงแรมในจังหวัดระดบั 4 ดาว 
 

เฮือนต้นนุ่น 

ท่ีอยู ่: 124/554-555 หมู่ท่ี 14  ซ.วดัป่าอดุลยาราม ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทรศพัท ์: 093-2326464 , 064-3654746 
ราคาเร่ิมตน้ : 1,090  บาท   จ  านวนห้องพกั: 74 หอ้ง   
Email : cottontreehomtel@gmail.com 

เว็บไซต์ :  https://m.facebook.com/cottontreehometel/ 

 
 

Baan Thanthip Hotel 
ท่ีอยู ่: 171/492 ถ.ประชาสโมสร ซ.ประชาสโมสร 22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทรศพัท ์: 043-246365,086-4692894,090-561959  
ราคาเร่ิมตน้ : 650  บาท   จ  านวนห้องพกั: 19 หอ้ง   
Email : baanthanthip22@gmail.com 

เว็บไซต์ :  https://www.baanthanthiphotel.com/ 

 
 

นาด ี10 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 
ท่ีอยู ่:  95/59 ซอย เหล่านาดี 10 ถนน เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 
โทรศพัท ์: 061 759 8333, 043-227-999   
ราคาเร่ิมตน้: 1,250 บาท จ านวนหอ้งพกั  70 ห้อง 

Email:info@nadee10.com 
http://www.nadee10.com/th/ 
 

 

อวานี  ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ท่ีอยู ่: 999 หมู่ 4 ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 043209888,043245599   โทรสาร : 043209889 
ราคาเร่ิมตน้: 1,000 บาท จ านวนหอ้งพกั  196  ห้อง 
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โรงแรมไบรท์โฮเตล็ 
ท่ีอยู ่: 177/88 ถนนมิตรภาพ หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 043-306777-9 , 098-1201970  แฟกซ์ : 043-306780 
ราคาเร่ิมตน้ : 1,200  บาท   จ  านวนห้องพกั: 79 หอ้ง   
Email : brighthotelkhonkaen@gmail.com 

เว็บไซต์ :  http://www.bright-hotel.com/ 

 

 

โรงแรมเดอะกลาเซีย  ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่: 141 ถ.ประชาส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000   

โทรศพัท ์: 043-334999 แฟกซ์ : 043-334488 

ราคาเร่ิมตน้ : 1,490 บาท   จ  านวนห้องพกั: 72 หอ้ง   
 เว็บไซต์ :  www.Glacier-hotel.com 

 

โรงแรม  มนัตราวารี 
ท่ีอยู ่: 78/9 ถนนชวนช่ืน อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โทรศพัท ์: 043-227772 , 088-3405513 
ราคาเร่ิมตน้ :  800 บาท  จ านวน : 75  หอ้ง 
Email : kae-kai@outlook.co.th 

 เว็บไซต์ : http://www.mantravaree.com/ 

 

 

โรงแรม เจริญธานีปร๊ินเซส     
ทีอ่ยู่  :  260  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
โทรศัพท์  :  0 4322  0400 - 14   โทรสาร : 0  4322  0438  
ราคา  :  1,400 – 12,000  บาท จ านวนห้องพกั  :  320  ห้อง 
E-mail : princess@kknet.co.th  
เวบ็ไซต์ : http://www.khonkaen.royalprincess.com  
 
  

 

โรงแรม โฆษะ     
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ท่ีอยู ่ :  250 – 252   ถ.ศรีจนัทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
โทรศพัท ์ :  0 4322  5014 - 8   โทรสาร : 0  4322  5013  
ราคา  :  1,360 – 19,800  บาท จ านวนห้องพกั  :  197  หอ้ง 
เวบ็ไซต ์: http://www.kosahotel.com  
E-mail : info@kosahotel.com  
 

 

สุพรรณกิารโฮม 
ท่ีอยู ่ :  130/9 ถนนโพธิสาร อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
โทรศพัท ์ :  08 9944 4880โทรสาร : 0 4322 4034 
ราคา  :  550 – 650  บาท จ านวนหอ้งพกั  :  4   หอ้ง 
E-mail :   info@supannigahome.com  
 

 

วซิซ่ิง ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น 
ท่ีอยู ่: 114/1 หมู่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 
โทร : 043-209333 , มือถือ 082-8543663 
แฟกซ์ : 043-209346 
ราคาเร่ิมตน้ : 2,200 บาท /คืน   จ  านวน : 47 ห้อง 
เวบ็ไซต ์: http://www.wishingtreeresort.com/ 
 

เดอะ เนค แกรนด์ โฮเทล 
ท่ีอยู:่33/47 ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทรศพัท:์ 043-241397 แฟกซ์ : 043-241352 
ราคาเร่ิมตน้ : 1,000 บาท /คืน   จ  านวน : 21 หอ้ง 
Email: thenextgrand@hotmail.com  
เวบ็ไซต:์ http://thenextgrand.com/index.php 
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แกลเลอร่ี เลค ววิ  
ท่ีอยู ่:  135/101 ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทร  043-270272  มือถือ  091-7706555 
ราคาเร่ิมตน้ :  700  บาท  จ านวนห้องพกั :  100 หอ้ง 
  

 

 


