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สงวนลิขสิทธิ์ิ ไม่อนุญาตให้มกี ารลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึง่ ของหนังสือเล่มนี้
รวมทัง้ การจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่วา่ รูปแบบหรือวิธกี ารใด ในกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธใี ดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญ
าตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
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จังหวัดขอนแก่น “ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและแหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ” ซึง่
ตัง้ อยูใ่ จกลางภาคอีสาน เป็นอีกหนึง่ เมืองน่าท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ โลก
เนือ่ งจากเป็นจังหวัดทีเ่ ปีย่ มด้วยเสน่หท์ างวัฒนธรรมไทยแท้ และเป็นทีร่ จู้ กั
กันในนามจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผลิตผ้าไหมมัดหมีค่ ณ
ุ ภาพ
ชัน้ เยีย่ มของโลก นอกจากความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ขอนแก่นยังอุดมไป
ด้วยแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทมี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ และมีกจิ กรรมกลาง
แจ้งทีน่ า่ สนใจ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ เี ขตสัตว์สงวนนานาชนิด และอุทยานแห่งชาติ
มากมาย ทีน่ ี่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสถึงวิถชี วี ติ ของชาวอีสานแท้ๆ และตืน่
ตากับวัตถุโบราณ อาทิ โครงกระดูกไดโนเสาร์ พร้อมลิม้ ลองอาหารอีสานรส
เด็ดแบบต้นต�ำรับ อบอุน่ ด้วยรอยยิม้ ของคนในท้องถิน่ แบบไม่รลู้ มื
ยิง่ ไปกว่านัน้ ขอนแก่นยังมีความพร้อมทุกด้านในการเป็น “เมืองแห่ง
ไมซ์” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีค่ รบครันทัง้ ในด้านการคมนาคม
สถานทีจ่ ดั ประชุมและนิทรรศการ สถานทีพ่ กั การบริการทีไ่ ด้มาตรฐาน
และเป็นจังหวัดทีน่ บั ว่ามีความคุม้ ค่าทีส่ ดุ ส�ำหรับตลาดไมซ์ จากผลการ
ส�ำรวจในโครงการส�ำรวจสถิตกิ ารจัดประชุม การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล
และการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยปี พ.ศ.2555 พบว่า
อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นนัน้ มีมลู ค่าสูงถึง 343 ล้านบาท
แบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์จากต่างประเทศ 327 ล้านบาท และ
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศกว่า 15.36 ล้านบาท
ทีเส็บในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ให้มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นหนึง่ ของธุรกิจหลักทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก (1) Win: กระตุน้ ให้
เกิดการจัดงานไมซ์คณ
ุ ภาพในประเทศไทย (2) Promote: ประชาสัมพันธ์
เพือ่ ปรับทัศนคติของชาวไทยให้เห็นว่า การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย
สามารถจัดได้อย่างมีคณ
ุ ภาพไม่แพ้จดุ หมายใดในโลก (3) Develop: พัฒนา
อุตสาหกรรมไมซ์สคู่ วามเป็นเลิศทัง้ ระบบ
MICE CITY BREAKS KHON KAEN จึงเป็นเหมือนการจุดประกายความ
คิดให้มองเห็นภาพของขอนแก่นได้ชดั เจนมากขึน้ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์
มุมมองใหม่ให้กบั ธุรกิจไมซ์ ภายใต้กรอบ Destination-Business-People
ของ “เมืองแห่งไมซ์” ข้อมูลในหนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นการตอบโจทย์ของงานไมซ์
ทุกรูปแบบ ณ จังหวัดขอนแก่น
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LEADING VENUES

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

CENTRAL PLAZA KHON KAEN
99/1 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4300-1000-14
www.centralplaza.co.th

ขอนแก่น

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

GOLDEN JUBILEE CONVENTION HALL,
KHON KAEN UNIVERSITY
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40002
0-4320-2500
gjc@charoenthanikhonkaen.com
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พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ภูเก็ต

อ.เมือง

PULLMAN KHON KAEN
RAJA ORCHID

9-9 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-2155
www.pullmanhotels.com

โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ขอนแก่น
CENTARA HOTEL AND
CONVENTION CENTRE
KHON KAEN

999 หมู่ 4 ถ.ประชาสำ�ราญ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4320-9888
www.centarahotelsresorts.com/
centara/ckk/
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REASONS
TO CHOOSE

KHON KAEN

1

BEST CONFERENCE FACILITIES

พร้อมสรรพทุกการจัดประชุม

2

ขอนแก่นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่
จัดประชุม ทั้งศูนย์ประชุม ศูนย์ประชุมใน
สรรพสินค้า ห้องสัมมนาในโรงแรม ทุกแห่ง
ล้วนมีบริการที่ได้มาตรฐาน

CONVENIENT

ทุกการเดินทางคือความราบรืน่

หลายสายการบินให้บริการจาก
กรุงเทพฯ ตรงสู่ขอนแก่น ขณะเดียวกัน
ขอนแก่นยังเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ GMS ซึ่ง
ประกอบด้วยกัมพูชา จีน (ยูนนานและจังหวัด
กวางสี) ลาว พม่า เวียดนาม และประเทศไทย

3

RICH CULTURE

เสน่หง์ ามวัฒนธรรม

คุณสามารถสัมผัสเสน่ห์อันงดงาม
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรม
อีสานที่มีอยู่ทั่วไปในขอนแก่น

4

VIBRANT & FUN

สนุกและไม่หยุดนิง่

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ผู้คนเปี่ยม
ด้วยไปด้วยรอยยิ้มสรวลเสเฮฮา มีการ
จัดงานเทศกาลสร้างความรื่นรมย์ให้
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานถึง 3 แห่งด้วยกัน

5

SENSATIONAL
THAI - ISAN CUISINE

รสล้�ำ อาหารอีสาน

คุณสามารถเลือกจัดงานในธีมพื้นบ้าน
อีสาน ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
อาหารอร่อยล�้ำ ในบรรยากาศพื้นบ้าน
อันเปี่ยมเสน่ห์

6

MICE C i t y B re ak s K H O N K AE N

10 เหตุผลทีจ่ ะทำ�ให้เข้าใจว่าทำ�ไมต้อง...ขอนแก่น

6

HOSPITABLE

อบอุน่ ด้วยไมตรี

ที่นี่คือเมืองที่จะต้อนรับคุณด้วย
ความอบอุ่น พร้อมค�ำมั่นที่จะช่วยท�ำให้
เป้าหมายในการจัดงานของคุณส�ำเร็จลุล่วง

7

COMBINATION OF CITY
LIFE AND COUNTRYSIDE

สองความต่างทีน่ า่ หลงใหล

ขอนแก่นเป็นเมืองผสมผสานความทันสมัย
เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติได้ลงตัว
ในฉากของความเป็นเมือง คุณจะพบว่ายัง
คงมีนาข้าว ป่าเขาบริสุทธิ์ที่ยังคงสัมผัสได้

8

SUSTAINABILITY

เมืองแห่งความยัง่ ยืน

ขอนแก่นเป็นเมืองที่ให้ความเอาใจ
ใส่ต่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความยั่งยืน
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ในอนาคต

9

SECURITY

ปลอดภัยเต็มร้อย

เมืองนี้มีดีกรีความปลอดภัยสูงสุด
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

10

VALUE FOR MONEY
PLUS QUALITY

คุม้ ค่าคุม้ ราคา

คงไม่มีที่ใดให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเท่ากับขอนแก่น
ได้อีกแล้ว กับบริการเลิศหรู ความพร้อมสรรพใน
ทุกความสะดวกสบาย อัธยาศัยไมตรีต้อนรับ
ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมขอนแก่นจึงเป็นเมืองที่
ตอบโจทย์การจัดงานไมซ์ทุกระดับได้เป็นอย่างดี
K HON K A EN MICE Ci t y Breaks
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KHON KAEN FAST FACTS
จังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการลงทุนของภาค
ตะวันออกเฉียงหนือของประเทศไทย รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภูมภิ าค ทำ�ให้ทน่ี ม่ี คี วามพร้อมในด้านสถานทีจ่ ดั ประชุม
การแสดงสินค้า สถานทีพ
่ กั สิง่ อำ�นวยความสะดวก และบริการมาตรฐาน
คุณภาพ ขอนแก่นจึงได้รบั การยกย่องให้เป็น “นครแห่งไมซ์” ของ
ภาคอีสานทีน่ า่ ภาคภูมิ
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางและที่ตั้งของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในระดับภาคและจังหวัด โดยมีหน่วยงานต่างๆ ตั้งอยู่มากกว่า 200 แห่ง
เป็นที่ตั้งของสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเปรู
มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกว่า 13 แห่ง เป็นเอกชน 3 แห่ง
และระดับวิทยาลัยอีก 10 แห่ง ตลอดจนมีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์
ทันสมัย พร้อมให้บริการด้านสาธารณสุขที่เป็นเลิศ
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตามแนว
นโยบายในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic
Corridors Development) ของรัฐบาลในการพัฒนาแนวตะวันออก ตะวันตก (East – West Economic Corridor: EWEC) ที่จะเชื่อมโยง
ประเทศพม่า ไทย ลาว และเวียดนามในระยะทาง 1,500 กิโลเมตร
ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กว่า 3,000 คน และมีศูนย์ประชุมกระจายอยู่ตาม
โรงแรมระดับ 5 ดาวต่างๆ กระจายทั่วจังหวัด
ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น รองรับจ�ำนวนเครื่องบินได้ 32 เที่ยวต่อ
วัน มีอัตราเฉลี่ยผู้โดยสารที่รองรับได้ประมาณ 8,000 คนต่อวัน
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KHON KAEN
CITY BREAKS

โบราณสถานคูถ่ น่ิ อีสาน งามวัฒนธรรมตระการตา นำ�พาวิถสี คู่ วามร่วมสมัย
หลากหลายความสุขในขอนแก่นทีเ่ ปีย่ มด้วยด้วยความรูน้ า่ รืน่ รมย์

HERITAGE • NATURE • CULTURE • ART+LIFESTYLE
K HON K A EN MICE Ci t y
• FESTIVE KHON KAEN • SHOPPING

Breaks
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วัดไชยศรีและฮูปแต้มสินไซ

WAT CHAI SI AND ITS MURALS

พระธาตุขามแก่น

PHRATHAT KHAM KAEN
85 ม.1 บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น�ำ้ พอง
จ.ขอนแก่น 40140
08-9277-5696 หรือ การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น
0-4322-7714-6, 0-4322-7717, 		
0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

ปูชนียสถานที่ส�ำคัญยิ่งของจังหวัดขอนแก่น
ที่ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิแห่งนี้ สร้างขึ้น
ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นที่ยึด
เหนี่ยวศรัทธาของชาวอีสาน ตัวองค์พระ
ธาตุขามแก่นนั้น มีลักษณะเป็นเจดีย์ฐาน
สามเหลี่ยมทรงอีสาน องค์พระธาตุสูง 19
เมตร และมีหลายต�ำนานที่กล่าวถึงที่มาของ
การสร้างพระธาตุองค์นี้ อย่างไรก็ตาม
พระธาตุขามแก่นถือว่าเป็นโบราณสถานที่
ส�ำคัญของจังหวัดขอนแก่น และทุกปีใน
วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 จะมีงานฉลองและ
นมัสการพระธาตุเป็นประจ�ำ

หมูท่ ี่ 8 บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน 08.00-16.00น.

วัดไชยศรีสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2408 เป็นทีร่ จู้ กั
กันดีในหมูช่ าวขอนแก่นและนักท่องเทีย่ วว่า
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเ่ ขียนทัง้ ภายในและ
ภายนอกสิมซึง่ เรียกกันว่า “ฮูปแต้ม” นัน้
สวยงามคลาสสิกอย่างยากหาทีใ่ ดเสมอเหมือน
ภาพดังกล่าวเป็นฝีมอื นายทอง ทิพย์ชา ช่าง
พืน้ บ้านชาวมหาสารคาม เขียนด้วยสีฝนุ่ โทน
สีคราม เหลือง ขาว โดยเรือ่ งราวทีเ่ ขียนบน
ฝาผนังด้านนอกเป็นรูปนรกแปดขุม ภาพ
พระเวสสันดร และนิทานพืน้ บ้านเรือ่ งสังข์
สินไชย ซึง่ เป็นเรือ่ งเล่าทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชาว
อีสานยิง่ นัก นอกจากนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้านอีสานรวบรวมข้าวของเครือ่ งใช้
ตัง้ แต่สมัยโบราณให้ชม

NEED TO KNOW

เส้นทางทัวร์สมิ อีสาน
ในจังหวัดขอนแก่น มีสมิ หรืออุโบสถโบราณอันเป็นมรดกตกทอดของ
ภาคอีสานกระจายอยูใ่ นอำ�เภอต่างๆ คุณสามารถสร้างสรรค์เส้นทาง
การท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ งราวของสิมได้โดยเฉพาะ โดยสามารถ
เชือ่ มโยงไปยังการเดินทางชมสิมของจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม สำ�หรับผูส้ นใจเส้นทางท่องเทีย่ วเหล่านี้ ขอคำ�แนะนำ�
ได้จากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น
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HERITAGE
วัดสระทอง

WAT SRATHONG
2 บ้านหนองขาม หมูท่ ี่ 9 ถ.เหล่านาดี
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

วินาทีแรกที่พบกับสิมหรือโบสถ์ของวัด
สระทอง จะท�ำให้ต้องทึ่งในความงดงาม
แปลกตาของฮูปแต้มภายนอก ที่มีลักษณะ
เป็นภาพนูนต�ำ่ ลงสีและลวดลายดูมเี อกลักษณ์
นอกจากนี้ตัวสิมยังจัดเป็นอาคารทรงคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรม สะท้อนเอกลักษณ์ของ
อีสานอย่างแท้จริง ภายนอกอาคารประดับ
แว่นแก้วฐานชุกชี ภายในประดิษฐานพระ
ประธานศิลาทรายรูปแบบอีสาน และในปี
พ.ศ.2545 ที่นี่ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่า
ด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่ง
เอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก

วัดสระบัวแก้ว

WAT SRA BUA KAEW
หมูท่ ี่ 4 บ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก 		
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้ต้องยกให้ภาพ
จิตรกรรมหรือฮูปแต้มและประติมากรรม
ตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์ ประดับด้วย
ประติมากรรมสิงห์หมอบทั้งซ้ายและขวา
ด้านหน้าสิงห์ทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียด
เท้า รูปปั้นทั้งสองเป็นฝีมือของหลวงพ่อผุย
พระอุปัชฌาย์ วัดสระบัวแก้ว ส่วนผนังของ
โบสถ์แห่งนี้ก่ออิฐถือปูน บริเวณภายในและ
ภายนอกผนังทั้งสี่ด้านจะปรากฏจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน
ชาดก สวรรค์ นรก หรือนิทานพื้นบ้าน
เป็นต้น โดยสิ่งที่น่าสนใจส�ำหรับฮูปแต้ม
ของวัดนี้คือช่างแต้มดูมีอิสระเสรี ในการ
แสดงฝีมือของตนเองได้อย่างเต็มที่

สร้างสรรค์บรรยากาศจาก “ฮูปแต้ม”
เพราะสีสนั ของฮูปแต้มคือเสน่หช์ วนมอง คุณ
สามารถตกแต่งบรรยากาศการจัดงานเลีย้ ง
การประชุมสัมมนาเพือ่ ให้เข้าถึงถิน่ อีสาน ด้วย
การจำ�ลองสีสนั ของฮูปแต้มมาเติมแต่ง สร้าง
ชีวติ ชีวาและความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั ผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง
CITY PILLAR SHRINE
KHON KAEN

ประดิษฐาน ณ ศาลาสุขใจ ถ.เทพารักษ์
หน้าเทศบาลขอนแก่น
ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดขอนแก่น
0-4324-6649, 0 -4324-6853
0-4323-5974
pr.prd.go.th/khonkaen
prd.khonkean@hotmail.com
www.facebook.com/KhonkaenPillar
ทุกวัน

ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพิพธิ ภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภเู วียง

PHUWIANG FOSSIL RESEARCH
CENTER AND DINOSAUR
MUSEUM
ตัง้ อยูใ่ กล้อทุ ยานแห่งชาติภเู วียง 		
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
0-4343-8204-6
www.dmr.go.th
เปิดให้บริการทุกวัน (ปิดวันจันทร์ 		
ยกเว้นวันจันทร์ทตี่ รงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.00 น.

เมื่อฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่
อ�ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปีพ.ศ.
2519 ขอนแก่นจึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่ง
ไดโนเสาร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา และการ
ส�ำรวจในเวลาต่อมาก็พบกระดูกไดโนเสาร์
อีกหลายชนิด อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาวิจัยแห่งนี้ขึ้น โดยความร่วมมือ
ของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาค้นค้าของนักวิชาการ เยาวชนที่
สนใจ ภายในจะพบห้องจัดแสดงเรื่องราว
ต่างๆ ตั้งแต่การก�ำเนิดจักรวาล วิวัฒนาการ
ไดโนเสาร์ทั่วโลก การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์
ฯลฯ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่กรุกระจกใส
เผยให้เห็นการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ภาย
หลังขุดค้นพบกระดูกไดโนเสาร์
12
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เป็นสถานทีแ่ รกส�ำหรับทุกโปรแกรมการ
เดินทางทีค่ วรค่าแก่การเข้ามาสักการะ เพราะ
ถือเป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และเป็นทีเ่ คารพ
สักการะของชาวขอนแก่น โดยประดิษฐาน
อยูท่ ศี่ าลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์หน้าเทศบาล
ขอนแก่น ทัง้ นีท้ า่ นเจ้าคุณปูพ่ ระราชสาร
ธรรมมุนี และหลวงธุรนัยพินจิ อดีตผูว้ า่
ราชการจังหวัดขอนแก่นได้รเิ ริม่ สร้างขึน้ โดย
น�ำหลักศิลาจารึกจากโบราณสถานในท้องที่
อ�ำเภอชุมแพ มาประกอบพิธที างพุทธศาสนา
และตัง้ เป็นศาลหลักเมือง เมือ่ วันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ.2499 ตอนกลางคืนจะเปิดไฟ
ท�ำให้บริเวณโดยรอบสวยงามอร่ามตา
NEED TO KNOW

บางสถานทีเ่ พือ่ อีเวนท์พเิ ศษ
คุณสามารถเนรมิตงานจัดเลีย้ งให้นา่
ประทับใจได้ดว้ ยการใช้บางสถานที่ อาทิเช่น
โบราณสถานทีม่ บี ริเวณกว้างขวาง หอ
ศิลปวัฒนธรรมประจำ�จังหวัด ทีเ่ อือ้ ต่อการ
จัดงาน โดยประสานงานเป็นกรณีพเิ ศษได้

HERITAGE
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ART AND CULTURE MUSEUM :
KHONKAEN UNIVERSITY

ปราสาทเปือยน้อย

PRASAT PUEAI NOI
หมูท่ ี่ 1 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย 		
จ.ขอนแก่น 40340
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
หรือ www.facebook.com/pages/
ปราสาทเปือยน้อย เมืองขอนแก่น
ทุกวัน

ปราสาทเปือยน้อยหรือที่ชาวบ้านเรียกกัน
ว่าพระธาตุกู่ทองนั้น เป็นปราสาทสมัย
บาปวนทีง่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง และมีขนาดใหญ่
ที่สุดในขอนแก่น สร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะผสมระหว่าง
ศิลปะเขมรแบบบาปวนและแบบนครวัด
เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู โดยมี
แผนผังโดยรวมเป็นปราสาท 3 หลังตั้งอยู่
บนฐานเดียวกัน ด้านหน้าปรากฏบรรณาลัย
และโคปุระ ปราสาทล้อมรอบไปด้วยก�ำแพง
แก้วและคูน�้ำตามระบบการจ�ำลองจักรวาล

ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-2035
http://www.itrmu.net/web/03rs2/
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 รัฐบาลในสมัย
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินมา
ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณบึงสีฐานฝั่งตะวันตก โดยมี
สถาปัตยกรรมเป็นทรงเล้าข้าวของชาว
อีสาน จัดแสดงนิทรรศการและท�ำกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ท�ำพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ.2541 และได้จัดตั้ง
หน่วยงาน “หอศิลปวัฒนธรรม” เป็น
หน่วยงานในก�ำกับของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
“ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม”

ต้นต�ำรับดินแดนไดโนเสาร์
รูไ้ หมว่าจังหวัดขอนแก่น คือดินแดนทีม่ กี ารค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์
เป็นทีแ่ รกของเมืองไทย และการค้นพบแหล่งไดโนเสาร์บนเทือกเขาภูเวียง
โดยเฉพาะการค้นพบไดโนเสาร์ซอโรพอดสกุลและชนิดใหม่จากภูเวียง ที่
ชือ่ ว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรนิ ธรเน และนับแต่นน้ั เป็นต้นมา ขอนแก่นก็ได้รบั
ฉายาหนึง่ ว่าดินแดนแห่งไดโนเสาร์ภาคอีสานไปโดยปริยาย
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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เมืองโบราณโนนเมือง

NON MUEANG ANCIENT TOWN

กูป่ ระภาชัย

KU PRAPHACHAI
114 หมูท่ ี่ 1 บ้านนาค�ำน้อย ต.บัวใหญ่
อ.นำ�้ พอง จ.ขอนแก่น 40140
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

กู่ประภาชัยหรือกู่บ้านนาค�ำน้อย จัดเป็น
กลุ่มโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังเป็น
อโรคยาศาล สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร
ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยปรางค์
ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นทางด้าน
หน้า ด้านขวามือเยื้องไปข้างหน้าเป็นอาคาร
รูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าบรรณาลัย อาคารทั้ง
สองล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้ว โดยมีโคปุระ
หรือซุ้มประตูทางเข้าออกด้านหน้าหรือทาง
ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกก�ำแพง
ที่มุมซ้ายมีสระน�้ำ ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง
โดยมีเสาประดับประตู ทับหลังเป็นหินทราย
ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

บ้านนาโพธิ์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

นับเป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดี ยุค
สมัยศิลปะทวารวดีที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดขอนแก่น โดยส�ำนักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่น ได้
จัดเป็นโบราณสถานที่ส�ำคัญของจังหวัด
โดยมีการค้นพบเสมาหินทรายศิลปะ
ทวารวดี 3 ใบ และมีหลุมขุดค้นซึ่งเป็น
โครงกระดูกมนุษย์ที่มีพิธีฝังศพตาม
ประเพณีโบราณ มีธรรมเนียมการฝัง
เครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมกับศพ เช่น
หม้อและภาชนะดินเผาเขียนสีและลายขูดขีด
ลายเชือกทาบ ก�ำไลส�ำริด ก�ำไลกระดูกสัตว์
เช่น กระดูกหมู กระดูกควาย เขากวาง และ
กระดองเต่าใกล้กับโครงกระดูกด้วย

NEED TO KNOW

เรือ่ งเล่าจากประตูเมือง
ประตูเมืองขอนแก่นสร้างขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2527 จากความร่วมมือของ
หลายหน่วยงานภายในจังหวัด และมีการปรับปรุงหลายครัง้ เพือ่ ให้เหมาะ
สมกับการเติบโตของเมืองขอนแก่น จนในทีส่ ดุ กลายเป็นประตูเมืองทีเ่ รา
เห็นในปัจจุบนั ประตูเมืองใหม่นเ้ ี ป็นรูปแบบอาคารอีสานประยุกต์ ทีผ่ สม
ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอีสานและปราสาทหินขอมโบราณ ซึง่ น่าจะเป็น
ปราสาทเปือยน้อยทีม่ ชี อ่ ื เสียงมากทีส่ ดุ ในภาคอีสานตอนกลาง
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โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

HONG MOON MUNG
KHONKAEN CITY MUSEUM
ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4327-1173, 0-4322-4031
เปิดทุกวัน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น.

โฮงคือหอเก็บสมบัติ ดังนั้นโฮงมูนมังเมือง
ขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวม
เรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต
และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น โดยแบ่งออก
เป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 แนะน�ำเมือง
ขอนแก่น โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมือง
ขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น โซน
ที่ 3 การตั้งเมือง โซนที่ 4 บ้านเมืองและ
วิถีชีวิตของชาวขอนแก่น และสุดท้ายคือ
โซนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้ (ค่าเข้าชม
เด็ก 10 ผู้ใหญ่ 20 ชาวต่างชาติ 90)

วัดป่าแสงอรุณ

WAT PA SAENG ARUN
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน 08.07 -18.09 น.

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดขอนแก่น วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก
ตัวเมืองมากนัก มีจุดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถที่
มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบอีสานตอน
บนผสมกับสถาปัตยกรรมภาคกลาง ด้าน
หน้าสู่ทิศตะวันออก มีความกว้าง 15 เมตร
ความยาว 34 เมตร ปลียอดบนท�ำด้วยโลหะ
ทองค�ำบริสุทธิ์สูงจากพื้น 60 เมตร จ�ำนวน
เสา 52 ต้น หน้าต่าง 14 ช่อง ประตู 3 ช่อง
หลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาสีแดงส้ม
แบบโบราณ มีหอระฆัง 4 หอที่มุมก�ำแพง
แก้วทั้งสี่มุม โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 9 ปี
ด้วยงบประมาณที่มากถึง 49 ล้านบาท

ลัดฟ้า...จัดประชุมเมืองไทย
TCEB จัดโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย...
อิม่ ใจ ตามรอยพระราชด�ำริ” ณ โครงการ
พระราชด�ำริตา่ งๆ ใน 5 จังหวัดทัว่ ประเทศ
โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีส่ นใจ
สามารถสอบถามได้ที่ TCEB Call Center
1105 หรือ www.ประชุมเมืองไทย.com
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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วัดมงคลหลวง

WAT MONGKOL LUANG
229 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 		
จ.ขอนแก่น 40110
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
หรือ www.facebook.com/pages/
วัดมงคลหลวง
ทุกวัน

แม้เป็นวัดที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่ที่นี่
น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอีกแห่งหนึ่ง
ของขอนแก่น ค่าที่นอกจากการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ ภายใน
พระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปศิลปะสมัย
ทวารวดีทมี่ คี วามแปลกตา ไม่เหมือนใคร และ
ภายในอาณาบริเวณวัดยังมีการค้นพบวัตถุ
โบราณมากมาย ซึ่งได้มีความพยายามจัดตั้ง
หอศิลปวัฒนธรรม ในอันที่จะช่วยส่งเสริม
กระตุ้นเตือนให้คนในท้องถิ่นช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพย์สินในท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบัน
ก�ำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้าวของ
ที่ชาวบ้านร่วมกันน�ำมาถวายวัดบ้าง ที่ขุด
ค้นเจอบ้าง โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้
จะกลายเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทาง
โบราณคดีชิ้นส�ำคัญในอนาคต

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
KHON KAEN NATIONAL
MUSEUM

193 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-6170
www.nationalmuseums.finearts.
go.th/khonkaen
วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
วันหยุด วันจันทร์ วันอังคาร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล�้ำค่าของภาค
อีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของ
เครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ
ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่างๆ
อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์
สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบ
เสมากลางแจ้ง และอาคารชั้นเดียวด้านหลัง
ถ้าคุณอยากท�ำความรู้จักภาคอีสานและ
ขอนแก่นมากขึ้น ที่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางได้เป็นอย่างดี (ค่าเข้าชม
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท)
NEED TO KNOW

เปิดประตูสยู่ คุ ทวารวดี
ขอนแก่นเป็นดินแดนทีม่ คี วามเก่าแก่มาเนิน่
นาน ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยทวารวดี ทีน่ จ่ี งึ
พบเมืองโบราณหลายแห่ง ซึง่ มีการขุดค้น
พบเสมาหินโบราณ รวมถึงพระพุทธรูปหิน
ทีค่ วรค่าแก่การอนุรกั ษ์
16
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อุทยานแห่งชาติภเู วียง

PHUWIANG NATIONAL PARK
ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
0-4335-8073
0-4335-8073
Phuwiangnp71@hotmail.com

เมืองโบราณเมืองเพีย

MUANG BORAN MUANG PIA
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

บ้านเมืองเพียถือเป็นจุดก�ำเนิดของ
จ.ขอนแก่นก็ว่าได้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1
เพราะเป็นจุดศูนย์กลางการบริหารงาน
จ.ขอนแก่น หากย้อนไปกว่านั้นจะพบว่ามี
การค้นพบโบราณวัตถุ เป็นเครื่องยืนยันว่า
เป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยทีเดียว
นับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่ง ที่มีการขุด
ค้นพบโบราณวัตถุ คาดว่าอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 13-15 พบโบราณวัตถุประเภท
เสมาหินทราย เครื่องมือส�ำริด และเหล็ก
ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ ฐานประติมากรรม
และพระพุทธรูป รวมถึงชิ้นส่วนภาชนะดิน
เผา หินบดยา และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ที่นี่แล้ว บริเวณโดยรอบยังเป็นสถานที่
ที่มีการขุดค้นพบทางโบราณคดีมากมาย
โดยเฉพาะซากไดโนเสาร์ ที่นี่มีแหล่งซาก
ไดโนเสาร์ที่สามารเยี่ยมชมได้ มี 4 หลุมขุด
ค้นด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าเยี่ยม
ชม ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ พระนอนแกะ
สลักบนหน้าผาสมัยทวารวดี ถ�้ำคนนอน
แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
ยิ่ง น�้ำตกทับพญาเสือ น�้ำตกตาดจ�ำปา
น�้ำตกตาดกลาง หินลาดกกกุ่ม และอื่นๆ
อีกมากมาย การชมอุทยานฯ ควรติดต่อ
ประสานงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อการ
อ�ำนวยความสะดวก ซึ่งสถานที่แต่ละแห่ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินเข้าไปชม
(ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท)

CSR กับงานอนุรกั ษ์
คุณสามารถขยายพรมแดนของการจัดกิจกรรม CSR ไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ได้
โดยการปลูกจิตสำ�นึกของความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย การเรียนรู้
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะภาคอีสานนัน้ จัดว่าเป็นแหล่ง
โบราณคดีทส่ี �ำ คัญแห่งหนึง่ ของประเทศ นอกจากนีย้ งั สามารถสร้าง
กิจกรรมระดมเงินทุนเพือ่ การอนุรกั ษ์วตั ถุโบราณได้อกี ด้วย
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เขือ่ นอุบลรัตน์

UBONRAT DAM

สวนสัตว์ขอนแก่น

ต.เขือ่ นอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ 		
จ.ขอนแก่น 40250
0-43446-233-4
www.urdam.egat.com
ทุกวัน

KHONKAEN ZOO
88 หมู่ 8 ต.ค�ำม่วง อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น 40280
08-6459-4192
www.khonkaenzoo.com
thurakarn_kkz@hotmail.com
www.facebook.com/pages/
สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo
ทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

จากสวนสัตว์เขาสวนกวางได้ทำ� การปรับปรุง
สถานที่ให้มีความโอ่อ่าและเป็นธรรมชาติ
พร้อมกับเปลีย่ นชือ่ เป็น “สวนสัตว์ขอนแก่น”
มีพื้นที่เป็นเนินเขาที่ตั้งอยู่ในรอยต่อระหว่าง
จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี เพื่อให้เป็น
สวนสัตว์เปิด ที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาของเยาวชน โดยแบ่งเป็นโซน
สวนนก ส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ส่วนแสดง
สัตว์กีบต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งทุ่งแสน
กวางที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ นอกจากนี้ยังมี
สวนน�้ำ สถานที่แคมปิ้ง ศูนย์ประชุม และ
อีกมากมายรองรับการท่องเที่ยวเป็นหมู่
คณะ (ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท
นักศึกษา/ข้าราชการ 50 บาท เด็ก 20 บาท
เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. พระภิษุ สามเณร
และผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไป ชมฟรี)

เขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่ง
ที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจาก
เขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้า
พลังงานน�้ำแห่งแรกในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จัดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลา
และสัตว์น�้ำจืดแหล่งใหญ่ของภาคอีสาน
ภายในอาณาบริเวณร่มรื่น และมีร้านอาหาร
บริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่มักแวะ
เวียนมานั่งพักรับประทานอาหารใต้ต้นไม้
คนส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาพักผ่อน
หย่อนใจ มีบ้านพักบริการและเรือส�ำหรับ
พาชมทัศนียภาพโดยรอบ
NEED TO KNOW

ปาร์ตกี ลางสวนสวย
บริเวณภายในเขือ่ นอุบลรัตน์ มีพน้ื ทีส่ นาม
หญ้าทีม่ คี วามร่มรืน่ อยูห่ ลายจุด อีกทัง้ ยัง
มีรา้ นอาหารอยูม่ ากมาย เหมาะกับการจัด
งานอีเวนท์ในบรรยากาศกลางสวน ซึง่
สามารถใช้บริการเมนูอสี านจากร้านอาหาร
ภายในเขือ่ นได้
18
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ฟาร์มวิว

FARM VIEW
โรงแรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
0-4331-1666, 08-1954-2666
0-4331-2777
www.majorgrand.com
contactus@majorgrand.com

หินช้างสี อุทยานแห่งชาตินำ�้ พอง
HIN CHANG SI, NAM PONG
NATIONAL PARK
ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
40240
0-4335-8074
www.park.dnp.go.th
ทุกวัน

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอ�ำเภอ
ชุมแพ ที่น�ำความน่ารักของฝูงแกะมาให้ชาว
ขอนแก่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สัมผัส
ภายใต้บรรยากาศสไตล์คันทรี่ซึ่งแทบไม่น่า
เชื่อว่านี่คือภาคอีสานของไทย นอกจาก
ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมแกะ
ตัวน้อยๆ กันแล้ว ยังมีกิจกรรมปืนผา
บ้านต้นไม้ บ้านกระต่าย ให้อาหารปลา
ร้านกาแฟ ของฝากของช�ำร่วย และยังใช้
เป็นสถานที่ท�ำกิจกรรม Team Building
ได้ด้วย

กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้
เหนือที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติน�้ำพอง จัด
เป็นจุดชมวิวยามเช้าและเย็นที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของขอนแก่น เหตุที่ชื่อหินช้างสี
เพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ล�ำตัวสีกับก้อน
หินขนาดใหญ่ และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้
บริเวณจุดชมวิวนั้นเป็นลานหินกว้างขนาด
ใหญ่ อีกทั้งบนลานหินนี้สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา จุดชม
วิวนีต้ งั้ อยูไ่ ม่หา่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติ
มากนัก โดยขับรถอ้อมไปขึ้นทางด้าน
บ้านค�ำหญ้าแดงอีกด้านหนึ่ง และต่อด้วย
การเดินเท้าอีกประมาณ 15 นาที
สวนสัตว์เป็นมากกว่าทีค่ ดิ
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรูท้ างด้านการอนุรกั ษ์แล้ว สวนสัตว์ขอนแก่น
ยังมีสถานทีพ
่ กั แรม และมีสถานทีจ่ ดั ประชุมซึง่ สามารถจุได้ถงึ 200-300
คน นอกจากนี้ ทีน่ ย่ี งั ถูกวางเป้าหมายให้เป็นสวนสัตว์ประจำ�จังหวัด และ
โปรโมตให้คนในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศใกล้เคียงมาเทีย่ วชม
โดยสามารถเพิม่ เติมกิจกรรมต่างๆ มากมายเสริมเข้าไปในแพ็กเกจทัวร์
สำ�หรับนักเรียนหรือหมูค่ ณะ เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั สถานที่
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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อุทยานแห่งชาติภผู าม่าน

PHU PHAMAN NATIONAL PARK
ต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
40130
0-4335-8075
0-4321-0163
www.dnp.go.th
phu_phaman@hotmail.com
ทุกวัน

พัทยา 2

PATTAYA 2
บ้านหนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40150
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

พื้นที่ราบริมทะเลสาบประมาณ 20 ไร่ซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี
เทือกเขาภูพานค�ำทอดยาวเป็นฉากหลังแห่ง
นี้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด
ของคนในท้องถิ่น เหมาะส�ำหรับการ
นั่งรับประทานอาหาร และเล่นน�้ำใน
บรรยากาศคล้ายชายทะเล มีร้านอาหาร
บริการอาหารพื้นเมือง ปลาเผา และมี
อุปกรณ์เพื่อกิจกรรมทางน�้ำ เช่น ห่วงยาง
จักรยานน�้ำ บานาน่าโบ๊ต ให้เล่นกันอย่าง
สนุกสนาน

อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่
ป่าดงลาน ครอบคลุมอาณาบริเวณใน
อ�ำเภอภูผาม่าน และอ�ำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น และอ�ำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
จัดเป็นอุทยานแห่งชาติล�ำดับที่ 72 ของ
ประเทศ มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่ง
โดยเฉพาะถ�้ำและน�้ำตก เหมาะส�ำหรับคน
รักการผจญภัย รูปลักษณ์ภายนอกของ
อุทยานแห่งนี้ คือ เทือกเขาหินปูนที่มีหน้า
ผาตัดตรงดิ่งลงมาเป็นริ้วๆ คล้ายผ้าม่าน
และชื่อของอุทยานฯ ถูกตั้งตามชื่อของ
ภูเขาเทือกหนึ่งทางตอนใต้ของอุทยาน
ที่มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดู
เหมือนกับผ้าม่านผืนใหญ่ (ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่
40 เด็ก 20 ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 เด็ก
100 บาท)

NEED TO KNOW

ผจญภัยในขอนแก่น
รอยต่อของจังหวัดขอนแก่น บริเวณอำ�เภอชุมแพทีต่ ดิ ต่อกับจังหวัด
ชัยภูมนิ น้ั อุดมไปด้วยสถานทีธ่ รรมชาติทส่ี วยงามของประเทศไทย
โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติภผู าม่านทีม่ คี วามโดดเด่นด้วยน้�ำ ตกและเถือ่ นถ้�ำ
มากมาย เหมาะกับการจัดกิจกรรมเชิงผจญภัย ทีน่ อกจากให้ความรูส้ กึ
สดชืน่ ในธรรมชาติบริสทุ ธิแ์ ล้ว ยังปลูกฝังจิตสำ�นึกอนุรกั ษ์ไปด้วยในตัว
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อุทยานกล้วยไม้ปา่ ช้างกระ
วัดป่ามัญจาคีรี

CHANG KRA ORCHID PARK,
WAT PA MANCHA KHIRI

บึงแก่นนคร

BUENG KAEN NAKHON
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

ข้อดีของจังหวัดขอนแก่นประการหนึ่งคือ
การเป็นเมืองที่มีบึงขนาดใหญ่อยู่ภายใน
จังหวัดหลายแห่ง และหนึ่งในบึงอันส�ำคัญ
นั้นได้แก่ บึงแก่นนคร อันเป็นเหมือน
ศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวภายในเมือง
รอบๆ บึงเรียงรายด้วยร้านอาหาร วัดวา
อาราม สถานที่ส�ำคัญต่างๆ ในช่วงฤดูร้อน
ยามดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเบ่งบาน
ทั่วบริเวณสวนสาธารณะของบึงแห่งนี้จะ
เปล่งประกายไปด้วยสีเหลืองจัดจ้านของ
ดอกไม้ ที่ส่งให้ทัศนียภาพรอบบึงเกิดความ
งดงามจับใจ

วัดป่ามัจจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
40160
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

ทุกครั้งที่ลมหนาวมาเยือน “ช้างกระ”
กล้วยไม้ป่าดอกเล็กๆ สีขาว มีจุดม่วงอม
ชมพูแซมประปราย จะเบ่งบานรวมกันเป็น
ช่อห้อยระย้าลงมาเป็นพวงสวยงาม ส่งกลิ่น
หอมเย็นชื่นใจในบริเวณวัดป่ามัญจาคีรี
ทั้งนี้เพราะเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสม
มีความชื้นตลอดทั้งปี ที่นี่จึงพบกล้วยไม้
ช้างกระเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากถึง
4,000 ต้น เกาะตามกิ่งและล�ำต้นของต้นไม้
ใหญ่ที่มีอายุยาวนานนับร้อยปี โดยจะเริ่ม
ออกช่อตั้งแต่เดือนธันวาคม และบานเต็มที่
ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

ในวันดอกคูณบาน
ช่วงหน้าร้อน ในเดือนเมษายน จะเป็น
ช่วงเวลาทีบ่ ริเวณริมบึงแก่นนครอาบอิม่
ไปด้วยสีเหลืองทองของดอกคูณ ช่วย
เติมแต่งให้บริเวณนีด้ สู ดชืน่ ระรืน่ ตา และเป็น
ความงามของขอนแก่นทีช่ มได้เพียงปีละครัง้
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สวนสุขภาพบึงทุง่ สร้าง

THUNG SANG HEALTH PARK
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

สวนสาธารณะแห่งนี้เกิดขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์นอกจากใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของชาวเมืองขอนแก่นแล้ว ยังมีไว้
เพื่อเป็นสวนสุขภาพให้ผู้คนได้มาเดิน วิ่ง
ออกก�ำลังกาย รวมทั้งท�ำกิจกรรมนานาเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาวะของกายและใจที่ดี โดย
เฉพาะในช่วงเย็นย�่ำแดดร่มลมตก จะเห็น
ชาวขอนแก่นออกมาท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง
ณ สวนสาธารณะแห่งนี้ บริเวณโดยรอบมี
พื้นที่กว้างขวาง มีบึงน�้ำขนาดใหญ่วางอยู่
กึ่งกลางสร้างความชุ่มฉ�่ำ และที่แห่งนี้ยังเคย
ใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น คอนเสิร์ต งานอีเวนท์ต่างๆ เป็นต้น

บึงหนองโคตร

BUENG NONG KHOT
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

หนองน�้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 900 ไร่
แห่งนี้ ก�ำลังจะได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็น
ปอดของเมืองขอนแก่นอย่างสมบูรณ์ โดย
รอบบริเวณบึงแห่งนี้จัดเป็นโอเอซิสส�ำหรับ
การอยู่อาศัย เพราะมีโครงการบ้านจัดสรร
ระดับคุณภาพเรียงราย พร้อมๆ กับร้าน
อาหาร ร้านกาแฟ อีกทั้งบริเวณรอบบึงยัง
มีการน�ำทรายมาถมเพื่อพัฒนาให้ที่นี่เป็น
ชายหาดใจกลางเมืองขอนแก่น ใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างบรรยากาศ
ของชีวิตเมืองให้เต็มไปด้วยความสุข
NEED TO KNOW

ปาร์ตท้ี ร่ี มิ บึง
บริเวณริมบึงต่างๆ ในขอนแก่น มีสวน
สาธารณะทีม่ พ
ี น้ื ทีก่ ว้างขวาง เหมาะสำ�หรับ
การจัดงานอีเวนท์ อาทิเช่น คอนเสิรต์
งานจัดเลีย้ งพิเศษ โดยสามารถประสาน
เป็นกรณีพเิ ศษกับทางจังหวัด
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NATURE
จุดชมวิวช่องเขาขาด

CHONG KHAO KAAD
VIEWPOINT
อุทยานแห่งชาติภเู ก้า-ภูพานค�ำ 		
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดหนองบัวล�ำภู อยู่ในเขตอุทยานแห่ง
ชาติภูเก้า-ภูพานค�ำ จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่
บริเวณโค้งของภูเขาที่ต้องอาศัยความ
ระมัดระวังในการขับรถ แต่เมื่อมาถึงแล้ว
คุณจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของเขื่อน
อุบลรัตน์กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ที่นี่เป็น
เหมือนจุดพักรถเพื่อให้ผู้สัญจรผ่านไปมาได้
ลงมาพักผ่อนสายตาด้วยการชมธรรมชาติ
ของทะเลสาบน่าประทับใจ

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง

SI WIANG DINOSAUR PARK
ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า 		
จ.ขอนแก่น 40150
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

เป็นสวนสาธารณะริมเส้นทางระหว่างทาง
ไปอุทยานแห่งชาติภเู วียง มีพนื้ ที่ 25 ไร่ โดย
มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง ในบริเวณจัด
ท�ำเป็นสวนพักผ่อน สวนสุขภาพ มีโขดหิน
น�้ำตก บ่อน�้ำ สวนหย่อม สนามนั่งเล่น มีหุ่น
ไดโนเสาร์จ�ำลองเรียงรายทั่วบริเวณนับร้อย
ตัว บางตัวสามารถร้องได้ เคลื่อนไหวได้
คล้ายของจริง เป็นไดโนเสาร์ที่มีการค้นพบ
ฟอสซิลในภาคอีสาน ที่นี่ยังมีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าสู่
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อย่าลืม...สวนเรืองแสง
เป็นหนึง่ ในสถานทีจ่ ดั งานทีม่ ชี อ่ื เสียงของจังหวัด โดยเฉพาะในช่วง
เคานท์ดาวน์ตอนปีใหม่ ทีน่ จ่ี ะเรืองรองไปด้วยสารพัดแสงสี และ
กลายเป็นทีม่ าของชือ่ ไปโดยปริยาย ปัจจุบนั ในช่วงไม่มกี จิ กรรม
จะเป็นสถานทีพ
่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง เพราะความร่มรืน่ ของ
หมูไ่ ม้นานาพรรณ นับเป็นอีกพืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองขอนแก่นทีม่ คี วาม
น่าสนใจอย่างยิง่
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เวียงเก่า

WIANG KAO

พระมหาธาตุแก่นนคร

PHRA MAHATHAT KAEN
NAKHON
ถ.กลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลต์ของจังหวัด
ขอนแก่น โดยตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวง
เมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง
พระมหาธาตุแก่นนครแห่งนี้ เป็นพระธาตุ
เก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร
เรือนยอดทรงเจดีย์จ�ำลองแบบจาก
พระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์
200 ปี เมืองขอนแก่น มีความสูง 80 เมตร
มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตัง้ อยู่ 4 มุม และมีกำ� แพง
แก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะ
สมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน

อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

เวียงเก่าเป็นอ�ำเภอเก่าแก่ก่อนจะเปลี่ยนชื่อ
มาเป็นอ�ำเภอภูเวียง โดยมีหลักฐานจารึก
ทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง
ของเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองภูเวียง ปัจจุบัน
ความสงบร่มเย็นภายในเวียงเก่าจะท�ำให้เรา
ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิต ชาวบ้านมี
ความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการทอเสื่อใช้เอง
ภายในบ้าน นอกเหนือไปจากกลิ่นอาย
ไดโนเสาร์ที่ประดับทั่วอ�ำเภอ โดยเฉพาะตัว
อาคารโรงเรียนภูเวียงวิทยายนนั้น ถือเป็น
สถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีมาตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 7 น่าดูชมยิ่งนัก
NEED TO KNOW

ชมวิวเมืองจากวัดหนองแวง
พยายามเดินขึน้ บันไดไปในแต่ละชัน้ ของ
พระมหาธาตุแก่นนคร จะเผยให้เห็นวิวเมือง
ของจังหวัดขอนแก่นทีอ่ ดั แน่นไปด้วยตึกราม
บ้านช่อง สะท้อนถึงความเติบโตของจังหวัด
อันเป็นศูนย์กลางอีสานตอนกลางได้เป็น
อย่างดี
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บ้านโคกสง่า หมูบ่ า้ นงูจงอาง

KING COBRA VILLAGE BAN
KHOK SA-NGA
หมูท่ ี่ 6 ต.ทรายมูล อ.น�ำ้ พอง 		
จ.ขอนแก่น 40140
08-8334-9618, 08-6859-3866,
08-5924-5010,08-1768-4438
ทุกวัน

จากอาชีพขายยาสมุนไพรควบคู่กับการท�ำ
นา สู่การแสดงงูเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเดินทาง
เข้ามาที่หมู่บ้าน ซึ่งปรากฏกว่าได้รับความ
ส�ำเร็จ และค�ำว่าหมูบ่ า้ นงูจงอางได้กลายเป็น
ฉายาของหมู่บ้านโคกสง่าที่นักท่องเที่ยวรู้จัก
กันดี โดยมีการจัดแสดงหลายรูปแบบเพื่อ
ดึงดูดให้คนสนใจยิ่งขึ้น เช่น การแสดงละคร
งูตามจังหวะเพลง การชกมวยระหว่างคน
กับงูจงอาง อีกทั้งมีงูสายพันธุ์ต่างๆ เลี้ยงไว้
ในกรง พร้อมป้ายนิทรรศการเพิ่มการเรียนรู้
ให้ผู้สนใจศึกษา ส�ำหรับค่าเข้าชมนั้นตาม
ศรัทธา

หมูบ่ า้ นเต่าเพ็ก

TORTOISE VILLAGE
บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น 40160
0-7222-7859, 08-9574-3480 หรือ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1767
ชาวบ้านเชื่อว่า ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่สถิตของ
เจ้าปู่ระงุมหรือเจ้าปู่มเหศักดิ์ ซึ่งมีเต่าเป็น
สัตว์เลี้ยง คนในหมู่บ้านกับเต่าจึงอยู่ร่วมกัน
เสมอมานั่นคือเต่าเพ็ก (เต่าเหลืองหรือเต่า
เทียน) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่งไม่สามารถอยู่ใน
น�้ำได้ ลักษณะกระดองจะมีสีเหลืองแก่
ปนน�้ำตาล บ้างจะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเพือ่
รออาหารจากชาวบ้าน บ้างเดินอยูต่ ามถนน
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งหาดูได้ไม่ยากโดยเฉพาะ
ในตอนเย็นจะได้เห็นภาพนี้จนชินตา อีกทั้ง
ยังมีมัคคุเทศก์น้อยคอยพาชมอีกด้วย
ชวนเทีย่ วเนิบช้าตามสไตล์เวียงเก่า
เพือ่ ตอบรับการท่องเทีย่ วแบบเนิบช้า ได้มกี ารเปิดตัวเส้นทาง
จักรยานท่องเทีย่ ว “เวียงเก่า เมืองในหุบเขาดึกดำ�บรรพ์ท่ี
ขอนแก่น” ที่ ททท. ร่วมมือกับเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัด
ขอนแก่น โดยนักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสหุบเขาเวียงเก่าทีม่ ี
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ธรณีวทิ ยา โบราณคดี
และวิถวี ฒ
ั นธรรมชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
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วัดสนวนวารีพฒ
ั นาราม
WAT SANUAN WARI
PHATTHANARAM

ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า

PUENG TAO KONG MA SHRINE
51/5 บ้านโนนทัน หมูท่ ี่ 1 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดขอนแก่น สะท้อนให้เห็น
วัฒนธรรมชนชาวจีนที่อาศัยอยู่ในขอนแก่น
เป็นที่ประดิษฐานขององค์ปึงเถ่ากงม่า
องค์เจ้าแม่ทับทิม และองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
องค์เทพเจ้าฟ้าดิน และองค์ตี่จู่เอี้ย
ผู้ที่ได้มากราบไหว้อธิษฐานจิตต่อศาลนี้
เชือ่ กันว่าหากปรารถนาสิง่ ใดจะสมหวังดัง่ ใจ
ส�ำเร็จรุ่งเรืองถึงลูกหลาน ร�่ำรวยด้วยเงิน
ทอง สมบูรณ์สุขด้วยลาภยศและวาสนา
สุขกายใจไร้โรคา ที่นี่จึงมีผู้แวะเวียนมา
สักการะสม�่ำเสมอ

บ้านหัวหนอง หมูท่ ี่ 1 ต.หัวหนอง 		
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

วัดสนวนวารีพัฒนารามสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.
2465 มีไฮไลต์อยู่ที่สิมหรือพระอุโบสถที่
มีฮูปแต้ม (ภาพวาด) สวยงามน่าชม โดยฮูป
แต้มด้านนอก เริ่มเรื่องจากผนังด้านทิศใต้
ไปทิศตะวันตก ทิศเหนือ และสิ้นสุดที่ผนัง
ทิศตะวันออก และต่อเรื่องไปจนถึงตอนจบ
ที่ผนังทิศตะวันตกอีกครั้ง โดยมีเนื้อหามา
จากนิทานพื้นบ้านเรื่องสินไซ ส่วนด้านใน
ของสิมมีเนื้อหามาจากเวสสันดรชาดก นับ
เป็นอีกหนึ่งอารามที่สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมภาคอีสานซึ่งผูกพันอยู่กับศิลปะ
และนิทานพื้นบ้านที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน
และความสนุกสนาน

NEED TO KNOW

ไหว้พระธาตุอสี าน 4 เมือง รุง่ เรืองตลอดชีวติ
ปัจจุบนั มีการจัดเส้นทางไหว้พระธาตุดงั ของภาคอีสานเพือ่ ความเป็น
สิรมิ งคล และได้รบั ความนิยมอย่างมาก โดยเชือ่ มโยงจังหวัดทางอีสาน
เหนือ ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ให้เป็นเส้นทาง
ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ทัง้ นี้ จะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และวิถชี วี ติ
ทีน่ า่ สนใจจากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำ�คัญใน 4 จังหวัดเหล่านี้
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หลวงพ่อพระใหญ่ภพ
ู านค�ำ

LUANG POR PHRA YAI PHU
PHAN KHAM

วัดทุง่ เศรษฐี

WAT THUNG SETTHI
หมู่ 8 บ้านหนองไฮ ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-5013
0-4324-5014
www.facebook.com/pages/
วัดทุง่ เศรษฐี จ.ขอนแก่น
ทุกวัน

วัดทุ่งเศรษฐีมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยความคิด
ที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงตา
ย่ามแดง และได้ก�ำหนดไว้ว่า เจดีย์นี้เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วจะเป็นแบบนานาชาติ ธิเบต
ไทย แขก จีน ฝรั่ง ผสมกัน เมื่อสร้างเสร็จ
ได้ตั้งชื่อว่ามหาเจดีย์รัตนะ พ้องกับชื่อจุฬา
มณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จากนั้นมี
การขยายนามให้มีความหมายกว้างและลึก
ซึ้งกว่าเดิม คือ “มหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลก
ธาตุ” มีความหมายสอดคล้องกับแนวคิดที่
หลวงตาได้วางไว้ คือเป็นมหาเจดีย์แก้ว
รัตนะแห่งสามโลก

อยูบ่ ริเวณยอดเขาวัดพระบาทภูพานค�ำ
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

พระพุทธรูปสีขาวปางสมาธิองค์ใหญ่องค์นี้
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระพุทธบาทภู
พานค�ำ ตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานค�ำ อ�ำเภอ
อุบลรัตน์ วัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทจ�ำลองในมณฑปอีกด้วย ทั้งนี้
หลวงพ่อใหญ่ที่คนขอนแก่นให้ความเคารพ
นั้น มีความสูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขาที่จะ
ต้องเดินขึ้นบันไดจากลานวัดจ�ำนวน 1,049
ขั้น และยังสามารถขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอด
เขาได้อกี ด้วย บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพ
ทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม

เข้าใจถิน่ เข้าใจเทีย่ ว
ภาคอีสานอาจไม่มคี วามสวยหรูเช่นภาค
อืน่ หากมีเสน่หไ์ ม่แพ้กนั ด้วยวัฒนธรรม
สนุกสนาน และชาวอีสานมีความใสซือ่ ทำ�ให้
ทีน่ ค่ี อื ดินแดนแห่งมนต์เสน่หข์ องคนรักความ
สงบ และต้องการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ อย่างแท้จริง
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CULTURE

วัดบ้านลาน

WAT BAN LAN

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมแพ

CHUM PAE PILLAR SHRINE
บ้านโนนเมือง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 		
40130
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน

ในบรรดาหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนั้น
หลักที่หนึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ขอนแก่น หลักที่สองอยู่ที่ศาลหลักเมือง
อ�ำเภอชุมแพแห่งนี้นี่เอง ลักษณะหลักเมือง
เป็นเสาหินทราย รูปทรง 8 เหลี่ยม สูง
ประมาณ 3 เมตร การเดินทางมาเยือน
อ�ำเภอชุมแพที่เป็นอ�ำเภอใหญ่ไม่แพ้อ�ำเภอ
เมือง หลายคนมักแวะเวียนมาสักการะ
ศาลหลักเมืองแห่งนี้ และรถคันใดที่วิ่งผ่าน
มักบีบแตรส่งเสียงดังเพื่อแสดงถึงความ
เคารพต่อศาลหลักเมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

หมู่ 1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
0-4324-2129
www.facebook.com/people/
วัดมัชฌิมวิทยาราม บ้านลาน จ.ขอนแก่น
ทุกวัน

วัดมัชฌิมวิทยาราม หรือวัดบ้านลานแห่งนี้
มีสิมหรือโบสถ์เก่าแก่ของวัดที่สร้างขึ้นในปี
พ.ศ.2470 ผนังโบสถ์มีฮูปแต้มที่ผนังด้าน
นอก เขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก
โดยแต่ละห้องภาพมีค�ำบรรยายทั้งอักษร
ไทยและอักษรไทยน้อย ลักษณะฮูปแต้มมี
รูปแบบจิตรกรรมไทยมากขึ้น ปัจจุบันได้รับ
การบูรณะโดยสร้างหลังคาใหม่คลุมฮูปแต้ม
ไว้ เพื่อป้องกันแดดฝนที่อาจท�ำลายฮูปแต้ม
ให้ซีดจางลงได้

NEED TO KNOW

หอนาฬิกา วัฒนธรรมคูเ่ มือง
เมืองทุกเมืองจะมีหอนาฬิกาทีบ่ ง่ บอกเอกลักษณ์ของตนเอง ขอนแก่นก็
เช่นกัน หอนาฬิกาจังหวัดขอนแก่นทีต่ ง้ั อยู่ ณ สวนรัชดานุสรณ์ ตรงข้าม
ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นและ ร.ร.อนุบาลขอนแก่นนัน้ เป็นอีกหมุดหมายหนึง่
ทีไ่ ม่ควรมองข้าม แม้ปจั จุบนั จะไม่มสี สี นั ใดๆ บริเวณนี้ แต่หอนาฬิกา
รูปแคนก็ยงั คงครองเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นทีค่ วรแวะชม
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ART+LIFESTYLE
งานศิลป์กราฟฟิตี้
GRAFFITI ART

3/21 อาคารหลักเมืองแกลเลอรี่ 		
ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
08-7852-2153, 08-9279-6469
www.facebook.com/
LakmuangGallery

หลักเมืองแกลเลอรี่

LAKMUANG GALLERY
3/21 อาคารหลักเมืองแกลเลอรี่ 		
ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
08-7852-2153, 08-9279-6469
www.facebook.com/
LakmuangGallery
ทุกวัน 10.00-18.00 น.

เมือ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นเมืองศิลปะสมัยใหม่ของภาค
อีสาน ขอนแก่นจึงเป็นแหล่งผลิตศิลปินรุน่
ใหม่ๆ หลายต่อหลายคน และหนึง่ ในนัน้ คือ
ศิลปินผูส้ ร้างสรรค์สสี นั บนก�ำแพงทีเ่ รียกกัน
ว่า กราฟฟิตี้ โดยตามมุมเมืองต่างๆ อาทิเช่น
มุมตึกของสีแ่ ยกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก่อนถึงสถานีขนส่ง ย่านการค้า หรือไม่กแ็ ถว
สถานีรถไฟ อาจสะดุดตาเมือ่ เห็นภาพศิลปะ
ทีด่ มู พี ลังเหล่านัน้ อวดโฉม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ที่
ท�ำให้เมืองขอนแก่นดูมชี วี ติ ชีวาขึน้ มา และ
บ่งบอกว่าเมืองนีก้ ำ� ลังเติบโตไปสูค่ วามทัน
สมัยเต็มขัน้ จริงๆ

หอศิลป์เอกชนแห่งแรกของขอนแก่น
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงก้าวย่างของจังหวัด
ก�ำลังเดินไปสูก่ ารเป็นเมืองแห่งศิลปะ
สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ ใหม่ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ชาวขอนแก่นได้มพี นื้ ทีช่ นื่ ชมผลงาน
ศิลปะ ซึง่ ถือว่าเป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์รวมความคิด
สร้างสรรค์ของเมือง โดยมีรปู แบบ
นิทรรศการหลากหลายแบบ หมุนเวียน
สลับสับเปลีย่ นมาให้ชมตลอดทัง้ ปี ตัง้ แต่
จิตรกรรมร่วมสมัย ภาพวิวทิวทัศน์
ประติมากรรม การแสดง Performance
การแสดงผลงานออกแบบ การแสดง
ภาพถ่าย
เมือ่ ขอนแก่นคืออีสานในความล้�ำ สมัย
ภาพของดินแดนร้อนแล้งกำ�ลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วสำ�หรับจังหวัด
ขอนแก่น ทีก่ �ำ ลังก้าวสูก่ ารเติบโตไปสูส่ งั คมศิวไิ ลซ์อย่างเต็มตัว เพราะการ
เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย เป็นทีต่ ง้ั ของหน่วยงานระหว่างประเทศหลาย
แห่ง รวมถึงการเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจของอีสานเหนือ ขอนแก่นจึงมี
ชีวติ เมืองในแบบฉบับของชาวอีสานทีน่ า่ จับตามอง
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สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ
SINGHA PARK KHON KAEN
GOLF CLUB

ลิตเติล้ บ็อกซ์
LITTLE BOX

41 หมู่ 14 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ 		
จ.ขอนแก่น 40250
0-4337-2220, 08-8744-7356, 		
08-3070-7943
0-4337-2220
littleboxhotel@hotmail.com
www.facebook.com/
littleboxkhonkaen
ทุกวัน

ไม่นา่ เชือ่ ว่าอ�ำเภออุบลรัตน์จะมีรสี อร์ตขนาด
เล็กๆ ทีน่ ำ� เอาตูค้ อนเทนเนอร์มาเนรมิตเป็น
ห้องพักเรียบเก๋ตงั้ อยูร่ มิ ทุง่ นา ซึง่ การเปิดตัว
ของทีน่ สี่ ะท้อนให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของ
คนขอนแก่น ทีไ่ ม่หยุดนิง่ และพร้อมจะก้าว
ไปสูส่ งั คมทันสมัยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ห้องพัก
ทีม่ ไี ม่กหี่ อ้ งดูเรียบง่าย น�ำถังเหล็ก และวัสดุ
เหลือใช้มาประดับตามจินตนาการของคน
สร้าง ส่วนด้านนอกนัน้ มีสนามหญ้ากว้าง
ขวาง ส�ำหรับจัดงานปาร์ตขี้ นาดเล็ก ทีม่ วี วิ
ทิวทัศน์ของท้องนาอีสานมาเป็นสร้าง
ความรืน่ รมย์

555 หมู่ 19 ถ.ขอนแก่น-มหาสารคาม
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
043-2090000
http://santiburi.com/singhapark/i
ndex.html
ทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.

พืน้ ทีก่ ว่า 500 ไร่ ขนาด 18 หลุม พาร์ 72
ความยาว 7.502 หลาแห่งนี้ คือสนามกอล์ฟ
มาตรฐานสากล ระดับแชมเปีย้ นชิพคอร์ส
ทีท่ า้ ทายวงสวิง และความสามารถของ
นักกอล์ฟซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้ตวั เมืองขอนแก่น ด้วย
ความเป็นเลิศแห่งการสร้างสรรค์ภมู ทิ ศั น์ที่
งดงาม เน้นการออกแบบสนาม การวาง
ต�ำแหน่งหลุมทราย พืน้ ทีน่ ำ�้ แนวต้นไม้
ธรรมชาติ และรัฟทีล่ ว้ นมีความท้าทายให้
นักกอล์ฟต้องใช้สมองขบคิด นอกจากนีย้ งั
เป็นสปอร์ต คอมเพล็กซ์ทปี่ ระกอบด้วย Golf
Academy สนามเทนนิส สนามฟุตบอล
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี องชาวเมืองขอนแก่น

NEED TO KNOW

สนามกอล์ฟในขอนแก่น
นอกจากสิงห์ปาร์ค ขอนแก่นยังมีสนามกอล์ฟ
มาตรฐานอีก 2 แห่ง เพือ่ รองรับกิจกรรม
ออกรอบของนักธุรกิจโดยเฉพาะ โดยสามารถ
ดัดแปลงสถานทีเ่ หล่านีใ้ ห้เป็นทีป่ ระชุมสัมมนา
พร้อมผ่อนคลายด้วยกีฬากอล์ฟไปในตัว
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ไวน์บาร์

WINE BAR
กระจายอยูท่ วั่ เมือง ทัง้ ในบริเวณ
ตลาดต้นตาล และย่านส�ำคัญๆ
ของเมืองขอนแก่น
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

ฮัก สคูล

HUG SCHOOL
99/27 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-2523
0-4323-8901
www.hugschool.com
hugschool@gmail.com
www.facebook.com/hugschool
อังคาร-ศุกร์ 15.00-19.00 น. 		
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.

ทีน่ เี่ กิดขึน้ จากความฝันของคนรักศิลปะ
แขนงต่างๆ ทัง้ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและเต้นร�ำ
โดยชือ่ ของโรงเรียน “HUG” มาจากค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษทีแ่ ปลว่า “กอด” เพือ่ สะท้อน
ให้เห็นถึง ความอบอุน่ ของบรรยากาศใน
โรงเรียนทีน่ ำ� ความสุขมาให้ผเู้ รียน เพือ่ ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ตงั้ แต่วยั เด็กจนถึงผูใ้ หญ่
เน้นบรรยากาศธรรมชาติ มีความสุนทรี โดย
สามารถเสริมกิจกรรมความผ่อนคลายเหล่านี้
ให้กบั กลุม่ ประชุมสัมมนาได้ หากต้องติดต่อ
ล่วงหน้าเพือ่ จัดเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสม

นับว่าเป็นกระแสอินเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ยคุ
ใหม่ทกี่ ำ� ลังระบาดมาสูเ่ มืองขอนแก่น ทีน่ เี่ ริม่
มีไวน์บาร์เปิดบริการนักท่องเทีย่ ว และคนใน
ขอนแก่นเอง แต่ละแห่งต่างสร้างสรรค์ใน
คอนเซ็ปต์แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทว่าสิง่ ทีเ่ หมือนกันก็คอื การท�ำให้ศลิ ปะ
การดืม่ ไวน์เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้สำ� หรับชาว
เมืองขอนแก่น โดยเฉพาะหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ที่
นิยมมานัง่ ชิลเพือ่ พักผ่อนหลังเลิกงาน และ
ส�ำหรับหมูค่ ณะแล้ว สามารถติดต่อไวน์บาร์
ทีต่ อ้ งการโดยตรง เพือ่ จัดเตรียมเซ็ตอาหาร
คูก่ บั ไวน์ไว้ลว่ งหน้า ส�ำหรับมือ้ พิเศษใน
การเดินทางเยีย่ มเยือนขอนแก่น

ไลฟ์สไตล์ไม่หยุดนิง่
กระแสไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองเป็นอย่างไร ขอนแก่นกำ�ลังเติบโต
ไปสูส่ ง่ิ นัน้ ทุกเทรนด์ทนั สมัย ทัง้ ไวน์บาร์ กอล์ฟ การออกกำ�ลังกาย
ทีก่ ลายเป็นส่วนหนึง่ ของวิถเี มือง คุณสามารถพบได้ในเมืองนีเ้ ช่น
กัน ทำ�ให้ทน่ี เ่ี หมาะกับการเป็นสถานทีร่ องรับตลาดไมซ์แห่งภาค
อีสาน เพราะความสะดวกสบายและความหลากหลายทีม่ ี
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พิธบี วงสรวงและสรงน�ำ้ องค์พระ
ธาตุขามแก่น

PHRATHAT KHAM KAEN FAIR

เทศกาลดอกคูณเสียงแคน สุดยอด
สงกรานต์อสี านและถนนข้าวเหนียว
SONGKRAN FESTIVAL AND
DOK KHUN SIANG KHAEN
FESTIVAL

เทศบาลนครขอนแก่น 0-4322-4032,
0-4322,4029 หรือ การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น		
0-4322-7714-6, 0-4322-7717, 		
0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

จัดขึ้น ณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ช่วงต้นเดือนเมษายน
จนถึงวันสงกรานต์ เป็นเทศกาลที่
สนุกสนานมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ทุกปีผู้คนจะเดินทางมาร่วมงานนี้จน
แน่นขนัด และท�ำให้ถนนทุกสายแคบลงไป
ถนัดตา ภายในงานจะได้ชมการประกวด
เกวียนบุปผชาติ ร่วมพิธีรดน�้ำผู้สูงอายุ
กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวบริเวณ
ถนนศรีจันทร์ ชมการสาธิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป เรียกได้ว่าเป็น
เทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ชาวขอนแก่น
ภาคภูมิใจ

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านขาม 		
0-4343-6024 หรือ การท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น		
0-4322-7714-6, 0-4322-7717, 		
0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

เมื่อพระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานที่
ส�ำคัญมากแห่งหนึ่งของขอนแก่น ทุกปี ณ
วัดเจติยภูมิ อ.น�้ำพอง อันเป็นที่ตั้งของ
องค์พระธาตุ จะมีการจัดงานเพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เข้ามาสักการะ พร้อมๆ กับ
ร่วมสรงน�้ำองค์พระธาตุขามแก่น และ
รดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทิตา และแสดงให้เห็นถึงน�้ำใจ
ของชาวอีสานว่ายังคงผูกพันอยู่กับผู้สูงวัย
เพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถไปเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้อย่างหมู่บ้าน
งูจงอาง กู่ประภาชัย เป็นต้น

NEED TO KNOW

หลากหลายเทศกาลตลอดปี
วัฒนธรรมแสนสนุกของภาคอีสานอย่างหนึง่
คือเทศกาลตลอดทัง้ ปีทส่ ี ะท้อนประเพณีอนั
น่าทึง่ ในแต่ละเดือนจะมีงานแตกต่างกันไป ถ้า
คุณจัดประชุมในช่วงนัน้ ควรพาผูร้ ว่ มทริปมา
เปิดหูเปิดตา และได้ความรูเ้ ป็นของแถม
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FESTIVE KHON KAEN
งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาท
เปือยน้อย
SIWARATRI PUCHANIYALAI
PRASAT PUEAI NOI

เทศกาลไหมและประเพณีผกู เสีย่ ว
และงานกาชาด

อ.เปือยน้อย โทร.0-4349-4024 หรือ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

INTERNATIONAL SILK FESTIVAL
“POOK XIAO” TRADITION AND จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือนเมษายน กิจกรรม
ทีผ่ ู้เข้าร่วมงานได้ชมคือการแสดงแสง สี
RED CROSS FAIR
จังหวัดขอนแก่น 0-4323-6882 หรือ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

อีกหนึ่งงานยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด
ขอนแก่นเป็นประจ�ำทุกปีคืองานเทศกาลนี้
จัดขึ้นราวๆ ปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
ภายในงานมีการจัดแสดง สาธิต และ
จ�ำหน่ายผ้าไหมนานาชาติ ชมขบวนแห่ศิลป
วัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีผูกเสี่ยวของภาค
อีสาน การประกวดพานบายศรี การ
ประกวดผ้าไหม การประกวดนางงามไหม
การจัดคุ้มศิลปวัฒนธรรม และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรพื้นบ้าน โดยคุณจะได้เรียนรู้
อย่างเต็มอิ่มว่า ท�ำไมขอนแก่นจึงได้ชื่อว่า
เป็นเมืองผ้าไหมที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของไทย

เสียง พิธีผูกเสี่ยวตามประเพณีท้องถิ่น การ
ประกวดอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้ยังจะได้
ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม และชมการ
สาธิตรวมทั้งการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
โอท็อป อีกทั้งยังสามารถไปเที่ยวสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา อ.บ้านไผ่ สิมวัดสนวนวารี
พัฒนาราม สิมวัดบ้านลาน เป็นต้น

เวฟมนุษย์สงกรานต์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ในขอนแก่น
นับเป็นความยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ แห่งปีในงานเทศกาลสงกรานต์ของ
จังหวัดขอนแก่นทีม่ กี ารสร้างคลืน่ มนุษย์หรือเวฟทีม่ ผี รู้ ว่ มงาน
มากทีส่ ดุ อย่างน่าอัศจรรย์ใจ และยังเป็นการทำ�เวฟมนุษย์
ครัง้ แรกในประเทศไทยทีท่ �ำ ให้ถนนข้าวเหนียวใจกลางเมือง
คึกคักและครึกครืน้ ขึน้ มาอีกครัง้
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FESTIVE KHON KAEN
งานประเพณีตกั บาตรเทโว
นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอย
พระบาทภูพานค�ำ
TAK BAT THEWO ALMS
GIVING FAIR

งานบุญบัง้ ไฟ อ�ำเภอกระนวน

KRANUAN ROCKET FESTIVAL
อ.กระนวน โทร.0-4325-2460,
เทศบาลเมืองกระนวน โทร.0-4325-1595
หรือ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/
TAT.Khonkaen

ทุกเดือนพฤษภาคม ภาค
อีสานจะมีงานเทศกาล
สนุกสนานอันได้แก่ เทศกาลบุญบั้งไฟ
และในจังหวัดขอนแก่นเองนั้น เทศกาลนี้จัด
ว่ามีชื่อเสียงไม่น้อยหน้าที่ใด ภายในงานจะ
ได้ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การ
ประกวดบั้งไฟสวยงาม การแข่งขันการจุด
บั้งไฟขึ้นที่สูง การประกวดผาแดง-นางไอ่
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่มาเติมสีสัน
การเดินทางในภาคอีสานให้มีความรื่นรมย์
ยิ่งขึ้น

เทศบาลต�ำบลเขือ่ นอุบลรัตน์ โทร.		
0-4344-6098 หรือ การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานขอนแก่น
0-4322-7714-6, 0-4322-7717, 		
0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen

งานนี้จัดขึ้น ณ บริเวณวัดพระบาทภูพานค�ำ
อ.อุบลรัตน์ หลังจากวันออกพรรษา 1 วัน
ซึ่งความยิ่งใหญ่ภายในงาน จะได้พบพิธีการ
ตักบาตรพระสงฆ์จ�ำนวน 500 รูป เดิน
บิณฑบาตลงมาตามบันได 1,049 ขั้น และ
ไฮไลต์อีกอย่างหนึ่งคือการปล่อยโคมลม
ยักษ์และจุดตะไลยักษ์ อันเป็นเอกลักษณ์
ของภาคอีสานและสร้างความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

NEED TO KNOW

รูจ้ กั “บัง้ ไฟ”
ประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ เป็นประเพณีหนึง่ ของภาคอีสาน รวมไปถึงลาว
โดยมีต�ำ นานมาจากนิทานพืน้ บ้านของภาคอีสานเรือ่ งพระยาคันคาก
เรือ่ งผาแดงนางไอ่ งานบุญบัง้ ไฟจัดขึน้ เพือ่ เป็นการบูชาพระยาแถน ซึง่
มีหน้าทีค่ อยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และชอบไฟเป็นอย่างมาก
ช่วงเวลาของประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี
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SHOPPING
ถนนคนเดิน

KHON KAEN WALKING STREET
บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกเย็นวันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา
17.00 น.-24.00 น.

ถนนสายนี้ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อปีพ.ศ.2553 เพื่อให้เป็นลาน
ส�ำหรับการซื้อขายสินค้าและความ
เพลิดเพลินของชาวเมืองขอนแก่น รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีการจ�ำหน่ายสินค้า
พื้นเมืองภาคอีสาน สินค้าท�ำมือ งาน
หัตถกรรม งานศิลปะ และชิ้นงานจากหลาก
หลายไอเดียสร้างสรรค์ ไปจนถึงของกิน
สารพัดชนิด และยังมีการแสดงความ
สามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ชม เรียก
ได้ว่าเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่ง
ของเมืองไทยเลยทีเดียว

ตลาดต้นตาล

TONTAN MARKET
ถ.มิตรภาพ ใกล้บกิ๊ ซี ติดถ.บ้านกอก
ซอย 8, 10 และ 12 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4300-0179
www.tontannmarket.com
tontannmarket@gmail.com
www.facebook.com/TonTannMarket
ทุกวัน 16.00-23.00 น.

แหล่งช็อปปิ้งสุดอินเทรนด์ใจกลางเมืองของ
ชาวขอนแก่นที่เพียบพร้อมไปด้วยสารพัด
สิ่งให้เลือกสรร โดยเน้นไอเดียของการน�ำ
สินค้ามาจ�ำหน่าย ตั้งแต่เสื้อผ้าหลากหลาย
สไตล์ ร้านอาหาร ผับบาร์ ลานเบียร์ ไป
จนถึงลานเวทีกลางแจ้งส�ำหรับจัดแสดง
คอนเสิร์ต เพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการ
จับจ่าย ในบรรยากาศเดินเล่นในสวน
บนพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นด้วยแมกไม้มากมาย
พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังเต็ม
ไปด้วยความสะดวกสบายกับพื้นที่จอดรถ
มากกว่า 1,500 คัน

ช็อปกระจาย ละลายทรัพย์
ไม่เพียงมีตลาดนัด ถนนคนเดิน ตลาดเย็น
ขอนแก่นยังมีรา้ นรวงอีกมากมายและความ
หลากหลายของสินค้า ทีม่ ตี ง้ั แต่ผา้ ทอจนถึง
งานศิลปะร่วมสมัย จัดกิจกรรมช็อปปิง้ ปิดท้าย
สร้างความผ่อนคลายให้ผรู้ ว่ มประชุมสัมมนา
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ศาลาไหมไทย

SALA MAI THAI
172 ถ.แจ้งสนิท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
40180
0-2455-7487
namtarn22.wordpress.com
www.facebook.com/pages/
ศาลาไหมไทย
ทุกวัน

ที่นี่ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงาน
ศิลปาชีพด้านผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหม
ของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวอีสาน ภายในอาคารจัดแสดง
กรรมวิธีการผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงวิธีการ
ทอ อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหม และของ
เก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์ รวมถึงผ้าไหมมัดหมี่
โบราณลวดลายต่างๆ พิเศษสุดคือการจัด
แสดงผ้าไหมมัดหมี่ที่แพงที่สุดในโลก ฝีมือ
ชาวอ�ำเภอชนบท และเคยชนะการ
ประกวดผ้าไหมของเอเชีย พร้อมทั้งได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

CENTRAL PLAZA KHON KAEN
99/1 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4300-1000-14
0-4300-1209
www.centralplaza.co.th
www.facebook.com/
CentralPlaza.th
ทุกวัน

ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่และทันสมัย
ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดดเด่น
ด้วยการออกแบบทีผ่ สมผสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน และค�ำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ในช่วงกลางคืนมีการเปิดไฟสร้างสีสัน
สะดุดตาให้กับอาคารหลังนี้ ภายใน
ศูนย์การค้าประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน โรงภาพยนตร์เอส เอฟ ซิตี้
ลานโบว์ลิ่ง ร้านค้าปลีกชั้นน�ำ อาหารและ
เครื่องดื่ม รวมกันกว่า 250 ร้านค้า พร้อม
ด้วยศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับ
การเป็นศูนย์กลางการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ และการค้าขายของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
NEED TO KNOW

เมือ่ ไลฟ์สไตล์มอลล์เติบโต
ไลฟ์สไตล์มอลล์ก�ำ ลังเป็นความหอมหวานคู่
เมืองขอนแก่น ปัจจุบนั มีหลายโครงการใหญ่
เตรียมเปิดตัว หนึง่ ในนัน้ คือ ฮักส์ มอลล์
ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกของขอนแก่น ตัง้ อยู่
ใจกลางเมือง นับเป็นสีสนั ใหม่ทไ่ี ม่ควรพลาด
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บ้านหัวฝาย

BAN HUA FAI
46 บ้านหัวฝาย หมู่ 2 ต.ปอแดง อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น 40000
08-1729-6025
www.facebook.com/pages/
บ้านหัวฝาย
ทุกวัน

บ้านขนมคุณภัทรา

PATRA SWEET HOUSE
415/4 ม.20 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ 		
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
08-7770-7031
www.facebook.com/pages/
บ้านขนมคุณภัทรา the Sweet Factory
ทุกวัน 08.00-20.00 น.

จากธุรกิจเบเกอรีเล็กๆ ใน
ปีพ.ศ.2552 ที่ริมบึงหนอง
โคตร ต่อมาคุณภัทรา
เจ้าของร้านได้คิดค้นสูตรท�ำ
‘ขนมบัวหิมะ’ ซึ่งมีทั้งหมด
6 ไส้ ประกอบด้วย ถั่วแดง
ถั่วเหลือง งาด�ำ ชาเขียว เผือก และพุทรา
จีน และได้ผลตอบรับดีมาก ทั้งในเรื่องของ
ความหอม นุ่มละมุนลิ้น ไส้ท�ำจากธัญพืช
แท้ๆ ปัจจุบันขนมบัวหิมะ ตราซากุระ
มีจ�ำหน่ายมากกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ
และกลายเป็นร้านขนมของฝากจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งนอกจากขนมบัวหิมะแล้ว
ยังมีเค้ก ขนมปัง และขนมอีกสารพัดชนิดให้
เลือกซื้อกันอีกด้วย

ชื่อเสียงของบ้านหัวฝายเริ่มปรากฏเป็นที่
ประจักษ์ชัดจากความงดงามบนผืนผ้าและ
ความประณีตของการทอผ้าไหมแต่ละผืน
โดยฝีมือกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย ซึ่ง
ผ้าไหมที่ได้นั้นเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ มี
สีสัน ลวดลายสวยงาม และมีความหลาก
หลายในรูปแบบ อีกทั้ยังได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) มีการ
ควบคุมคุณภาพการผลิต สีไม่ตก และมีการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ปรับลวดลายและสีสันให้ทัน
สมัยอยู่เสมอซึ่งสามารถจับใจผู้ซื้อได้ทุก
เพศทุกวัย

เรียนรู้ “มัดหมี”่
ผ้าทอด้วยมือทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ของขอนแก่นคือ “ผ้าไหมมัดหมี”่ ซึง่ มีขน้ั
ตอนเริม่ จากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอ
เป็นผืนผ้า ซึง่ อำ�เภอชนบทนัน้ มีชอ่ื เสียงเรือ่ งนีม้ ายาวนาน ทัง้ นีผ้ า้ ไหม
ชนบทมีจดุ เด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากทีอ่ น่ื
โดยลวดลายนัน้ เป็นลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่นเลยทีเดียว
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บ้านของฝาก ณ ขอนแก่น

THE SOUVENIR KHON KAEN
46/3 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
08-8557-5996
thesouvenirkhonkaen.blogspot.com
thesouvenir.kk@gmail.com
www.facebook.com/thesouvenirk
honkaen
ทุกวัน

ตลาดเย็นขอนแก่น

EVENING MARKET
บริเวณริมบึงแก่นนคร
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานขอนแก่น 0-4322-7714-6,
0-4322-7717, 0-4322-7719
www.tourismthailand.org/		
Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
www.facebook.com/TAT.Khonkaen
ทุกวัน16.00-22.30น.

เพราะตลาดคือสิ่งสะท้อนวัฒนธรรมทาง
สังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ณ ตลาดเย็นใน
จังหวัดขอนแก่น คุณจะพบวิถีบ้านที่เปี่ยม
เสน่ห์ ร้านแบกะดินของพ่อค้าแม่ขายที่
น�ำสินค้านานาประเภทมาวางจ�ำหน่าย
โดยเฉพาะของป่าสารพัดชนิด เช่น น�้ำผึ้งป่า
ไข่มดแดง และอีกมากมายที่บ่งบอกถึง
ชีวิตของคนอีสาน ที่ยังคงด�ำรงชีพอยู่กับ
ธรรมชาติ ตลาดแห่งนี้จึงคึกคักไปด้วยชาว
เมืองขอนแก่น และกลายเป็นสีสันส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เพราะ
คุณจะได้ภาพวิถีชีวิตแปลกตาได้จากตลาด
เย็นแห่งนี้

ร้านเล็กๆ ริมถนนกลางเมืองทว่าสะดุดตา
ผู้พบเห็นด้วยความทันสมัย จากของฝาก
ของทีร่ ะลึกทีแ่ ปรรูปมาจากผ้าขาวม้า ภายใน
โดดเด่นด้วยการจัดวางสิ่งละอันพันละน้อย
กระจุกกระจิกให้ดูน่ารัก มีมุมกาแฟเล็กๆ
คอยเสิร์ฟคลายร้อน ทั้งนี้ทั้งนั้น จุดเด่นของ
ร้านนี้คือของฝากหลากหลายไอเดีย
สร้างสรรค์ที่น�ำเสนอนิยามใหม่ๆ ของ
ขอนแก่นไปสู่สายตานักท่องเที่ยว ผ้าขาวม้า
น�ำมาท�ำเป็นตุ๊กตาน่ารัก ผ้าฝ้ายที่กลายเป็น
หมวกเก๋โดนใจวัยรุ่น รวมทั้งเสื้อผ้า และอีก
สารพัดของฝากที่จะท�ำให้คุณรู้ว่าขอนแก่น
ก�ำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์
อย่างเต็มตัว

NEED TO KNOW

สร้างสรรค์ของทีร่ ะลึก
คุณสามารถออกแบบของทีร่ ะลึกทีส่ ะท้อนคอนเซ็ปต์ของการประชุม
สัมมนาครัง้ นัน้ ได้ โดยติดต่อผ่านร้านหัตถกรรม อาทิเช่น ปาปาดา
สืบสาน และร้านอืน่ ๆ ทีส่ ามารถคิดและผลิตชิน้ งานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคุณได้ อาจเป็นกระเป๋าใส่เอกสาร ซองใส่นามบัตร ฯลฯ เพือ่
สร้างความประทับใจให้ผรู้ ว่ มประชุมสัมมนาอย่างแท้จริง
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ศูนย์สงิ่ ทอพระธรรมขันธ์
PRATHAMAKHAN

79/2-3 ถ.รืน่ รมย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4322-1548, 0-4322-4080
ทุกวัน

เรียกได้ว่าเป็นร้านจ�ำหน่ายของฝากประเภท
ผ้าที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัด
ขอนแก่น ภายในมีผ้าสารพัดประเภททั้งผ้า
ไหม ผ้าฝ้าย ที่น�ำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ผ้า
พันคอ ผ้าปูโต๊ะ ในหลากหลายดีไซน์และ
สีสัน โดยจุดเด่นของที่นี่คือราคาของสินค้าที่
ไม่แพงมากจนเกินไป เหมาะส�ำหรับผู้ที่
ต้องการซื้อของฝากในปริมาณมาก เพราะมี
ทั้งราคาขายส่งและปลีก นอกจากนี้ยังมี
เครื่องเงิน และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ ซึ่งได้
รวบรวมจากทั่วภาคอีสานมาจ�ำหน่าย

มหาศาล อีสานบูทคี

MAHASAL ISAN BOUTIGUE
ตลาดต้นตาล ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-1117-3997
www.mahasal-living.com
info@mahasal-living.com, 		
mahasal.living@gmail.com
www.facebook.com/MahasalIsan
Boutique
ทุกวัน

สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้สินค้าพื้นเมืองไม่สูญหายไป
ตามกาลเวลา คือการประยุกต์สไตล์ของชิ้น
งานให้เข้ากับยุคสมัย ไม่ตกเทรนด์ และที่นี่
ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งนั้น ด้วยการน�ำผ้าไหม
มาแปรรูปเป็นสินค้า อาทิเช่น กระเป๋า
หมอนอิง ชุดเสื้อผ้า หมวก ของตกแต่งบ้าน
สไตล์อีสาน เป็นต้น แต่ละชิ้นล้วนผ่าน
ความคิดสร้างสรรค์ที่ท�ำให้ดูน่าจับต้อง
ซื้อหา โดยเน้นที่การใช้สีสันสดใสและการ
น�ำผ้าไหมทอมือมาผลิตทั้งหมด ราคาอาจ
ค่อนข้างสูง แต่ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
ไปเลยทีเดียว

จัดงานในบรรยากาศผ้าทอ
ลองน�ำผ้าทอพืน้ เมืองขอนแก่นมาประดับ
ประดาบรรยากาศงานประชุมสัมมนา ทีส่ ะท้อน
วัฒนธรรมพืน้ ถิน่ รวมทัง้ สร้างความน่าสนใจ
ให้ดไู ม่นา่ เบือ่ จนเกินไป จะท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม
สัมมนาเกิดไอเดียระหว่างประชุมมากมาย
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ปาปาดา ขอนแก่น

PAPADA KHON KAEN
PAPADA@Ozone Village
ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
08-0449-2277
papadakhonkaen@gmail.com
www.facebook.com/
papadakhonkaen
ทุกวัน

เจ๊รชั ขอนแก่น

JE RACH KHON KAEN
54/22 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-7787
ทุกวัน 06.00 – 20.00 น.

ร้านขายของกินของฝากชื่อดังที่ทุกวันจะมี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาซื้อหากันไม่
ขาดสาย ภายในร้านจัดวางสินค้าต่างๆ
ตามชั้นวางสินค้าและในตู้แช่ ให้ลูกค้าเดิน
เลือกหยิบใส่ตะกร้าได้ตามสะดวก มีสินค้า
น่าสนใจมากมาย เช่น ขนมปังสอดไส้ที่น�ำ
ไปอุ่นร้อนแล้วรับประทานได้เลย แหนม
หมูหยอง กุนเชียง หมูเส้นแดดเดียว แจ่ว
บอง ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่อาหารการกิน
มากกว่าสินค้าที่ระลึกประเภทอื่น เพราะ
ได้รับความเชื่อถือในเรื่องของรสชาติและ
คุณภาพมายาวนาน

อีกหนึ่งร้านขายของฝากของที่ระลึกที่มี
ความโดดเด่นของการน�ำผ้าขาวม้ามา
ออกแบบให้มีความแปลกใหม่ และร่วมสมัย
มากขึ้น เน้นแนวคิดที่มีดีไซน์ทั้งลวดลาย
สีสัน และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
สินค้าที่ยังคงรักษาซึ่งวัฒนธรรมการ
ออกแบบลายผ้าแบบอีสาน ผลิตภัณฑ์มีทั้ง
งานเย็บตุ๊กตาที่ท�ำจากผ้าขาวม้า ของใช้ใน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมตู้เย็น
กล่องกระดาษทิชชู่ และงานเย็บกระเป๋า
จากผ้าญี่ปุ่น เป็นต้น

NEED TO KNOW

จัดเบรกชิมอาหารพืน้ เมืองขอนแก่น
นอกจากคอฟฟีเ่ บรกทีเ่ ป็นช่วงพักดืม่ ชากาแฟระหว่างการประชุมแล้ว สามารถสร้างสรรค์
ช่วงเวลานีใ้ ห้แตกต่างได้ดว้ ยการเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้มโี อกาสชิมอาหาร
พืน้ เมืองของขอนแก่น ทัง้ ทีเ่ ป็นของฝากและเป็นอาหารท้องถิน่ โดยอาจจัดอาหารแบบพอดี
คำ�เพือ่ ความสะดวกในการรับประทาน อาทิ แหนมเนือง น้�ำ พริก กุนเชียงทอด หมูยอ เพราะ
ขอนแก่นนัน้ มีความหลากหลายด้านอาหารไม่แพ้จงั หวัดอืน่ เลย
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SHOPPING
ศูนย์คา้ ส่งอูฟ
้ ู้

WUFOO TRADING CENTER
ถ.มิตรภาพ ตรงข้างโฮมโปรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40000
0-4300-0275
www.wufookhonkaen.com
wufookk@outlook.com, wufookk@
yahoo.com, wufookk@gmail.com
www.facebook.com/
WufooKhonKaen
ทุกวัน 08.00 – 18.00 น.

เฮงง่วนเฮียง

HENG NGUAN HIANG
ถนนกลางเมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-6735
ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.

“อร่อยล�้ำ มีคุณค่า น่าน�ำฝาก”...เพียงแค่
สโลแกนประจ�ำร้านก็บอกให้รู้อย่างชัดเจน
ว่าที่นี่จ�ำหน่ายสินค้าประเภทไหน ร้านนี้
การันตีได้ถึงการเป็นศูนย์รวมของฝากจาก
ขอนแก่น ตัวร้านสังเกตได้ชัดเจนจากริม
ถนน ที่นี่โดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยว
กับอาหารการกินซึ่งทางร้านคิดค้นสูตรขึ้น
เอง อาทิเช่น หมูหยองที่คัดสรรคุณภาพของ
เนื้อหมู และส่วนประกอบการปรุงรสทุก
อย่าง ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด
ถูกอนามัย ตามด้วยไส้กรอก กุนเชียง
แหนม รวมทั้งน�้ำพริกอย่างน�้ำพริกปลาทู
และน�้ำพริกปลาร้าสุก สูตรคุณเรียง ถ้าใคร
ได้ลองชิมแล้ว รับรองว่าต้องติดใจในรสชาติ
และหวนกลับมาซื้ออีกครั้ง

บนพื้นที่ 120 ไร่ริมถนนมิตรภาพก่อนถึง
ตัวเมืองขอนแก่น ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลาย
เป็นศูนย์สินค้าส่งที่สะท้อนถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของขอนแก่นได้เป็นอย่างดีใน
ฐานะเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของภาค
อีสาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมายใต้ร่ม
เงาหลังคาขนาดใหญ่ ทุกวันพ่อค้าแม่ขายจะ
พากันมาซื้อสินค้าหลากชนิด ทั้งเสื้อผ้า ของ
ที่ระลึก และอีกมากมายที่ล้วนจ�ำหน่ายใน
ราคาขายส่ง เป็นการตอกย�้ำถึงภาพลักษณ์
ของการเป็นเมืองธุรกิจของขอนแก่นที่มี
ความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอีกด้วย

สารพัดศูนย์กระจายสินค้า
ไม่เพียงศูนย์สนิ ค้าส่งอูฟ
้ เู่ ท่านัน้ ภายในเมืองขอนแก่นยังมีศนู ย์สนิ ค้าส่ง
สไตล์ประตูน�ำ้ รวมทัง้ การจัดตัง้ จุดกระจายสินค้าของห้างสรรพสินค้า
ยักษ์ใหญ่อย่างเทสโก้ โลตัส ทีม่ องเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น
ในการเป็นประตูสภู่ าคอีสานตอนกลาง สะท้อนถึงความพร้อมของเมือง
ได้เป็นอย่างดี
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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SHOPPING
ร้านสืบสาน
SUEBSAN

21/2 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4324-1788
เปิดจันทร์-เสาร์ 08.00-18.30 น.

กรีนธัม

GREEN THUMB
207/52 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-7251-6313, 08-5010-8991, 		
0-4322-5623
greenthumbshop.blogspot.com
pizzara91@gmail.com
www.facebook.com/
Greenthumbshopkhonkaen
ทุกวัน 09.00-20.00 น.

จากงานกราฟฟิกดีไซน์สู่ลวดลายน่ารักบน
ผืนผ้าและเป็นสไตล์ขอนแก่นร่วมสมัยที่ใคร
เห็นเป็นต้องชื่นชอบ สินค้าจากกรีนธัมทุก
ชิ้นคือลิขสิทธิ์ทางปัญญาจากไอเดียครีเอทีฟ
ของเจ้าของร้าน น�ำมาสู่การเป็นของขวัญ
และของฝากที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง ไม่ว่า
จะเป็นเข็มกลัด สมุดบันทึก เสื้อ โปสต์การ์ด
ที่มีลวดลายของการผสมผสานระหว่างวิถี
ชีวิต บอกเล่าผ่านงานกราฟฟิกสนุกสนาน
และมีลูกเล่นในตัวเอง โดยที่นี่ไม่เพียง
จ�ำหน่ายของฝากเท่านั้น ส�ำหรับกลุ่ม
ประชุมสัมมนาที่เดินทางมาเยือนขอนแก่น
หากต้องการของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ให้กับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ยังรับออกแบบชิ้นงานให้
กับงานนั้นๆ อีกด้วย

ร้านขายของที่ระลึกที่คัดสรรผลิตภัณฑ์
และของฝากแบบขอนแก่นแท้ๆ โดยให้
ความส�ำคัญกับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะงานหัตถกรรม และน�ำมาปรับใช้
กับการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของร้าน ทั้งคง
คุณค่าของศิลปะพื้นบ้านขอนแก่นที่
ออกแบบให้เหมาะกับชีวิตคนเมือง เช่น
ผ้าพันคอลายมัดหมี่ ซองใส่แว่นตา
นอกจากนี้ทางร้านยังเน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติ และการใช้กรีน
โปรดักส์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

NEED TO KNOW

มากกว่าคำ�ว่าของฝาก...
สินค้าทีร่ ะลึก ไม่เพียงเป็นของฝากเท่านัน้ หากยังเป็นแหล่งเรียนรูถ้ งึ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และขอนแก่นก็มสี นิ ค้าทีร่ ะลึกหลากหลาย
ตัง้ แต่งานพืน้ เมืองไปจนถึงงานศิลปะร่วมสมัย เปิดโอกาสให้ผปู้ ระชุม
สัมมนาได้เรียนรูก้ ระบวนการของการผลิตแต่ละชิน้ งาน เป็นการเปิด
โลกทัศน์ และสร้างมูลค่าให้กบั งานชิน้ นัน้ ได้เป็นอย่างดี
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SERVICES

แนะนำ�สถานทีจ่ ดั ประชุมสัมมนา โรงแรม ร้านอาหาร สปา
หลากหลายบริการระดับต่างๆ ในขอนแก่น ทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขและสีสนั

VENUES • HOTELS • RESTAURANTS • CSR • WELLNESS •
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ADDRESSES • ITINERARIES

เจริญธานี

CHAREON THANI

โฆษะ ขอนแก่น

KOSA HOTEL KHON KAEN
250-252 ถ.ศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4332-0320
0-4322-5013
www.kosahotel.com
reservations@kosahotel.com

สถานทีใ่ จกลางเมืองขอนแก่นทีพ่ ร้อมจัดประชุม
สัมมนาและงานเลีย้ ง ทีน่ มี่ หี อ้ งแกรนด์บอลรูม
“มงกุฎเพชร” ซึง่ สามารถรองรับได้มากถึง
1,000 คน ในขณะทีห่ อ้ งมงกุฎเงินและห้อง
มงกุฎทองนัน้ รองรับงานขนาดกลาง ส�ำหรับ
ห้องมงกุฎพลอยทีต่ งั้ อยูบ่ นชัน้ 16 จัดเป็น
ห้องจัดเลีย้ งสุดหรูทกี่ รุกระจกใสโดยรอบ เผย
ให้เห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะ
ยามเย็น จะมอบความรืน่ รมย์ของการจัดงาน
พร้อมๆ กับภาพอาทิตย์ลบั ฟ้าน่าประทับใจ

สุพรรณิการ์ โฮม

SUPANNIGA HOME
130/9 ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-9944-4880
www.secret-retreats.com/en/		
discover/thailand/khon-kaen/		
supanniga-home/information
dream@secret-retreats.com
www.facebook.com/SupannigaHome

เป็นรีสอร์ตขนาดเล็กทีม่ ดี ไี ซน์เฉพาะตัว
เหมาะกับการจัดประชุมสัมมนาของผูบ้ ริหาร
ด้วยอาณาบริเวณร่มรืน่ กว้างขวาง และมี
สวนสวยให้ได้ดมื่ ด�ำ่ พร้อมกับการต้อนรับที่
อบอุน่ ของพนักงานซึง่ ท�ำให้รสู้ กึ สบายๆ
เหมือนอยูบ่ า้ น ทีน่ จี่ งึ เป็นอีกสถานทีห่ นึง่
ส�ำหรับการจัดเลีย้ งในบรรยากาศหรูหรา
สะท้อนอารมณ์ของขอนแก่นเป็นอย่างดี
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260 ถ.ศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-0400-14
0-4322-0438
www.charoenthanihotel.com
rsvn@charoenthanikhonkaen.com
www.facebook.com/charoenthani

ถือเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ให้บริการด้านงานประชุม
สัมมนาและจัดเลีย้ งในภาคอีสาน โดยมีหอ้ ง
ศรีจนั ทร์บอลรูมบนชัน้ 4 ของโรงแรม สามารถ
ปรับเป็นห้องประชุมย่อยได้ถงึ 2 ห้อง
นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งขามแก่น ห้องแก่นนคร
และดอกคูน เหมาะส�ำหรับจัดงานประชุม
และงานเลีย้ ง ตามด้วยห้องหน้าเมืองอีก 3
ห้อง ทีก่ นั้ ด้วยพาร์ทชิ นั่ เพือ่ รองรับกลุม่ ประชุม
ขนาดเล็ก ห้องกลางเมืองรองรับงานเลีย้ ง
ขนาดกลาง และห้องหลักเมืองซึง่ เป็นห้องจัด
เลีย้ งแห่งใหม่ทคี่ รบครันด้วยอุปกรณ์ทนั สมัย

พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
PULLMAN KHON KAEN
RAJA ORCHID

9/9 ถ.ประชาส�ำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-2155
0-4332-2150
www.pullmankhonkaen.com
pullman@pullmankhonkaen.com
www.facebook.com/Pullman
KhonKaenRajaOrchid

สามารถรองรับการจัดประชุมและจัดเลีย้ งได้
หลากหลายรูปแบบ ด้วยการตกแต่งทันสมัย
ซึง่ ทีน่ สี่ ามารถรองรับได้มากถึง 1,800 คน
โดยมีหอ้ งประชุมสัมมนา 10 ห้องให้เลือก
ตามใจชอบ ห้องแกรนด์ ออร์คดิ บอลรูม
สามารถปรับเปลีย่ น
พืน้ ทีไ่ ด้ตามความ
ต้องการ พรัง่ พร้อมด้วย
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
ไร้สาย มีบคุ ลากรผู้
เชีย่ วชาญคอยบริการ

VENUES
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล

RACHAWADEE OASIS RESORT
AND HOTEL
99 หมู่ 20 ถ.สนามบินขอนแก่น
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4346-8222, 08-6459-7705
0-4346-8330
www.rachawadeehotel.com
info@rachawadeehotel.com
www.facebook.com/pages/		
Rachawadee-Resort-And-Hote

โดดเด่นด้วยห้องประชุม 4 ห้อง ได้แก่ ห้อง
ประชุมแกรนด์ พาวิลเลียน รองรับผูเ้ ข้า
ประชุมได้มากสุด 400 คน รองลงมาคือ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ์ ทีร่ องรับได้ 50-70 คน
ตามมาด้วยห้องประชุมสราญรมย์ รองรับ
ได้ 30-40 คน และห้องขนาดเล็กทีส่ ดุ คือห้อง
ประชุมภุมรินทีร่ องรับได้ 30-40 คนเช่นกัน
ทุกห้องติดตัง้ อุปกรณ์ทนั สมัยแบบครบวงจร

วิชชิง่ ทรี รีสอร์ท

WISHING TREE RESORT
114/1 หมู่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40260
0-4320-9333, 08-2854-3663
0-4320-9346
www.wishingtreeresort.com
reservation@wishingtreeresort.com
www.facebook.com/wishingtreeresort

รีสอร์ตท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทมี่ ี
ห้องประชุมมีความจุขนาด 140 ทีน่ งั่ เก้าอี้
ทัง้ หมดเป็นแบบเธียร์เตอร์ซที โดยห้องมี
ขนาด 157 ตารางเมตร หากจัดงานแต่งงาน
สามารถรองรับแขกได้ถงึ 120 คน สามารถ
รองรับแขกได้ประมาณ 80-220 คนส�ำหรับ
การจัดเลีย้ งแบบค็อกเทล ทัง้ นีส้ ามารถใช้พนื้ ที่
ทัง้ ภายในห้องจัดเลีย้ ง
และระเบียง ส่วนห้อง
คลาสรูมจุคนได้ 90 คน
มีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ไว้คอย
บริการแบบครบครัน

เซ็นทาราคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
CENTARA CONVENTION
CENTRE KHON KAEN

999 หมู่ 4 ถ.ประชาสโมสร จ.ขอนแก่น
40000
0-4320-9888
0-4320-9889
www.centarahotelsresorts.com/
centara/ckk/
ckk@chr.co.th
www.facebook.com/
centarahotelsresorts

ศูนย์กลางการจัดประชุมทีย่ งิ่ ใหญ่ของจังหวัด
ขอนแก่น รองรับได้มากถึง 2,000 คน
ส�ำหรับการจัดทีน่ งั่ แบบเธียเตอร์ และแบ่ง
เป็นห้องประชุมกลุม่ ย่อยได้อกี หลากหลาย
นอกจากนีม้ พี นื้ ทีบ่ ริเวณริมสระว่ายน�ำ้ จัด
งานกลางแจ้ง ตามด้วยห้องประชาสโมสร
บอลรูมและห้องประชุมขนาดกลางอีก 8
ห้องรองรับการประชุมได้ 60-120 คน

บุษราคัม

BUSSARAKAM HOTEL
68 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-3666, 0-4324-2222
0-4324-1222
www.bussarakamhotel.com
bussarakamhotel@yahoo.com

ทีน่ มี่ หี อ้ งไพลินและห้องทับทิม สามารถใช้จดั
งานประชุมสัมมนาขนาดกลาง และยัง
ปรับเปลีย่ นเป็นห้องจัดเลีย้ งสังสรรค์ได้ตาม
ต้องการ โดยมีความเพียบพร้อมด้วยโสต
ทัศนูปกรณ์ทที่ นั สมัยสมบูรณ์แบบ ตลอดจน
ทีมบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพือ่ การ
ประชุมสัมมนา หรืองานเลีย้ งฉลองวาระ
ส�ำคัญต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จไปด้วยดี
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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เดอะ ฌาร์ม บูตคิ รีสอร์ท

THE CHARM BOUTIQUE RESORT
222/8 หมู่ 14 ซ.อดุลยาราม ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-7111, 347 112 ,08-8557-1068
0-4323-9777
www.thecharmresort.com
Thecharmresort@hotmail.com, 		
rsvn_thecharmresort@hotmail.com,
info@thecharmresort.com

บูตคิ รีสอร์ตสไตล์ไทยร่วมสมัยทีเ่ สริมเสน่หด์ ว้ ย
อารมณ์เทรนดีเ้ ข้าไปเพือ่ สร้างเป็นอีกสีสนั ใหม่
ในขอนแก่น ห้องพักมีหลายประเภทให้เลือก
ทุกห้องตกแต่งได้อย่างทันสมัยสวยงาม
นอกจากนี้ ยัง
สามารถรองรับการ
ประชุมสัมมนา จัด
เลีย้ งได้มากถึง 130
คน พรัง่ พร้อมด้วย
อุปกรณ์
และเทคโนโลยี
ครบครัน

ขอนแก่น ออร์คดิ

KHON KAEN ORCHID
149/96 หมู่ 7 ซอยวัดป่าชัยวัน 		
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4333-4000, 09-3452-1756
0-4333-4133
www.khonkaenorchid.com
khonkaenorchid@yahoo.com

โรงแรมขนาดกลางทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางย่านธุรกิจ
ส�ำคัญของเมืองขอนแก่น เดินทางสะดวก
สบาย สามารถเดินเทีย่ วใจกลางเมืองขอนแก่น
ได้สบายๆ โรงแรมเน้นการบริการอบอุน่ ด้วย
รอยยิม้ และอัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
ห้องพักทุกห้องตกแต่งเรียบง่าย สะอาดตา
เน้นความโปร่งสบายไม่อดึ อัดจนเกินไป
ทีน่ มี่ บี ริการร้านอาหาร รูมเซอร์วสิ 24 ชัว่ โมง
ลานจอดรถขนาดเล็ก
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พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

PULLMAN KHON KAEN RAJA
ORCHID
9/9 ถ.ประชาส�ำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-2155
0-4332-2150
www.pullmankhonkaen.com
pullman@pullmankhonkaen.com
www.facebook.com/Pullman
KhonKaenRajaOrchid

ตัง้ อยูใ่ นย่านธุรกิจของเมืองขอนแก่น
ห้องพักทัง้ 293 ห้อง ได้รบั การออกแบบโดย
ผสมผสานเสน่หข์ องยุโรปและไทยได้อย่าง
งดงามลงตัว ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวเมือง
และบึงแก่นนครได้ตงั้ แต่เช้าจรดค�ำ่ นอกจากนี้
มีบริการห้องอาหารนานาชาติหรูหรา ฟรี
อินเทอร์เน็ต และสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง

เจริญธานีขอนแก่น

CHAROEN THANI KHON KAEN
260 ถ.ศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-0400-14
0-4322-0438
www.charoenthanihotel.com
rsvn@charoenthanikhonkaen.com
www.facebook.com/charoenthani

อีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของชาวขอนแก่น
ห้องพักทัง้ 320 ห้องตกแต่งสไตล์รว่ มสมัย
สะท้อนกลิน่ อายความเป็นอีสานจากข้าวของ
เล็กๆ น้อยๆ ทีน่ ำ� มาประดับ ด้วยบริการได้
มาตรฐานทีม่ าพร้อมกับความสะดวกสบาย
มากมาย อาทิเช่น ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัด
เลีย้ ง ห้องอาหาร ฯลฯ ซึง่ บ่อยครัง้ มักใช้เป็น
สถานทีร่ องรับกลุม่ ประชุมสัมมนาอยูเ่ สมอ

HOTELS
กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น
GREEN HOTEL AND RESORT
KHON KAEN

179/160 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-7222
0-4324-7224
www.greenresortkhonkaen.com
Greenkhonkaen@yahoo.co.th
www.facebook.com/greenresort

โรงแรมทีต่ ระเตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
สบายในทุกด้าน รวมทัง้ จัดอาณาบริเวณรอบๆ
ด้วยสวนสวย และยังสามารถมองเห็นวิวบึงทุง่
สร้างอันเป็นแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ของขอนแก่น
อีกด้วย โรงแรมนีเ้ น้นบรรยากาศเป็นธรรมชาติ
ห้องพักมีความสบาย ปลอดโปร่ง สมชือ่ กับ
การเป็นโรงแรมสีเขียวของขอนแก่นทีพ่ ร้อม
ต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุน่

กลาเซียร์ ขอนแก่น

GLACIER KHON KAEN
141 ประชาส�ำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-4999
www.glacier-hotel.com
info@glacier-hotel.com
www.facebook.com/theglacier
khonkaen

ส�ำหรับกลุม่ ประชุมสัมมนาทีต่ อ้ งการ
บรรยากาศพิเศษและแปลกใหม่ ต้องแวะมา
ทักทายทีน่ ี่ ด้วยสไตล์การตกแต่งภายในสุด
เปรีย้ วเน้นความโมเดิรน์ ในโทนสีขาวตัดกับ
สีนำ�้ เงิน และเน้นการจัดแสงสีให้ดทู นั สมัย ใน
ขณะทีห่ อ้ งจัดเลีย้ งได้รบั การดีไซน์ให้มสี ไตล์
เฉพาะตัว เหมาะกับ
งานทีต่ อ้ งการ
บรรยากาศไม่ซำ�้
แบบใครอย่าง
แท้จริง

โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ขอนแก่น
CENTARA AND CONVENTION
CENTRE KHON KAEN

999 หมู่ 4 ถ.ประชาสโมสร จ.ขอนแก่น 40000
0-4320-9888
0-4320-9889
www.centarahotelsresorts.com/
centara/ckk/
ckk@chr.co.th
www.facebook.com/
centarahotelsresorts

รีสอร์ตหรูทมี่ าพร้อมศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ซงึ่
น่าภาคภูมใิ จของจังหวัดขอนแก่น ภายในเน้น
การออกแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
อีสานและความโมเดิรน์ ทันสมัย ห้องพักเรียบ
หรูอยูส่ บาย มองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น
เต็มตา มีบริการห้องอาหาร สระว่ายน�ำ้
ฟิตเนสและสปา ทีพ่ รัง่ พร้อมด้วยความสบาย

ประตูนำ�้

PRATUNAM HOTEL
555 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-6555
0-4332-1555
www.ptnkkhotel.com
reservation@ptnkkhotel.com

ทีน่ ตี่ งั้ อยูใ่ นศูนย์คา้ ส่งประตูนำ�้ ขอนแก่น ซึง่
เป็นศูนย์คา้ ส่งขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ห้องพัก 124 ห้องมีความ
สะดวกสบาย ครบครันด้วยความทันสมัยทัง้
ทีวพี ลาสมา 32 นิว้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และยังมีบริการร้านอาหารนานาชาติ ห้อง
สัมมนา ห้องประชุม พร้อมรองรับการพักผ่อน
ของหมูค่ ณะได้ทกุ รูปแบบ
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วิชชิง่ ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น

WISHING TREE RESORT KHON
KAEN
114/1 หมู่ 5 ต.ท่าพระ อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40260
0-4320-9333, 08-2854-3663
0-4320-9346
www.wishingtreeresort.com
reservation@wishingtreeresort.com
www.facebook.com/wishingtreeresort

รีสอร์ตทีไ่ ด้รบั การดีไซน์สไตล์ทนั สมัย ให้ความ
รูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นบ้านหรูหรามากกว่าพักผ่อน
ในโรงแรม ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ท่ามกลางป่าเขาอัน
เงียบสงบบริเวณชานเมืองของจังหวัดขอนแก่น
วิลล่าและห้องพักทัง้ 48 ห้อง ได้รบั การ
ออกแบบขึน้ มาเพือ่ ให้โอบล้อมความงดงาม
ของธรรมชาติเอาไว้รอบๆ ผสมผสานกับ
สถาปัตยกรรมตาม
แบบภูมภิ าคทีส่ อื่ ให้
เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชาว
อีสาน ทุกห้องมอง
เห็นวิวแม่นำ�้ และมี
ระเบียงส่วนตัว

ยู อินน์
U INN

111/202 หมู่ 14 ต.ในเมือง ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง ขอนแก่น 40000
0-4324-4555
www.uinnkhonkaen.com
contact@uinnkhonkaen.com
www.facebook.com/pages/		
Uinn-Hotel-Khon-Kaen

โรงแรมขนาดเล็ก อยูต่ รงข้ามมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ห่างจากสนามบินขอนแก่นเพียงเดิน
ทาง 15 นาทีเท่านัน้ ห้องพักมีความสะอาด
สะอ้าน แม้มขี นาดเล็ก แต่กเ็ ป็นโรงแรมทีใ่ ห้
บริการโทรสารและถ่ายเอกสาร บริการซักแห้ง
และซักรีด อีกทัง้ มีคอมพิวเตอร์สำ� หรับการใช้
งานของผูเ้ ข้าพักในล็อบบี บริการบุฟเฟ่ต์
อาหารเช้าส�ำหรับแขกผูเ้ ข้าพักด้วย
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โรงแรมโฆษะ

KOSA HOTEL
250-252 ถ.ศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4332-0320
0-4322-5013
www.kosahotel.com
reservations@kosahotel.com

โรงแรมทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางเมือง สะดวกสบายใน
การเดินทาง และเคยคว้ารางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วในด้านการบริการมาแล้ว จนกลาย
เป็นอีกเสน่หป์ ระดับเมืองขอนแก่น ทีน่ มี่ ี
ห้องพักเพียบพร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
สบาย มีหอ้ งประชุมสัมมนาและห้องจัดเลีย้ งที่
รองรับการจัดงานส�ำคัญได้หลากหลายรูปแบบ
พร้อมด้วยการบริการระดับมาตรฐานน่า
ประทับใจ

ไอ โฮเทล ขอนแก่น

I HOTEL KHON KAEN
999/99 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา 		
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-3888
0-4334-3888
www.ihotelkhonkaen.com
Info@iHotelkhonkaen.com
www.facebook.com/pages/
I-Hotel-Khonkaen

โรงแรมตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่ดว้ ยสไตล์เทรนดีด้ ู
ทันสมัย ห้องพักโดดเด่นด้วยการใช้สสี นั สร้าง
ความสนุกสนานและดูไม่นา่ เบือ่ นอกจากนีย้ งั
มีบริการห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลีย้ ง และ
ห้องอาหารทีม่ าพร้อมดีไซน์รว่ มสมัยเฉพาะตัว

HOTELS
แก่นนคร ขอนแก่น

KAEN NAKORN HOTEL
690 ถ.ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-4268-71
0-4322-4272
www.kaennakornhotel.com
kaennakornhotel@yahoo.com

โรงแรมตัง้ อยูใ่ นย่านธุรกิจใจกลางเมือง
พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุน่ ทีม่ า
พร้อมห้องพักได้มาตรฐานในราคาย่อมเยา
มีทงั้ ห้องชุด ห้องดีลกั ซ์ ห้องวีไอพี ทุกห้องมี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน ขณะ
เดียวกันยังมีแหล่งบันเทิงครบวงจรภายใน
โรงแรม ไม่วา่ จะเป็นห้องอาหาร เบียร์การ์เด้น
รวมถึงห้องประชุมสัมมนา ทีน่ กี่ ม็ บี ริการ

นรากุล รีสอร์ท โฮเต็ล

NARAKUL RESORT HOTEL
50 หมู่ 19 ถ.มิตรภาพ (ซอยม.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4391-5888
0-4391-5666
w_narakul@hotmail.com
www.facebook.com/
poonnapob9980

โรงแรมสไตล์บตู คิ รีสอร์ต ทีม่ คี วามโดดเด่น
ด้วยการออกแบบทันสมัยท่ามกลางธรรมชาติ
ห้องพักตกแต่งได้มาตรฐาน แบ่งเป็นห้อง
สแตนดาร์ด 59 ห้อง ห้องดีลกั ซ์ 8 ห้อง และ
ห้องสวีทอีก 4 ห้อง ทุกห้องพร้อมสรรพด้วย
ความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีครบครัน
พนักงานดูแลเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ
NEED TO KNOW

รองรับตลาดสัมมนา
โรงแรมในขอนแก่นส่วนใหญ่เปิดขึน้ มาเพือ่
รองรับตลาดสัมมนา แทบทุกแห่งมีหอ้ ง
ประชุมเพือ่ อำ�นวยความสะดวกโดยเฉพาะ

สุพรรณิการ์ โฮม

SUPANNIGA HOME
130/9 ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
08-9944-4880
www.supannigahome.com
info@supannigahome.com
www.facebook.com/
SupannigaHome

ทีน่ เี่ รียกตัวเองว่าบ้านหลังน้อยอันเป็นโอเอซิส
เงียบสงบใจกลางเมืองขอนแก่น ใต้รม่ เงา
ของหมูไ่ ม้นอ้ ยใหญ่ทเี่ ก็บรักษาไว้อย่างดี
สุพรรณิการ์ โฮมบริการวิลล่าหรูและห้องพัก
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบในสไตล์
อีสานร่วมสมัย เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีของ
การบริการจากพนักงานทีเ่ ป็นดังเจ้าของบ้าน
พร้อมต้อนรับผูม้ าเยือน

อินภาวา

INPAWA HOTEL
922 ถ.สุขาภิบาล 2 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40110
0-4327-2333
0-4327-2700
www.inpawahotel.com
info@inpawahotel.com

ทีพ่ กั สไตล์บตู คิ ราคาประหยัดบนเนือ้ ทีก่ ว่า 6
ไร่ ใจกลางอ�ำเภอบ้านไผ่ อาคารห้องพักสูง 3
ชัน้ จ�ำนวน 3 หลัง ตัวอาคารออกแบบใน
สถาปัตยกรรมแบบทรอปิคลั ท่ามกลางแมกไม้
สวยงาม ภายในตกแต่งย้อนยุค เน้นการใช้งาน
ไม้ โดยเฉพาะการรักษาลวดลายของเนือ้ ไม้
เลียนแบบลวดลายเดิม จากโรงเรียนแห่งแรก
ของอ�ำเภอ อีกทัง้ เน้นการใช้โทนสีธรรมชาติที่
สร้างความอบอุน่ ให้ผเู้ ข้าพัก
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks
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เดอะ เนกซ์ แกรนด์
THE NEXT GRAND

เดอะ เทอร์มนิ อล โฮเท็ล

THE TERMINAL HOTEL
181/44 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-7000 , 08-6458-4547
0-4322-7001
www.theterminalkhonkaen.com
TheTerminalhotel@gmail.com
www.facebook.com/
TheTerminalHotel

เรียกได้วา่ ฉีกกรอบของการสร้างสรรค์โรงแรม
ได้อย่างน่าทึง่ เมือ่ ทีน่ นี่ ำ� เอากลิน่ อายและ
บรรยากาศของรถไฟมาเป็นหัวใจหลักและ
คอนเซ็ปต์สำ� คัญของทีน่ ี่ ท�ำให้กลายเป็นฮิป
โฮเท็ลทีน่ า่ จับตามองของขอนแก่นเลยทีเดียว
ทัง้ ๆ ทีเ่ ปิดได้เพียงไม่นาน ไม่วา่ จะเป็นล็อบบี
ห้องพัก และทุกตารางนิว้ ท�ำให้เรารูส้ กึ คล้าย
กับหลุดเข้าไปอยูใ่ นโลกของม้าเหล็กทีน่ า่ ทึง่

บะขาม บูตคิ รีสอร์ท

BAKAAM BOUTIGUE RESORT
165/44 ซ.ประชาสโมสร 31
ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4323-6222
www.bakaam.com

สัมผัสความโรแมนติกกับห้องพักสุดหรู
ใจกลางเมือง ทีผ่ สมผสานความทันสมัย
และความสะดวกสบายในแบบฉบับลงตัว
โรงแรมระดับ 3 ดาว แห่งนีเ้ น้นการให้บริการ
ทีเ่ หนือกว่า มาพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสบาย
ครบครัน ทัง้ ห้องอาหาร ลานจอดรถ และ
อินเทอร์เน็ตไร้สายทีใ่ ห้บริการในพืน้ ที่
สาธารณะภายในโรงแรม
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33/47 ถ.ศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
09-2137-3316
thenextgrand@hotmail.com
www.facebook.com/pages/		
Thenextgrand

โรงแรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่น บริการ
ห้องพักมาตรฐานตกแต่งสวยหรู สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน มีทงั้ ห้องแบบดีลกั ซ์
สุพเี รียร์ และสแตนดาร์ด พร้อมบริการอาหาร
เช้า ส�ำหรับการเดินทางนัน้ จัดว่าสะดวกสบาย
เนือ่ งจากอยูใ่ กล้แหล่งท่องเทีย่ วชัน้ น�ำ อาทิเช่น
ศาลหลักเมือง เซ็นทรัลพลาซา และถนน
ข้าวเหนียว

ลาวิลล่า ขอนแก่น

LA VILLA KHON KAEN
116/104-106 หมู่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4333-6488, 0-4333-6433
www.hotellavilla.in.th
lavillakhonkaen@gmail.com

แม้ไม่ได้ตงั้ อยูใ่ จกลางเมือง แต่กถ็ อื ว่าไม่ไกล
มากนัก โรงแรมตัง้ อยูใ่ นซอยอันเงียบสงบ มี
ห้องพักสะอาดสะอ้าน พืน้ ทีใ่ ช้สอยกว้างขวาง
โดยมีหลายรูปแบบให้เลือกทัง้ แบบมาพักกับ
เพือ่ นฝูงหรือมาเป็นครอบครัวทีม่ เี ด็กเล็ก ทีน่ ี่
บริการห้องอาหาร สระว่ายน�ำ้ มีลานจอดรถ
ขนาดเล็ก และบริการฟรีอนิ เทอร์เน็ตไร้สาย
ส�ำหรับทุกการเข้าพักเพือ่ ความสบายสูงสุด

HOTELS
ศรีสพ
ุ รรณ แกรนด์ รอยัล

SRI SUPAN GRAND ROYAL

ดิ อิมเพรส ขอนแก่น

THE IMPRESS KHON KAEN
56/68 หมู่ 14 ซ.แก่นทอง ถ.กัลปพฤกษ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-2031, 08-7636-7951, 		
08-2101-3669
0-4324-2032
www.theimpresshotel.com
theimpress56@gmail.com

เป็นโรงแรมทีม่ บี รรยากาศอบอุน่ สบาย สไตล์
คลาสสิก มีหอ้ งพักให้บริการทัง้ หมด 70 ห้อง
สะอาด ราคาประหยัด ในบรรยากาศเงียบสงบ
ท่างกลางแหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวก
สบาย ภายในโรงแรมมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้บริการมากมาย อาทิเช่น ลิฟท์โดยสาร
บริการซักอบรีด อาหารและเครือ่ งดืม่
บริการนวดเพือ่ สุขภาพ สถานทีจ่ อดรถยนต์
กว้างขวางจุได้กว่า 80 คัน

114 หมู่ 10 ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
0-4338-5032
srisupan1997@hotmail.com
www.facebook.com/srisupan.		
chumphae

เป็นโรงแรมขนาดกลางของอ�ำเภอชุมแพทีต่ งั้
อยูห่ า่ งจากสถานีขนส่งขอนแก่นเพียง 5 นาที
นอกจากห้องพักสะดวกสบายแล้ว ยังให้
บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทวั่ บริเวณ มี
บริการทีจ่ อดรถสาธารณะ และส�ำหรับกลุม่
ประชุมสัมมนา นอกจากมีหอ้ งประชุมไว้
รองรับแล้ว ยังสามารถขอรับบริการนวดผ่อน
คลายในระหว่างพักเบรกได้ดว้ ยเช่นกัน

ต้นหว้า รีสอร์ท

TONWA RESORT
88/103 ถ.เหล่านาดี ซ.10/11 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-2613-4 , 0-4332-2393
0-4332-2391
www.tonwaresort.com
tonwaresortkhonkaen@hotmail.com,
tonwaresortkhonkaen@gmail.com

โรงแรมขนาด 104 ห้องทีเ่ น้นคอนเซ็ปต์การ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง แวดล้อมไปด้วย
สวนสวยร่มรืน่ ท่ามกลางความเงียบสงบ มี
บรรยากาศเป็นส่วนตัว นอกจากนีย้ งั มีบริการ
จัดประชุมสัมมนา การจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอก
สถานที่ มีบริการซักรีดส�ำหรับแขกพักระยะ
ยาว

เอสเอฟ บิซ โฮเต็ล
SF BIZ HOTEL

98 ถ.ดรุณส�ำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-6500
0-4332-1756, 0-4327-1461
www.sfbizhotel.com

โรงแรมทีอ่ อกแบบจากไอเดียไก่กบั ไข่แห่งเดียว
ในขอนแก่น การออกแบบห้องพักมีกลิน่ อาย
ของงานดีไซน์จากงานไม้และสีสนั ของลวดลาย
ทีส่ ะท้อนอารมณ์ของไก่กบั ไข่ได้อย่างลงตัว
นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งประชุมสัมมนา และห้องจัด
เลีย้ งทีต่ กแต่งทันสมัย มีลานจอดรถและระบบ
รักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
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HOTELS
อ�ำนวยสุข เพลส

AMNAUYSUK PLACE
355/35 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4346-8444, 0-4346-8555, 		
0-4346-8666
0-4346-8707
www.anskkhotel.com
rsvn@anskkhotel.com

บริการห้องพักระดับมาตรฐาน ไม่วา่ จะเป็น
ห้องสแตนดาร์ด ห้องดีลกั ซ์ ห้องสุพเี รียร์ และ
ส�ำหรับกลุม่ ประชุมสัมมนา ทีน่ ยี่ งั มีหอ้ ง
ประชุมขนาดความจุ 150 ทีน่ งั่ จัดแบบ
เธียเตอร์ และห้องประชุมเล็กทีร่ องรับได้อกี
60 ทีน่ งั่ เป็นโรงแรมขนาดกระทัดรัด
แต่พร้อมสรรพด้วยความสะดวกสบายที่
ทุกคนต้องการ

โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์

ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล
RACHAWADEE RESORT AND
HOTEL

99 หมู่ 20 ถ.สนามบินขอนแก่น
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4346-8222, 08-6459-7705
0-4346-8330
www.rachawadeehotel.com
info@rachawadeehotel.com
www.facebook.com/pages/		
Rachawadee-Resort-And-Hote

เปิดตัวเมือ่ ปีพ.ศ.2551 ด้วยคอนเซ็ปต์ตอ้ งการ
เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยต้องการ
ให้ผเู้ ข้าพักได้รบั ความอบอุน่ เสมือนอยูบ่ า้ น
ของตัวเอง รีสอร์ตเน้นการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ใช้ถงุ ผ้าเป็นถุงส่งซักรีด และมีการน�ำแผง
โซล่าเซลล์มาใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่
ใช้ภายในโรงแรม และยังเน้นความสะดวก
สบายส�ำหรับผูพ้ กิ ารโดยมีวลี แชร์ให้บริการ

MAJOR GRAND HOTEL
1 หมู่ 10 ถนนชุมแพ-ภูเขียว อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น 40130
0-4331-1666, 08-1954-2666
0-4331-2777
www.majorgrand.com
contactus@majorgrand.com

โรงแรมชัน้ น�ำของอ�ำเภอชุมแพทีพ่ ร้อมรองรับ
กลุม่ ประชุมสัมมนาอย่างเต็มเปีย่ ม ด้วยห้อง
พักทันสมัย ห้องประชุมสัมมนาทีพ่ รัง่ พร้อม
ด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน
โดยเฉพาะห้อง ห้องเมธาวดีคอนเว็นชัน่ ฮอล์
ทีส่ ามารถรองรับได้ถงึ 2,000 คน และมี
สถานทีจ่ อดรถรองรับได้มากถึง 250 คัน
เรียกได้วา่ เป็นอีกทีพ่ กั ทีพ่ ร้อมสรรพเพือ่ การ
ประชุมสัมมนาอย่างแท้จริง
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ไอแยริส บูตคิ รีสอร์ท

IYARIS BOUTIGUE RESORT
444 หมู่ 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
0-43325-000-1, 08-4332-4402-3
I_yaris@hotmail.com
www.facebook.com/IyarisResort

ตัง้ อยูห่ า่ งจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา
ประมาณ 10 นาที ห้องพักทัง้ 60 ห้อง มี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน เครือ่ ง
ปรับอากาศ โทรทัศน์ รวมทัง้ มีหอ้ งพักแบบ
ปลอดบุหรี่ จัดเป็นสถานทีพ่ กั อีกแห่งทีเ่ หมาะ
กับการเดินทางทัง้ มาท่องเทีย่ วและมาติดต่อ
เจรจาธุรกิจ

RESTAURANTS
ปลาป้าใหญ่

PLA PA YAI
ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-5411, 08-8340-9048
www.facebook.com/pages/ปลาป้าใหญ่
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

LOCAL FAVORITE

ไก่ยา่ งมิตรภาพเขาสวนกวาง

KAI YANG MITTRAPHAB KHAO
SUAN KWANG
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมะลิวลั ย์ อ.เมือง จ.ขอนอก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-6630-5769
ทุกวันเวลา 09.00-20.00 น.

เป็นอีกหนึง่ ร้านทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณริมบึงแก่นนคร
จุดเด่นของร้านนีค้ อื มีเมนูทหี่ ากินยาก และมี
เฉพาะบางฤดูกาลเท่านัน้ เช่น เห็ดเผาะสด
รวมทัง้ เมนูปลาอันเป็นชือ่ ของร้าน ทีน่ กี่ ไ็ ด้รบั
การยอมรับว่าใช้ปลาสดใหม่ นอกจากนีย้ งั มี
เมนูอนื่ ให้ลมิ้ ลอง อาทิเช่น ห่อหมกปลา ส้มต�ำ
ปลารากกล้วยแดดเดียว ต้มปลาคังใบมะขาม
อ่อน

ร้านระดับต�ำนานของจังหวัดขอนแก่น เพราะ
ทุกคนย่อมอยากชิมรสชาติไก่ยา่ งเขาสวน
กวาง อันเป็นเมนูชอื่ ดังประจ�ำจังหวัด
นอกจากไก่ยา่ งแล้ว ยังเสิรฟ์ ส้มต�ำรสจัดจ้าน
ลาบ เนือ้ แดดเดียว ไส้กรอกอีสาน แกงอ่อม
ต้มแซ่บ และอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมกับมี
ห้องแอร์บริการส�ำหรับจัดเลีย้ งเป็นหมูค่ ณะ

ไก่ยา่ งวนิดา รสวิเศษ

KAI YANG WANIDA ROS VISET
177/17 ถ.มิตรภาพ
0-4322-5004, 0-4322-0371
ทุกวัน 07.00 – 17.00 น.

ร้านอาหารอีสานทีร่ สชาติไม่เป็นรองใคร ด้วย
อาหารทีส่ ดสะอาด และรสชาติทเี่ ป็น
เอกลักษณ์ของอาหารอีสาน ไม่วา่ จะเป็น
ส้มต�ำ ลาบ หมกหน่อไม้ ต�ำแตงไข่ตม้ หมู
ทอด หรือปลาย่าง ทีโ่ ด่งดังต้องยกให้ไก่ยา่ ง
รสเลิศ ซึง่ ทางร้านพิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การเลือกเนือ้ ไก่ หมักด้วยเครือ่ งเทศชัน้ ดี
และย่างบนเตาถ่านเพือ่ ให้ได้ไก่ยา่ งทีส่ กุ หนัง
กรอบ ตามสูตรต้นต�ำรับไก่ยา่ งเขาสวนกวาง

เอมโอช

EM OCH
71/22 อาคารตรงข้ามโรงแรมโรมา
ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-1382
ทุกวัน 04.00 – 13.00 น.

ร้านอาหารชือ่ ดังของขอนแก่นทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ทุกคนไม่เคยพลาดมาลองชิมอาหารเช้าแสน
อร่อยจากร้านนี้ ทัง้ ชา กาแฟ ไข่กะทะ ขนมปัง
โจ๊ก จับ๊ เส้น ซึง่ เป็นเมนูเด็ดทีห่ ลายคนต้อง
ลิม้ ลอง ตัวร้านกว้างขวาง รองรับหมูค่ ณะได้
สบาย นอกจากนีด้ า้ นนอกร้านยังเรียงรายไป
ด้วยชาวขอนแก่นทีน่ ำ� ผ้าไหม ของทีร่ ะลึกมา
วางแบกะดินจ�ำหน่ายให้นกั ท่องเทีย่ ว
K HON K A EN MICE Ci t y B r eaks

53

ซุปเปอร์หมูกาแฟ ขอนแก่น
SUPER MOO COFFEE
KHON KAEN

ถ.ชีทา่ ขอน (ซอยข้างสถานีต�ำรวจ
ตรงมาเรือ่ ยๆ ร้านอยูซ่ า้ ยมือ) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-3676-8559, 08-3661-4141
ทุกวัน 06.00 – 12.00 น.

ร้านอาหารเช้าเสิรฟ์ อาหารสไตล์เวียดนามที่
รสชาติดไี ม่เป็นรองใคร หลากหลายเมนูให้
คุณได้เลือกสัง่ อาทิเช่น ไข่กะทะ ก๋วยจับ๊ เส้น
ข้าวเกรียบปากหม้อ บรรยากาศของร้านดู
เรียบง่าย ให้ความเป็นกันเอง ตอนเช้าคนมัก
แน่นขนัด หากมาเป็นหมูค่ ณะ ควรจองโต๊ะ
ล่วงหน้า เพือ่ ทางร้านจะได้จดั เตรียมอาหาร
และอ�ำนวยความสะดวกให้

ข้าวฟ่าง

KHAO FANG
ถ.มิตรภาพ (ตรงบริเวณการเคหะ
ขอนแก่น เป็นร้านเล็กๆ) อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
08-9202-8747
ทุกวัน 11.00 – 23.59 น.

ร้านอร่อยระดับต�ำนานทีใ่ ครแวะเวียนไป
ขอนแก่นต้องไม่พลาด เพราะนอกจากอาหาร
รสชาติดแี ล้ว ราคายังอยูใ่ นระดับย่อมเยาอีก
ด้วย อย่าลืมสัง่ ไก่มะนาว ต้มย�ำปลาเก๋าน�ำ้ ข้น
เนือ้ ปูผดั ผงกะหรี่ และอีกสารพัดเมนูทนี่ กั ชิม
หลายคนชิมแล้วติดใจ ต้องกลับมากินร้านนี้
ทุกครัง้ เมือ่ มาเยือนขอนแก่น

เรียมริมบึง

RIEM RIM BEUNG
137/4 รอบบึง (ถ.รอบบึง) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4322-1095
ทุกวัน 09.30 – 22.00 น.

กาลครัง้ หนึง่

ONCE UPON A TIME
ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
08-0318-0492
www.facebook.com/lablaegroup
ทุกวัน 10.00-23.00 น.

ร้านแหนมเนืองชือ่ ดังทีอ่ ยูค่ ขู่ อนแก่นมา
ยาวนาน ตัวร้านมีสองบรรยากาศทัง้ โซนห้อง
แอร์และโซนกลางสวน พิเศษตรงทีม่ ดี นตรี
อะคูสติกขับกล่อมอีกด้วย เมนูเด็ดต้องยกให้
แหนมเนืองสูตรต้นต�ำรับ ตามด้วยยอห่อตอง
เป็นหมูยอห่อใบตองย่าง ปอเปีย๊ ะทอดชิน้ ใหญ่
เต็มค�ำ ขนมครกเวียดนาม และอีกมากมายที่
ท�ำให้อาหารเวียดนามมือ้ นีข้ องคุณไม่ธรรมดา
เลยทีเดียว
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เป็นร้านอาหารอีสานต้นต�ำรับ ตัวร้านมี
อาณาบริเวณกว้างขวาง ร่มรืน่ อยูต่ ดิ ริมบึง
แก่นนคร รับประทานอาหารจะได้ดมื่ ด�ำ่ วิว
เป็นของแถม เมนูแนะน�ำมีทงั้ ทีเ่ ป็นแบบ
ต�ำรับอีสานแท้ๆ และอาหารอีสานประยุกต์
ได้แก่ ไก่ทอด ปลาเนือ้ อ่อนทอด ต�ำแตงไข่
ต้ม ไส้กรอกอีสาน โดยเฉพาะจานหลังนีเ้ ป็น
ทีเด็ดของร้านนีเ้ ลยทีเดียว
NEED TO KNOW

จัดดนตรีปรุงดินเนอร์
เติมบรรยากาศดินเนอร์ให้สนุกสนานด้วย
การจัดดนตรีโปงกลาง ซึง่ เป็นศิลปะพืน้ บ้าน
ของภาคอีสานทีม่ จี งั หวะคึกคัก สะท้อนถึง
อารมณ์รน่ื เริงทีม่ อี ยูใ่ นหัวใจของชาวอีสาน
อยูต่ ลอดเวลา โดยขอปรึกษาจากหน่วย
งานในท้องถิน่ หรือหากเป็นดินเนอร์ใน
โรงแรม ทางโรงแรมสามารถจัดให้ได้

RESTAURANTS
แจ่วฮ้อนน�ำ้ พอง

JEAW HON NAM PHONG
ถ.ศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-4515-0050, 08-7636-8155
www.facebook.com/pages/
แจ่วฮ้อนนำ�้ พอง
ทุกวัน 12.00 -22.00 น.

ร้านอาหารอีสานอีกร้านหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมอยูเ่ สมอส�ำหรับชาวขอนแก่น เสิรฟ์
อาหารอีสานรสจัดจ้าน โดยเฉพาะแจ่วฮ้อน
หรือสุกตี้ ำ� รับจากอ�ำเภอน�ำ้ พองแท้ๆ ทีห่ ลาย
คนติดอกติดใจในรสชาติแซบถึงใจ เพราะ
เจ้าของร้านเป็นชาวอ�ำเภอน�ำ้ พอง จึงน�ำสูตร
แจ่วฮ้อนต�ำรับน�ำ้ พองมาให้คนในเมือง
ขอนแก่นให้ได้ชมิ

สวนอาหารลุงเหลิม
LOONG LEUM

207/2-4 ถ.มะลิวลั ย์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-9422-0336, 08-6220-9935
ทุกวัน 17.00 – 23.00 น.

ร้านอาหารไทยทีเ่ น้นความเป็นกันเอง ตัวร้าน
แบ่งเป็นสองโซนคือ โซนนัง่ ด้านนอกรับลม
กับโซนนัง่ ภายในห้องแอร์เย็นฉ�ำ่ เมนูทตี่ อ้ ง
สัง่ ได้แก่ ทอดมัน ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา ปลา
ช่อนลุยสวน ปลาหมึกผัดกระเทียม ในราคา
ไม่แพงจนเกินไป เป็นอีกร้านอาหารในเมือง
ขอนแก่นทีส่ ามารถรองรับหมูค่ ณะได้สบาย
มือ้ หรูเพือ่ ความพิเศษ
นอกจากร้านอาหารท้องถิน่ ทีก่ ระจายทัว่
จังหวัดขอนแก่นแล้ว ร้านอาหารหรูใน
โรงแรมเป็นอิกี ทางเลือกน่าสนใจ เหมาะกับ
การจัดงานเลีย้ งทีต่ อ้ งการความพิเศษ
หรือต้อนรับบุคคลสำ�คัญระดับประเทศ
และในขอนแก่นเองมีโรงแรมหรูกลางเมือง
หลายแห่งทีส่ ามารถตอบโจทย์ขอ้ นีไ้ ด้

แซบนัว ครัวอีสาน

ZAB NUA KRUA ISAN
111/200 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-5003-3445
ทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

ร้านอาหารอีสานสไตล์รว่ มสมัย ติดเครือ่ ง
ปรับอากาศเย็นฉ�ำ่ เสิรฟ์ เมนูอาหารอีสาน
ทัว่ ไป และอาหารอีสานทีห่ ายากตามฤดูกาล
อาทิเช่น แกงผักหวานไข่มดแดง แกงเห็ดเผาะ
ฯลฯ เหมาะกับการสังสรรค์เป็นหมูค่ ณะ
รวมทัง้ นัง่ รับประทานกับครอบครัวและ
เพือ่ นฝูง

มานะโภชนา

MANA PHOCHANA
ซอยหมูบ่ า้ นบุศรินทร์ (ซอยมะลิวลั ย์9)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-4737-1187, 08-0355-8933
ทุกวัน 16.00 – 22.00 น.

แม้เป็นร้านอาหารเล็กๆ ในจังหวัดขอนแก่น
แต่ฝมี อื และคุณภาพนัน้ คับแก้วเลยทีเดียว
เนือ่ งจากเชฟเจ้าของร้านนัน้ มีประสบการณ์
ในแวดวงอาหารมายาวนานกว่า 25 ปี
อาหารแนะน�ำได้แก่ สารพัดซีฟดู เนือ้ ปูผดั
ผงกระหรี่ ปลากระพงสะบัดน�ำ้ ปลา ต้มย�ำ
น�ำ้ ข้น ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน ออส่วน
หอยนางรม
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ครัวทับทิม

KRUA TUBTIM
ติดโรงแรมอัมรินทร์พลาซ่า ถ.รอบเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4326-5045, 08-6225-8427
www.facebook.com/pages/ครัวทับทิม
ทุกวัน 12.00 -23.00 น.

ไก่รสทิพย์

KAI ROS THIP
อดุลยาราม ซอย4 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-6863-8358
ทุกวัน 08.00-21.00 น.

เป็นร้านอาหารเสิรฟ์ เมนูไก่อย่างเดียว และ
อาหารอิสลามอีกหลากหลายเมนู ซึง่ สะท้อน
ให้เห็นถึงความหลากหลายของผูค้ นทีอ่ ยูใ่ น
จังหวัดขอนแก่น เมนูสว่ นใหญ่เน้นไปที่
อาหารจานเดียว ใช้วตั ถุดบิ สดใหม่ ราคาไม่แพง
แถมรสชาติอร่อยจนหลายคนต้องยกนิว้ ให้

ปลาช่อนกระบอกเผา

PLACHON KRABOK PHAO
ถ.พิมพสุต (ถ.พิมพสุต ระหว่าง
ถ.กลางเมืองกับหลังเมือง) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-9187-4781, 0-4333-2719
ทุกวัน 10.30 -21.00 น.

เป็นร้านอร่อยระดับมาตรฐาน เน้นเมนูปลา
น�ำ้ จืด โดยเฉพาะปลาช่อนทีด่ เู หมือนจะเป็น
ของคูเ่ มนูตำ� รับอีสาน ไฮไลต์อยูท่ ปี่ ลาช่อน
กระบอกเผาตัวใหญ่ หอมหวานใบเตย ปลา
เผาร้านนีจ้ ะเน้นความหอมของน�ำ้ สมุนไพร
ทีม่ าพร้อมกับเนือ้ ปลา รับประทานคูก่ บั น�ำ้
จิม้ แจ่วรสชาติเผ็ดปานกลาง นอกจากนีย้ งั มี
ไก่ยา่ งเขาสวนกวาง ส้มต�ำ และสารพัดต้มที่
พร้อมเสิรฟ์ ทุกคน
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ร้านอาหารธรรมดา แต่อาหารทีน่ ไี่ ม่ธรรมดา
เลยทีเดียว ด้วยราคาไม่แพงทีม่ าพร้อม
อาหารอร่อย ท�ำให้หลายคนต้องมายืนรอ
ตัง้ แต่รา้ นเปิดเพือ่ ให้ได้จบั จองทีน่ งั่ เมนู
แนะน�ำได้แก่ ดอกสลิดผัดหมูกรอบ ผักหวาน
ผัดหมูกรอบ สารพัดเมนูปลาทีน่ ำ� มาทอด
และต้มย�ำ ก็จดั ว่าเป็นเมนูนา่ ลิม้ ลองเช่นกัน

DINE IN STYLE

ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย

KRUA SUPANNIGA BY KHUN YAI
130/9 ถ.โพธิสาร (ถ.ชาตะผดุง) อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-7810
www.facebook.com/SupannigaHome
จันทร-ศุกร์ 11.00-21.00
เสาร์ 11.30 -20.00 น.

ร้านอาหารบรรยากาศดี ตกแต่งเน้นความ
เป็นอีสานร่วมสมัย อาณาบริเวณร่มรืน่ ด้วย
พรรณไม้นานาชนิด รวมทัง้ ต้นสุพรรณิการ์
ซึง่ จะเบ่งบานสวยงามช่วงต้นปี ทีน่ เี่ สิรฟ์
อาหารเมนูอร่อยจากจังหวัดตราดมาให้คน
ขอนแก่นได้ชมิ เช่น หมูใบชะมวง ปลาทู
ทอดน�ำ้ ปลา รวมทัง้ เมนูหายาก อาทิเช่น
ม้าฮ่อ เมีย่ งหยอง แกงป่านกสับ สลัดแขก
เหมาะกับการจัดเลีย้ งทีต่ อ้ งการความพิเศษ

RESTAURANTS
ครัวพระนคร

PHRA NAKORN RESTAURANT
ถ.กลางเมือง (อยูห่ น้าโรงแรมพิมาน
การ์เด้น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-9787-3725
phra-nakhon@outlook.com
www.facebook.com/phranakhon.
khonkaen
ทุกวัน 10.30-22.30 น.

ว่ากันว่าทีน่ คี่ อื ร้านอาหารไทยโบราณทีห่ ากิน
ได้ยากในจังหวัดขอนแก่น อาหารทุกจานถูก
ปรุงแต่งด้วยความละเมียดละไม พิถพี ถิ นั จัด
ว่าเป็นอาหารต�ำรับชาววังโดยแท้ และเป็น
เมนูทหี่ ากินได้ยากแล้วในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
ล่าเตียง แสร้งว่ากุง้ ต้มกะทิสายบัวซาบะ ดู
จะเป็นเมนูยอดนิยมทีท่ กุ คนต้องสัง่ มาชิม
บรรยากาศร้านมีระดับ เหมาะกับการจัด
เลีย้ งมือ้ พิเศษ

กรีนลีฟ ไฮโดรฟาร์ม

GREEN LEAF HYDROFARM &
RESTAURANT
199 หมู่ 17 ซอยสนามบิน ถ.มะลิวลั ย์
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-5565, 08-6862-3423
www.greenleaf-restaurant.com
ทุกวัน 11.00 - 21.30 น.

เป็นร้านอาหารทีอ่ ยูใ่ กล้กบั สนามบิน
ขอนแก่นเลยทีเดียว ตัวร้านสีขาวบ่งบอกถึง
ความตัง้ ใจในคอนเซ็ปต์ใกล้ชดิ ธรรมชาติ
เมนูอาหารมีให้เลือกทัง้ แบบตะวันตก และ
ผสมผสานอย่างเช่น สปาเก็ตตีอ้ สี านแซบ
สปาเก็ตตีห้ ม�ำ่ ทอด ส่วนใหญ่ลว้ นเป็นอาหาร
จานเดียว เพือ่
ความสะดวก
ของผูเ้ ดินทาง
ทีต่ อ้ งการหาอะไร
รับประทาน
รองท้องก่อนไป
สนามบิน

มาม่า บิก

MAMA BIG
140/145 ถ.กัลปพฤกษ์ (ซอยกังสดาล)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-5789, 08-5047-7888, 		
08-1872-2188
mamabigkk@gmail.com
www.facebook.com/mamabigkk
ทุกวัน 10.00 -20.00 น.

ร้านอาหารสวยเก๋ สไตล์ฟวิ ชัน่ ฟูด เน้นการใช้
วัตถุดบิ คุณภาพดีและสะอาด ภายในร้าน
ตกแต่งสวยงาม น่านัง่ เติมงานศิลป์ประดับ
มุมโน้นมุมนีด้ แู ล้วไม่นา่ เบือ่ ส�ำหรับเมนู
อาหารแนะน�ำนัน้ ได้แก่ ติม่ ซ�ำ ก๋วยเตีย๋ ว
ลุยสวน สเต็ก สปาเก็ตตี้ พาสต้า และอีก
สารพัดความอร่อย และเพราะร้านอยูใ่ กล้กบั
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงค่อนข้างได้รบั
ความนิยมในหมูน่ กั ศึกษา

โพโมโดโร

POMODORO
348/16 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
0-4327-0464
www.facebook.com/pages/		
Pomodoro
ทุกวัน 10.00 - 23.00 น.

เป็นร้านอาหารอิตาเลีย่ นทีเ่ น้นการปรุงอาหาร
ด้วยวัตถุดบิ คุณภาพ ไม่วา่ จะเป็นเมนูพซิ ซ่า
สปาเก็ตตี้ ทีป่ รับรสชาติให้ถกู ปากคนไทย
มากยิง่ ขึน้ ภายในร้านนัง่ สบาย ตกแต่งร่วม
สมัย ประดับภาพถ่ายเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คล้ายประเทศอิตาลี ตบท้ายด้วยของหวาน
อย่างทิรามิสุ รับรองว่าเป็นมือ้ พิเศษทีล่ มื
ไม่ลง
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คอฟฟี่ 34

COFFEE 34
ซอยประชาสโมสร 13 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4324-2134
ทุกวัน 10.00-22.00 น.
COFFEE TIME

คาเฟ่ เดอ ฟอเรสต์
CAFE DE FOREST

192/92 ถ ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-3141-4404
วันอาทิตย์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.30 -22.00 น.

ร้านส�ำหรับนัง่ ชิลในรูปแบบโมเดิรน์ ทีห่ นุม่ สาว
รุน่ ใหม่ตอ้ งหลงใหล เน้นเสิรฟ์ เครือ่ งดืม่ และ
ของว่างโดยเฉพาะเบเกอรีข่ องทีน่ นี่ นั้ หลาย
คนยกนิว้ ให้ เช่น ชีสพาย ฮันนีโ่ ทสต์ เครปเค้ก
ฟอเรสต์ชสี เค้ก เหมาะส�ำหรับการพักเบรก
ของการเดินทางระหว่างวัน แวะมานัง่ พักจิบ
กาแฟเบาๆ ทีร่ า้ นนีก้ เ็ ป็นทางเลือกน่าสนใจ

ตรงข้ามโรงแรมเซ็นทาราฯ จะพบร้านกาแฟ
แนวโมเดิรน์ ทีม่ าเติมแต่งให้ขอนแก่นดูมสี สี นั
และทันสมัยมากขึน้ จัดเป็นร้านนัง่ สบาย
กว้างขวาง เน้นการใช้เฟอร์นเิ จอร์แนวเรโทร
ทีเ่ ข้ากันได้ดกี บั ผนังปูนเปลือย ให้อารมณ์
ผ่อนคลาย เครือ่ งดืม่ ของร้านนีเ้ รียกได้วา่
ไซส์ใหญ่ ส่วนเค้กทีเ่ สิรฟ์ ในร้านก็จดั ว่ามี
รสชาตินมุ่ นวล ร้านมีทจี่ อดรถค่อนข้าง
น้อย ควรวางแผนเดินทางล่วงหน้า

คอฟฟีเ่ ดอหล่า

COFFEE DE LA
โอโซนวิลเลจ 238/8 ถ.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
08-7854-9922
coffeederla@gmail.com
www.facebook.com/coffeederlakk
ทุกวันเวลา 09.00-20.00 น.

ร้านกาแฟแหล่งรวมคนรุน่ ใหม่ ในร้านแบ่ง
เป็น 2 โซน คืออินดอร์และเอาท์ดอร์ รวมกัน
แล้วสามารถรองรับคนได้ประมาณ 20-25
คน ส่วนใหญ่นยิ มสัง่ กาแฟมาชิม เนือ่ งจาก
หลายคนชมว่าเป็น
กาแฟรสชาติดแี ห่ง
หนึง่ ในขอนแก่น
นอกจากนีเ้ บเกอรี่
และเค้กก็เป็นอะไร
ทีห่ ลายคนชืน่ ชม
เช่นกัน
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SLOVE U COFFEE
95/22 ถ.ศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-0057
www.facebook.com/sloveucoffee
ทุกวันเวลา 09.00-20.00 น.

ร้านนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีในหมูค่ อกาแฟของ
ขอนแก่น เสิรฟ์ กาแฟคุณภาพจากเมล็ด
กาแฟชัน้ ดีทที่ างร้านน�ำมาคัว่ เอง จนได้
ผลลัพธ์เป็นกาแฟคัว่ หอมกรุน่ สามารถน�ำไป
ท�ำเอสเพรสโซ คาปูชโิ น ลาเต้ จากบาริสตา
มืออาชีพ นอกจากนีอ้ กี หลากหลายเมนู
เครือ่ งดืม่ ก็อร่อยเสียจนหลายคนติดใจ
บรรยากาศร้านตกแต่งน่ารัก

RESTAURANTS
NIGHT OUT

สรวลหรรษา

SUAN HUN SA
164/157 ถ.ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4334-7244
gu_aou@hotmail.com
www.facebook.com/SuanHunsa
ทุกวัน 17.45-00.00 น.

ร้านอาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการนัง่ ชิลยามค�ำ่
เพราะมีดนตรีขบั กล่อมสนุกสนาน ตัวร้าน
แบ่งเป็นสองโซนคือร้านอาหารและโซนบาร์
ส�ำหรับอาหารนัน้ จัดได้วา่ รสชาติดี เมนู
แนะน�ำมีมากมายให้เลือก โดยเฉพาะอาหาร
ไทยนัน้ ทีน่ จี่ ดั ว่าไม่เป็นรองใครทีเดียว

ฮักแฮง

HUG HANG
3/19 ถ. ศรีจนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-2303-6776, 08-4640-8787
www.facebook.com/hughangkk
ทุกวัน 10.00-23.00 น.

ร้านเปิดใหม่ใกล้ๆ ย่านใจกลางเมืองขอนแก่น
มีทนี่ งั่ ให้เลือกมากมายหลายโซน และโซน
ล่าสุดเพิง่ เปิดใหม่คอื HANG BAR ทีค่ ดั สรร
ดนตรีมาขับกล่อมยามราตรีกาลโดยเฉพาะ
ทีน่ เี่ สิรฟ์ อาหาร ไทย จีน ฝรัง่ และอีสาน
ด้วยเมนูทหี่ ลากหลาย รวมทัง้ กาแฟสดและ
เครือ่ งดืม่ มากมาย

ไวโน อิตาเลเซีย

VINO ITALASIA
ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4300-8378
vino_italasiakhonkaen@hotmail.com
www.facebook.com/VinoItalasia
ทุกวัน 17.00-01.00 น.

หากคืนนีอ้ ยากจิบไวน์ ไวน์บาร์แห่งนีจ้ ะเติม
เต็มอารมณ์สนุ ทรีได้ดที สี่ ดุ ด้วยความตัง้ ใจที่
จะน�ำไวน์มาแพร่หลายให้คนขอนแก่นเข้าใจ
ศาสตร์และศิลป์ของเครือ่ งดืม่ ชนิดนีม้ ากขึน้
ทีน่ อี่ าจมีเมนูอาหารให้เลือกไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่จะเน้นเป็นเมนูของว่างกินคูก่ บั ไวน์
มากกว่า เช่น ชีส แฮม และหลังนัง่ จิบทีร่ า้ น
แล้วยังสามารถเลือกซือ้ ไวน์ดๆี กลับบ้านได้ดว้ ย

โจ๊ก ก๋วยจับ๊ ต้มเส้น บัตรคิว

CHOKE KUAI CHAP TOMSEN
ใกล้ๆ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
08-6646-5056
www.facebook.com/Chok.KuaiChap.
TomSen.BatKhio
ทุกวัน 18.30 – 04.00 น.

ส�ำหรับมือ้ เย็นทีต่ อ้ งการความตืน่ เต้น ต้อง
ลองไปต่อคิวรอซือ้ โจ๊ก ก๋วยจับ๊ ต้มเส้น ทีร่ า้ น
นี้ เพราะคุณจะได้ออกก�ำลังขากับการยืนรอ
คิวทีย่ าวนาน แต่พอได้ชมิ เมนูเด็ดจากทีน่ ี่
แล้ว ทุกคนจะรูเ้ ลยว่าช่างคุม้ ค่ากับการรอ
คอยขนาดไหน แถมเวลานัง่ กินริมถนนนัน้ ก็
ให้อารมณ์คนขอนแก่นอย่างแท้จริง
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CSR
สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

INSTITUTE OF CHILD
DEVELOP NORTHEAST
282 หมู่ 15 ต.พระลับ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4391-0770–1
0-4391-0772
www.icdne.go.th

หน่วยงานนีอ้ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เป็น
องค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศ ทางด้านการให้
บริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของผูป้ ว่ ย
เด็กทีถ่ กู กระท�ำทารุณกรรมของประเทศ
สามารถให้การดูแลรักษาทางจิตเวชเด็กและ
วัยรุน่ ได้ครบวงจร และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุน่ พัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพือ่ ให้งานสุขภาพจิต
เด็กด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านแคนทอง
KHENTHONG CHILDRENS’S
HOME

283 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุง่ สร้าง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-7334, 0-4333-7533
0-4333-7533
www.khaenthongbaby.net

เป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือและ
ให้การสงเคราะห์เด็ก โดยอุปการะเด็กตัง้ แต่
แรกเกิดจนถึง 6 ปีทงั้ ชายและหญิงทีเ่ ป็นเด็ก
ก�ำพร้า ถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น พลัดหลง
ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน ครอบครัว
ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่
สามารถให้การอุปการะเด็กได้ รวมทัง้ เด็กที่
ได้รบั การเลีย้ งดูไม่เหมาะสม มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย
เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ
สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ยโสธร
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ขอนแก่น และอ�ำนาจเจริญ
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มูลนิธติ ะวันฉาย เพือ่ ผูป้ ากแหว่ง
เพดานโหว่ ขอนแก่น
TAWANCHAI FOUNDATION

123 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
0-4336-3123
0-4320-2558
www.tawanchai-foundation.org

เป็นหน่วยงานการให้บริการดูแล รักษาผูท้ มี่ ี
ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่อย่างครบวงจร
โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึง่ ได้ดำ� เนินกิจกรรม
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานเป็นเวลากว่า 10 ปี
โดยจากการได้รบั พระราชทานพระราชานุญาต
ในการจัดตัง้ โครงการ “ตะวันฉาย” เพือ่ ให้
บริการและพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยปาก
แหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำ� เนิด
ของศีรษะและใบหน้า
ในประเทศไทย เพือ่
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

มูลนิธิโครงการเพือ่ ชีวติ ขอนแก่น
PROJECT LIFE FOUNDATION

ตูป้ ณ. 5 ทุง่ เศรษฐี จ.กรุงเทพมหานคร
10263
0-2752-8370
0-2752-8374
www.projlife.com/th/khonkaen
office@projlife.com

ทีน่ มี่ โี ครงการบ้านฉันซึง่ เป็นบ้านแห่งความ
ห่วงใยต่อเด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ โดยเน้นงาน
สังคมสงเคราะห์ในภาคอีสาน ซึง่ มีเด็กทีอ่ ยู่
ในอุปการะทัง้ หมด 24 คน อายุตงั้ แต่ 7-18
ปี เด็กทุกคนเรียนหนังสือตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลถึง
ชัน้ มัธยมตอนปลาย ทัง้ นีเ้ ปิดรับผูส้ นับสนุน
ทางด้านการเงินเพือ่ น�ำไปใช้ในด้านต่างๆ
ตลอดทัง้ อาสาสมัครทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการเข้า
มาพัฒนาชีวติ เด็กด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

WELLNESS
ดาหลา เรือนสปา

DALHA RUENSPA

ศูนย์แพทย์แผนไทยวัดโพธิ์
บ้านโนนทัน

WAT PHOTHI BAN NON THAN
THAI MASSAGE CENTER
171 หมู่ 2 วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 40000
0-4332-0488
www.watphokk.net
www.facebook.com/
WadPhothiBanNonThan

ตัง้ อยูภ่ ายในอาณาบริเวณวัดโพธิบ์ า้ นโนนทัน
ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากบึงแก่นนคร มีชอื่ เสียงในเรือ่ ง
ของการผลิตบุคลากรในด้านแพทย์แผนไทย
อีกทัง้ ยังเปิดให้บริการนวดเพือ่ สุขภาพ
นวดบ�ำบัดอาการ ประคบสมุนไพร สอนและ
อบรมเภสัชกรรม เวชกรรมและนวดแผนไทย
ตลอดทัง้ จ�ำหน่ายลูกประคบทองค�ำ น�ำ้ มัน
เหลือง ยาหม่อง ยาดมและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่างๆ และมีบริการจัดเทอราปิสต์
ให้กบั การประชุมสัมมนาทีต่ อ้ งการความ
ผ่อนคลายระหว่างพักเบรก

ไทยสปา แอนด์ มาสซาจ

THAI SPA AND MASSAGE
อาคารหอพักพยาบาล ชัน้ 1 โรงพยาบาล
ขอนแก่นราม
0-4333-3800 ต่อ 0399
www.khonkaenram.com
ทุกวัน 08.00-20.00 น.

จังหวัดขอนแก่นได้ชอื่ ว่าเป็นศูนย์กลางด้าน
การรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะศาสตร์แพทย์
ทางเลือกอย่างแพทย์แผนไทย ทีส่ ามารถผลิต
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากมายออกมาให้
บริการ และทีน่ กี่ ม็ เี ทอราปิสต์ทผี่ า่ นการ
ฝึกฝนอย่างเข้มข้น ให้บริการนวดไทยเพือ่
สุขภาพ รับรองว่าจะท�ำให้เลือดลมของคุณ
สูบฉีดดีขนึ้ จริงๆ

45/25 ซอยพิมพสุต3 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ. ขอนแก่น 40000
0-4323-7554, 08-1765-8529
www.dalharuenspa.com
boonyakan18@gmail.com
www.facebook.com/dalharuenspa
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

สปาเน้นความเป็นไทยทีใ่ ห้บริการผ่อนคลาย
ตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า มีโปรแกรมให้
เลือกมากมาย อาทิเช่น นวดน�ำ้ มันหอม
ระเหย นวดไทย สครับทีช่ ว่ ยขจัดเซลส์ผวิ
เสือ่ มสภาพออกจากร่างกาย พร้อมกับ
บ�ำบัดให้รสู้ กึ ผ่อนคลายไปด้วยในตัว ด้วย
เทอราปิสต์ทผี่ า่ นการอบรมมาอย่างดี ใน
บรรยากาศการตกแต่งสะอาดสะอ้าน

วิมานดิน ปาร์ตี้ สปา

WIMANDIN PARTY SPA
892 หมู่ 18/ ถ.มข – บ้านโนนม่วง
อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
08-6346-0587, 08-3719-3474
mthaimassage@hotmail.com
www.facebook.com/wimandin
partyspa
ทุกวัน

สปาทีม่ าพร้อมแนวคิดใหม่เพิม่ อารมณ์
สังสรรค์พร้อมกับเพือ่ นฝูงและครอบครัวใน
บรรยากาศของบ้านไม้ทรงไทย ให้อารมณ์
เป็นธรรมชาติ ทีน่ มี่ เี ทอราปิสต์ซงึ่ ผ่านการ
อบรมได้มาตรฐานมาคอยดูแลในโปรแกรม
ทรีตเมนท์ตา่ งๆ โดยเฉพาะโปรแกรมนวด
ไทยนัน้ เรียกได้วา่ ค่อนข้างเป็นทีต่ ดิ อกติดใจ
ของหลายคน
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บ้านสวนสปา

BAAN SUAN SPA
56/52 ซอย มะลิวลั ย์ 9 ถ.มะลิวลั ย์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4323-4685-6
www.baansuanspa.net
ทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

เดย์สปาทีเ่ น้นบรรยากาศเป็นกันเอง
เรียบง่าย โดยคัดสรรโปรแกรมนวดเพือ่
สุขภาพมาให้คณ
ุ ได้เลือก อาทิเช่น นวดแผน
ไทยโบราณ นวดประคบสมุนไพร นวดกดจุด
เฉพาะส่วน สปาหน้า สปาเท้า พอกตัวด้วย
โคลนเพือ่ ก�ำจัดสารพิษ เป็นต้น ซึง่ ค่อนข้าง
ได้รบั ความนิยมจากคนท�ำงานในขอนแก่นที่
มักแวะเวียนมาบ�ำบัดเพือ่ ความผ่อนคลาย

ชีวาณา สปา

CHIVANA SPA
โรงแรมวิชชิง่ ทรี รีสอร์ท 114/1 หมู่ 5
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
0-4320-9333 , 08-2854-3663
0-4320 –9346
www.wishingtreeresort.com/th/
khon_kaen_spa_resort.htm
info@wishingtreeresort.com
www.facebook.com/wishingtreeresort
ทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

สปาหรูขนาดเล็กๆ ของโรงแรมวิชชิง่ ทรี
รีสอร์ท ให้บริการห้องสปา 4 ห้องรวมทัง้ ห้อง
อาบน�ำ้ และจากุซซี่ โดยการท�ำทรีตเมนท์จะ
รวมอยูใ่ นการนวดแผนไทย นวดน�ำ้ มัน ตัง้ แต่
ช่วงคอและไหล่ รวมไปถึงการนวดเท้า การ
นวดเท้าจะท�ำตรงบริเวณระเบียงของสปา ซึง่
สามารถมองเห็นวิวของแม่นำ�้ ชี อีกทัง้ ยังมีชา
สมุนไพร น�ำ้ ผลไม้สด และขนมเพือ่ สุขภาพไว้
คอยบริการอีกด้วย
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โอโซน สปา

OZONE SPA
ชัน้ 1 Ozone Village, ถ.เทพารักษ์
อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
0-4324-4262
www.facebook.com/OzoneSpa
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

สปาไทยสไตล์รว่ มสมัยตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง
ทีม่ าพร้อมการตกแต่งละเมียดละไม เน้นการ
ต้อนรับขับสูแ้ บบไทย โดยมีเทอราปิสต์ผู้
เชีย่ วชาญคอยดูแลและให้บริการ ทรีตเมนท์
มีให้เลือกหลายโปรแกรม นวดไทย นวด
อโรมา สครับผิว ไปจนถึงดูแลผิวพรรณบน
ใบหน้า เริม่ ตัง้ แต่หนึง่ ชัว่ โมงไปจนถึงหลาย
ชัว่ โมงตามความต้องการของลูกค้า ในราคา
ย่อมเยา

ขอนแก่น ทรีทเมนท์ สปา

KHON KAEN TREATMENT SPA
หมูบ่ า้ นบุศรินทร์ขอนแก่น (ทางไป
บึงหนองโคตร) หมูท่ ี่ 23 ซอย 14
ถนนศรีจนั ทร์ ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000
09-1813-6665, 08-0697-7769
sudjaimassage@gmail.com
www.facebook.com/pages/		
Khon-Kaen-Treatment-Spa
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

สปาคลับใจกลางเมืองกับบรรยากาศ
เรือนไทยท่ามกลางแมกไม้และสวนดอกไม้ ที่
เปิดตัวพร้อมคอนเซ็ปต์แปลกใหม่ไม่ซำ�้ ใคร
กับการเป็นสปาบุฟเฟต์แห่งแรกและแห่ง
เดียวในขอนแก่น ในราคาทีค่ มุ้ ค่า ด้วย
โปรแกรมการบริการกว่า 10 โปรแกรมให้ได้
สัมผัส ตลอดจนใช้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพทีส่ ง่
ออกไปไกลถึงทวีปยุโรป

WELLNESS
ชีวาทิพย์ สปา

CHEEWATIP SPA
611 ถ.รอบบึงแก่นนคร อ.เมือง 		
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-1711, 0-4322-4837
www.cheewatip-spa.com
rosst_0711@yahoo.com
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

เดย์สปาทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่ามีบริการ
เป็นเลิศ พนักงานต้อนรับแขกทุกคนเป็น
อย่างดี และมักคิดค้นทรีตเมนท์ใหม่ๆ
มาน�ำเสนอลูกค้าอยูต่ ลอดเวลา อาทิเช่น
Aesthetic Aromathai Massage นาน 2
ชัว่ โมง โดยใช้นำ�้ มันทีม่ สี ารสกัดจากสมุนไพร
ไทย ผสานการนวดอโรมาผสมนวดไทย ช่วย
ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ คลายความเมือ่ ยล้า
กระตุน้ การไหลเวียนโลหิต ช่วยให้หลับสบาย

สปา บุรี

SPABURI
หน้าหมูบ่ า้ นสุพชั รี ถ.ริมบึงหนองโคตร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4391-8222
spaburi@gmail.com
www.facebook.com/pages/
สปาบุร-ี ขอนแก่น
ทุกวัน 09.00-21.00 น.

สปาทีใ่ ห้บริการด้านการนวดไทย นวดน�ำ้ มัน
สครับผิว และอีกหลากหลายทรีตเมนท์ที่
สร้างสรรค์เพือ่ ผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าให้
กับหนุม่ สาววัยท�ำงานโดยเฉพาะ ขณะ
เดียวกัน เทอราปิสต์ของทีน่ กี่ ผ็ า่ นการอบรม
มาอย่างดี มีประสบการณ์ และให้การต้อนรับ
ด้วยความเอาใจใส่ ท�ำให้ทนี่ เี่ ป็นอีกเดย์สปา
ในขอนแก่นทีน่ า่ จับตามอง
NEED TO KNOW

จัดนวดผ่อนคลาย
ลองจัดนวดคอ บ่า ไหล่ เพือ่ สร้างความ
ผ่อนคลายให้กบั ผูเ้ ข้าประชุมในช่วงพักเบรก
หรือช่วงเวลาก่อนเข้าประชุมก็ได้

โรงเรียนอโรคยา

AROKAYA THAI&AROMA
MASSAGE KHONKAEN
รอบบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 		
40000
0-4322-6991
www.facebook.com/pages/ArokayaThaiaroma-Massage-KhonKaen
ทุกวัน 10.00 น. - 20.30 น.

อีกเดย์สปาทีเ่ น้นการบริการระดับคุณภาพ
ด้วยเทอราปิสต์ผทู้ มี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการ
นวดแผนไทย ภายในตกแต่งในบรรยากาศ
สร้างความสงบผ่อนคลาย ขณะเดียวกันไม่
ทิง้ กลิน่ อายความเป็นไทยเอาไว้ ทรีตเมนท์มี
ให้บริการตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้า ให้ได้
เลือกผ่อนคลายตามใจชอบ มีลานจอดรถ
กว้างขวางเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกสบาย

ปราณิสา สปา

PRANISA SPA
310/4 (ด้านหลังโรงแรมโฆษะ) ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
0-4300-8069, 08-5353-0010
www.pranisaspa.com
pranisaspa@hotmail.com
www.facebook.com/pranisaspa
ทุกวัน 09.00-22.00 น.

เดย์สปาทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ผูป้ ระกอบการสปาของจังหวัด และได้เปิด
สาขาใหม่ลา่ สุดบริเวณบึงหนองโคตรทีร่ าย
ล้อมด้วยโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรร โปรแกรม
ทรีตเมนท์มใี ห้เลือกมากมาย อาทิเช่น นวด
ไทย นวดเท้า นวดประคบ แช่ตวั สครับผิว
เป็นต้น ในบรรยากาศการตกแต่งสไตล์ไทย
ร่วมสมัย และมี
เทอราปิสต์ผู้
เชีย่ วชาญคอย
ดูแลอย่างดี
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WELLNESS
บรองเดย์สปา

BRONZE DAY SPA
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชัน้ 2
0-4300-1379
www.bronzedayspa.com
www.facebook.com/pages/
Bronzedayspa-Official
ทุกวัน 11.00-21.00 น.

เดย์สปาคุณภาพจากกรุงเทพฯ ทีใ่ ห้บริการ
เฉพาะคุณสุภาพสตรีเท่านัน้ ได้ขยายสาขา
มาเปิดให้บริการถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเลือกขอนแก่นเป็นจุดหมายของการ
ขยายธุรกิจครัง้ นี้ โดยบริการสปาครบวงจร
นวดอโรมา นวดสวีดชิ นวดสลายไขมัน ทรีต
เมนท์ผวิ หน้า ขัด-พอกผิวกาย ดีทอ็ กซ์ สปา
มือและเท้า

เลอ สปา
LE SPA

โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น
9/9 ถ.ประชาสำ�ราญ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
0-4332-2155
0-4332-2150
www.pullmankhonkaen.com
pullman@pullmankhonkaen.com
www.facebook.com/Pullman
KhonKaenRajaOrchid
ทุกวัน 10.00-22.00 น.

สปาสไตล์ฝรัง่ เศสหนึง่ เดียวทีไ่ ด้รบั การ
ออกแบบเน้นความเรียบง่าย หากหรูหรา
ห้องทรีตเมนท์ตกแต่งสวยงามหมดจด
เทอราปิสต์ได้รบั การฝึกฝนมาอย่างดี จุดเด่น
อยูท่ ที่ รีตเมนท์ทอี่ อกแบบมาเพือ่ สุขภาพ
มีให้เลือกหลายโปรแกรม และใช้ผลิตภัณฑ์
คุณภาพจากประเทศฝรัง่ เศส
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เซนส์ บาย สปาเซ็นวารี

CENSE BY SPA CENVAREE
โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
ขอนแก่น 999 หมู่ 4 ถ.ประชาสโมสร
จ.ขอนแก่น 40000
0-4320-9888
0-4320-9889
www.centarahotelsresorts.com/
centara/ckk/
ckk@chr.co.th
www.facebook.com/centara
hotelsresorts
ทุกวัน

สปาแบรนด์ใหม่นเี้ น้นการให้บริการสปาส่วน
ตัวทีม่ มี าตรฐานระดับสากลเช่นเดียวกับสปา
เซ็นวารี และเลือกเปิดให้บริการทีโ่ รงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเพียงไม่กแี่ ห่ง
เท่านัน้ สามารถเลือกรับบริการได้ทงั้ การนวด
น�ำ้ มันร้อนอโรมาเธอราพี นวดเท้าผ่อนคลาย
หรือรับการบ�ำบัดต�ำรับโบราณทัง้ นวดแผน
ไทยและนวดประคบสมุนไพร นอกจากนี้ ยัง
สามารถปรับรายการนวดต่างๆ ให้เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละบุคคล

ดิพาลัย

DIPALAI
106 หน้าเมือง ตำ�บลในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
08-1544-4454
ทุกวัน 10.00-23.45 น.

ว่ากันว่าทีน่ คี่ อื ร้านนวดทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ของ
ขอนแก่น ด้วยความเชีย่ วชาญของเทอราปิสต์
ซึง่ ผ่านการฝึกฝนอย่างดี นอกจากนีย้ งั ให้
บริการนวดนอกสถานทีส่ ำ� หรับลูกค้าทีม่ ี
ความไม่สะดวกต่อการเดินทาง หรือส�ำหรับ
กลุม่ ประชุมสัมมนา สามารถจัดบริการนวด
ผูเ้ ข้าประชุมในช่วงระหว่างพักเบรกได้

ADDRESSES
หน่วยงานสำ�คัญ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานขอนแก่น
0-4322-7714-6, 		
0-4322-7717, 		
0-4322-7719
www.tourismthailand.
org/Khon-Kaen
tatkhkn@tat.or.th
เทศบาลนครขอนแก่น
0-4322-1183
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
0-4323-9194
สำ�นักงานการท่องเทีย่ วและการ
กีฬาจังหวัดขอนแก่น
0-4322-1050
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0-4320-2222-42
สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ ว
จังหวัดขอนแก่น
0-4333-3666 ต่อ 201
สำ�นักงานหนังสือเดินทาง
ชัว่ คราวขอนแก่น
0-4324-2707,
0-4324-3462

TOP CAR RENT
0-4322-8069,
0-4322-7448
top_rental@hotmail.com
www.toprental.net

สายการบิน

			

การบินไทย
0-2356-1111
0-7636-0400
www.thaiairways.		
co.th
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
0-2515-9999
0-7632-8601
www.airasia.com
สายการบินกานต์แอร์
0-2551-6111
center@kanairlines.com
www.kanairlines.com

บริการฉุกเฉิน
เหตุดว่ น เหตุรา้ ย
191
สถานีต�ำ รวจภูธร อ.เมือง
0-4322-1162,
0-4322-6557
ตำ�รวจท่องเทีย่ ว
0-4322-6195-6
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
0-4333-6789
ไฟฟ้าขัดข้อง
1129,
0-4333-8083-4

บริการรถเช่า
BUDGET CAR RENTAL
0-2203-9222
www.budget.co.th
AVIS RENT A CAR
0-2251-1131-2
www.avisthailand.com

คมนาคมขนส่ง
ท่าอากาศยานนานาชาติ
ขอนแก่น
0-4324-6774
สถานีขนส่ง
0-4323-7472,
0-4323-7300
สถานีรถไฟขอนแก่น
0-4322-1754,
0-4322-1112

NEED TO KNOW

สะดวกในการเดินทาง
ข้อได้เปรียบของขอนแก่น
ในการเป็นสถานทีจ่ ดั
ประชุมสัมมนา คือสนาม
บินนานาชาติขอนแก่น
อยูห่ า่ งจากตัวเมืองเพียง
8 กิโลเมตร สะดวกในการ
เดินทางเข้าสูเ่ มืองทีใ่ ช้เวลา
ไม่นานเท่าไหร่
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ADVENTURE

การสร้าง TEAM BUILDING ผ่านประสบการณ์ทา้ ทาย เป็นสถานที/่ แหล่ง
ท่องเทีย่ ว ทีท่ า้ ทาย/ผจญภัย มีมาตรฐานความปลอดภัย สร้างประสบการณ์
ใหม่ให้กบั ผูร้ ว่ มกิจกรรม

MORNING ปลุกพลังทีมเวิร์ก
ด้วยการทำ�กิจกรรม Team building
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
และได้รับความสนุกสนานไปด้วยในตัว

LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันแบบปิกนิก
ธีมไก่ย่างส้มต�ำร่วม
กับสมาชิกในทีม
AFTERNOON พาทุกคนไปชมวิว
ที่หินช้างสี เพื่อชมทัศนียภาพของเขื่อน
อุบลรัตน์แบบพานอรามา โดยต้องเดิน
เท้าประมาณ 15 นาที จากนั้นพากลับ
โรงแรมที่พักเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าด้วยสปา

DINNER
ดินเนอร์ต้อนรับพร้อมธีม ปาร์ตี้
สร้างบรรยากาศบันเทิงเริงใจ
เพิ่มพูนความคุ้นเคยกันให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
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CSR

การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ท�ำ กิจกรรม CSR ได้หลากหลาย

MORNING
เข้าร่วมงานสัมมนา
เพื่อการพัฒนาวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดขอนแก่น
LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในโรงแรม

AFTERNOON ทำ�กิจกรรม
CSR อาจเป็นการมอบเงินช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และปิดท้ายด้วยการพา
ไปช็อปปิ้งงานหัตถกรรมผ้าไหม
ของขอนแก่น

DINNER
รับประทานอาหารบน
เส้นทางระหว่างเดิน
ทางกลับ อาจจัดเป็น
เมนูแจ่วฮ้อนให้ผเู้ ข้า
ร่วมประชุมสัมมนา
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GREEN

การตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้อม สถานทีจ่ ดั งานต้องมีชอ่ื เสียงหรือเป็นที่
รูจ้ กั ในด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม และพืน้ ทีต่ อ้ งมีนโยบายด้านอนุรกั ษ์ชดั เจน

MORNING เช็กอินในโรงแรมที่มีความ
โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ทั้งเรื่องของการ
ลดใช้พลังงาน หรือการใช้พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์ หรือจัดประชุมในสวน จากนัน้
เดินทางสู่สวนสัตว์ขอนแก่น ศึกษาดูงาน
การอนุรักษ์สัตว์ รวมทั้งเรียนรู้ถึงการจัดการ
ระบบงานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพ

LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันแถวอำ�เภอ
เขาสวนกวางซึ่ง
เป็นต้นตำ�รับไก่ย่าง
ชื่อดังของขอนแก่น
AFTERNOON เดินทางไปยัง
อำ�เภอภูเวียง ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ภูเวียง เรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา และ
สภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลง
จนส่งผลกระทบต่อการดำ�รงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิต
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DINNER
ดินเนอร์ท่ามกลาง
สวนสวยภายใน
โรงแรมที่พัก อาจ
จัดเป็นธีมปาร์ตี้
ไดโนเสาร์

HISTORY&CULTURE

การสร้างการเรียนรูแ้ ละความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม โดย
เป็นสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ วประวัตศิ าสตร์/วัฒนธรรมทีโ่ ดดเด่น ให้ความภาค
ภูมใิ จ ความเพลิดเพลิน และความรู้

MORNING รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่เน้น
บรรยากาศอีสานผสมผสานความร่วมสมัย เดินทางไปชมสิม
วัดไชยศรีที่มีฮูปแต้มสวยงาม สะท้อนวิถีพื้นบ้านของชาวอีสาน
ที่เรียบง่ายและสนุกสนาน ต่อด้วยการพาไปชมสิมอีสานยุคใหม่
ที่วัดป่าแสงอรุณในอำ�เภอเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม
ร่วมสมัยของขอนแก่น
LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในอำ�เภอ
เมือง

AFTERNOON เดินทางไปยัง
หลักเมืองแกลเลอรี่ หอศิลป์เอกชน
ที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะสมัย
ใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การเป็นเมืองศิลปะของขอนแก่น

DINNER
ดินเนอร์ในโรงแรม
ทีพ
่ กั โดยเน้นเมนู
พืน้ บ้านอีสาน
จัดเป็นธีมย้อนยุค
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EXPERIENTIAL

การสร้างประสบการณ์การเรียนรูใ้ หม่ๆ โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว ทีส่ ร้าง
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการจัดการหรือเทคโนโลยี ซึง่ ต้องมีจดุ
ดึงดูด/จุดสนใจ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น หรืออยากศึกษา

MORNING รับประทานอาหาร
เช้าในโรงแรมในตัวเมือง ประชุม
สัมมนาในห้องประชุมของโรงแรม
ที่พร้อมสรรพด้วยโสตทัศนูปกรณ์
ทันสมัยและครบครัน

LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในร้านอาหาร
ริมบึงแก่นนคร

AFTERNOON เดินทางไป
ชมการทอผ้าไหมที่บ้านหัวฝายซึ่ง
เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมเลื่องชื่อของ
จังหวัด ที่สาธิตให้ผู้เข้าประชุมเห็น
ทุกกระบวนการผลิตผ้าไหมอันเป็น
สินค้าที่ระลึกชั้นนำ�

DINNER พาผูร้ ว่ มประชุมสัมนาไป
สักการะศาลหลักเมือง ชมแสงสียามค่�ำ คืน
ทีท่ �ำ ให้ทแ่ี ห่งนีด้ งู ดงามอร่ามตา ก่อน
พากลับสูท่ พ
่ี กั เพือ่ ร่วมงานธีมดินเนอร์
วัฒนธรรมลุม่ น้�ำ โขง
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EXCLUSIVE

การได้สมั ผัสกับความพิเศษ โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามพิเศษ
หรูหรา ยากต่อการเข้าถึง และทีอ่ น่ื ๆ ไม่มี รวมถึงมีมาตรฐานและความพิเศษ
ในระดับนานาชาติ

MORNING รับประทานอาหารเช้า
ภายในโรงแรมหรูของจังหวัดขอนแก่น
ก่อนพาทุกคนเข้าร่วมสัมมนากลุม่ ย่อย
ในสถานทีแ่ ละบรรยากาศพิเศษเป็นส่วน
ตัวเฉพาะกลุม่ ของท่าน โดยการปิดพืน้ ที่
หรือขออนุญาตเข้าใช้บริเวณเฉพาะ โดย
ผ่านการประสานงานของ TCEB
LUNCH
เดินทางไปชมโฮงมูนมัง
และรับประทานอาหาร
กลางวันและจัดเลีย้ ง
ภายในโดยการประสาน
งานพิเศษของ TCEB
AFTERNOON พาชมสถานที่
สำ�คัญต่างๆ ในที่มีความโดดเด่นใน
จังหวัดขอนแก่น อาทิเช่น พระมหาธาตุ
แก่นนครในวัดหนองแวง เจดีย์ที่ผูก
ศรัทธาของชาวเมืองขอนแก่นไว้ร่วมกัน
โดย TCEB สามารถเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย
DINNER งานเลี้ยงอำ�ลาสุด
เอ็กซ์คลูซีฟในบรรยากาศอีสานยุค
ใหม่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
กับความทันสมัยด้วยกันอย่างลงตัว
พร้อมกับจัดการแสดงวัฒนธรรม
ชุดพิเศษที่อาจหาชมได้ยากแล้วใน
ปัจจุบัน
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KHON KAEN EVENTS RECORDS
จากความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคอีสาน ขอนแก่น
จึงเป็นเมืองทีม่ ปี ระสบการณ์ในการรองรับและจัดกิจกรรมใน
อุตสาหกรรมไมซ์ ทัง้ ในส่วนของการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็นรางวัล
การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า โดยมีตวั อย่าง
งานสำ�คัญทีผ่ า่ นมา ดังต่อไปนี้
The 5th Annual Conference ICER 2012:International
Conference on Educational Research Challenging 		
Education for Future Change
การประชุมวิชาการอ้อยและน�้ำตาลแห่งชาติ ประจ�ำปี 2555
62nd AIES Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
ของประเทศไทย บริการสาธารณะ และทางเลือกของประชาชน
การประชุมวิกฤติแล้งซ�้ำซาก ทางรอดเกษตรกรภาคอีสาน
จัดโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคอีสาน
APEC-Khon Kaen International Symposium 2013
สร้างอนาคตไทย 2020 จ.ขอนแก่น
The 5th KKU International Engineering Conference 		
(KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological 		
Responses to Global Challenges” and International
Symposium on “Physics and Mechanics of New 		
Materials and Underwater Applications”
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ควบคุมการดำ�เนินงาน ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (DOMESTIC MICE) สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เนือ้ หาและรูปเล่ม บริษทั นะโม คิดดี จำ�กัด แยกสีและพิมพ์ท่ี ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ภาพพิมพ์
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AEการท่
N องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น
ขอขอบคุ
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