โรงแรมในจังหวัดระดับ 2 ดาว
โรงแรม เดอะวันเพลส ขอนแก่น (The 1 Place Khonkaen Hotel)
ที่อยู:่ 136 147 ถนน หมอชาญอุทิศ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 084 428 3322
เว็บไซต์ : the1placekk@gmail.com
ราคา: 500 บาท จานวน : 23 ห้อง

ฮ็อป อินน์ ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
ที่อยู:่ 470 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 424880
เว็บไซต์ : www.hopinnhotel.com
ราคา: 700 บาท จานวน : 79 ห้อง

สตูดโิ อ ขอนแก่น บาย ไอเช็คอินน์
ที่อยู:่ 166/19 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 338 353
ราคา: 630 บาท จานวน : 74 ห้อง

185 เรสซิเดนซ์ (185 Residence)
ที่อยู:่ 185 หมู่ 2 ซ. รอบบึง 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043- 222-119 / 065-6399399 /062-4962396
ราคา: 750 บาท จานวน : 78 ห้อง
id line : 185 residence Email : 185Residence@gmail.com

วีซ่า โฮมเพลซ (wesah home place)
ที่อยู:่ 680/46 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-270095 ID Line : 0955412764
ราคา: 590 บาท จานวน : 90 ห้อง

โรงแรมคิวบิกซ์ (QBix Hotel) โรงแรมคอนเทนเนอร์แห่งเดียวในตัวเมืองขอนแก่น
ที่อยู:่ ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 083-265-5262
ราคา: 590 บาท จานวน : 76 ห้อง
Line @ : http://line.me/ti/p/@qbixhotel

โรงแรม ฮิปสเตอร์ ขอนแก่น
ที่อยู:่ 148//131 ม.2 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-321 999, 096-780 1133
ราคา: 700 บาท จานวน : 42 ห้อง

เอือ้ นจิตต์ ชิลล์ เฮาส์ , Euanjitt Chillhouse
ที่อยู:่ หมู่ที่ 6 142/87 ถนน ศรี จนั ทร์ อาเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-226884, 089-6497700
ราคา: 590 บาท จานวน : 51 ห้อง
Website: www.euanjittchillhouse.com
Email: rsvn(a)euanjittchillhouse.com
sale(a)euanjittchillhouse.com

ฟ้านิรันดร์ เรสซิเดนซ์
ที่อยู:่ 456/2 หมู่ 7 ซ.มะลิวลั ย์ 11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 043 235 432
ราคา: 380 บาท จานวน : 42 ห้อง
Email : f.niran@hotmail.com

L Hotel Khon Kaen
ที่อยู:่ 88/333 เหล่านาดี ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 224 017 , 098 903 0344
ราคา: 650 บาท จานวน : 74 ห้อง

โรงแรมฮ็อป อินน์
ที่อยู:่ 90/609 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:043-223899
ราคา: 600 บาท จานวน : 79 ห้อง
Website: www.HopInnHotel.com
Email: penthousekk@hotmail.co.th

โรงแรมอิงธารา
ที่อยู:่ 171 ถ.ศรี ธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จานวน : 54 ห้อง ราคา : 650 บาท
โทรศัพท์: 043-228123
เว็บไซต์ : http://www.ingtara-hotel.com/

The Boss GrandTower
ที่อยู่ : ( ใกล้ศาลหลักเมืองขอนแก่น ) ถ. ดรุ ณสาราญ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-271241 , 089-7098777 แฟกซ์ : 043-271241
จานวน : 50 ห้อง ราคา : 499 บาท / คืน
Website : http://www.thebossgrandhotel.com

แคคตัส รีสอร์ ท & โฮเต็ล
ที่อยู่ : 171/38 - 39 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 4888 แฟกซ์ : 0 4333 6655
จานวน : 62 ห้อง ราคา : 550 บาท
เว็บไซต์ : www.cactuskhonkaenhotel.com

ยูอนิ น์ ขอนแก่น
ที่อยู:่ 111/202 หมู่ 14 ต.ในเมือง ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ราคา : 690 บาท จานวน : 78 ห้อง
โทรศัพท์: 043-244555 , 083-660-5566
E-mail : contact@uinnkhonkaen.com
Website : http://www.uinnkhonkaen.com

โรงแรมสุ ภารี ปาร์ ควิว
ที่อยู่ : 178/39 ซ. 20 ถ. ประชาสโมสร ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
ราคา : 650 บาท จานวน : 60 ห้อง
โทรศัพท์ : 081-583-9022 , 043) 336-888, (043) 338-344-6
อีเมล์ : supareepark@gmail.com http://www.suparee.com

โรงแรม เป็ นหนึ่ง
ที่อยู่ : 105 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4332 2051 - 5 โทรสาร : 0 4332 1234
จานวน : 218 ห้อง ราคา : 380 – 430 บาท
E-mail : koiuco@hotmail.com

เจเจ วิลลา
ที่อยู่ : 301 / 40 ม. 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4322 1600 , 0 4322 2433
จานวน : 60 ห้อง ราคา : 350 – 890 บาท

โรงแรม สวัสดี
ที่อยู่ : 177 - 179 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4322 1600 , 0 4322 2433 โทรสาร : 0 4332 0347
จานวน : 73 ห้อง ราคา : 350 – 890 บาท
E-mail : thesawasdee@hotmail.com

โรงแรมบีบีขอนแก่น
ที่อยู่ : 99 ถ.ศรี ธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-322999 , 043-334888
จานวน : 48 ห้อง ราคา : 550-750 บาท

ดีมา โฮเต็ล
ที่อยู่ : 113 ถ.ชีทา่ ขอน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0 4332 1562 - 5 โทรสาร : 0 4322 3956
จานวน : 120 ห้องราคา : 220 – 550 บาท

โรงแรมเจริญจิตรเฮ้ าส์
ที่อยู่ : 20 / 11 ถ.ชวนชื่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-227300
จานวน : 80 ห้อง ราคาเริ่ มต้น : 500 บาท

โรงแรมห้ องสวย
ที่อยู:่ 387 ม.17 ถ.รถไฟ อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:043-324522,043-24523 ,087-7218918
ราคา: 350 บาท จานวน : 36 ห้อง
Website: http://penthouse.siam2web.com
Email: penthousekk@hotmail.co.th

