
โรงแรม/ที่พัก 
อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 

1. โรงแรมริมปาว 

 
 
ชื่อผู้ประกอบการ นายสาโรช  พงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 71/2 ถนน กุดยางสามัคคี ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 043-813631-9   โทรสาร 043-813630 

ประเภทห้องพัก 1.เพรสซิเด้นท์สวีท จ านวน 1 ห้อง   ราคา/คืน 5,000 บาท 

2.จูเนียร์ สวีท  จ านวน 2 ห้อง   ราคา/คืน 4,000 บาท 

3. ดีลักซ์ทวิน,ดับเบ้ิล  จ านวน 137 ห้อง  ราคา/คืน 1,100 บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก   ห้องประชุม อาหารเช้า  wifi 

ทีวี   เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น 

สระว่ายน้ า คอฟฟ่ี ช็อป  ที่จอดรถ 



 

2. โรงแรม Q Biz (คิวบิส) 

 

ชื่อผู้ประกอบการ   คุณพัตร์สิชา วิมลศรีนธาชัย  

ที่ตั้ง  เลขท่ี 1 ถนน ผังเมือง 2 ต าบล กาฬสินธุ์ อ าเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

โทรศัพท์ 0887444169 

ประเภทห้องพัก 1.ชั้น1   จ านวน 18ห้อง  ราคา/คืน500บาท 

                        2. ชั้น2  จ านวน 22 ห้อง  ราคา/คืน 400บาท 

                        3. ชั้น3   จ านวน  23 ห้อง  ราคา/คืน450 บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก   ห้องประชุม  wifi ทีวี  

เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น ที่จอดรถ 

 

 

 



 

3. โรงแรมไพบูลย์เพลส 
 

 

ชื่อผู้ประกอบการ  นายอากฤษ ร่มไทรทอง  ต าแหน่ง เจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง โรงแรมไพบูลย์เพลส 125/11 ถนน โสมพะมิตร อ าเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

โทรศัพท์ 043-811661  ID Line 0811178896 

ประเภทห้องพัก 1. ห้องแอร์(ใหญ่)  จ านวน76 ห้อง  ราคา/คืน 600บาท 

                         2. ห้องแอร์ (เล็ก)  จ านวน 24ห้อง  ราคา/คืน 450บาท 

                         3. ห้องพัดลม  จ านวน46 ห้อง  ราคา/คืน 250 บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก   อาหารเช้า  wifi ทีวี   

เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น ที่จอดรถ 

 

 

 



 

4. ฟาริสา การ์เด้น โฮเทล 
 

 

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวธัญญสุดา ทองมา ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 76 ถนน  บายพาสทุ่งมน ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 088-5632044 Facebook.Farisa Garden Hotel  ID Line.FuFuuFoo 

ประเภทห้องพัก 1.เตียงเดี่ยว (standard) จ านวน18  ห้อง  ราคา/คืน 600บาท 

                         2.เตียงเดี่ยว(deluxe) จ านวน 7ห้อง   ราคา/คืน800 บาท 

                         3.เตียงคู่   จ านวน 5 ห้อง   ราคา/คืน 700บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก   อาหารเช้า  wifi  ทีวี 

เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น จุดCheck in  

คอฟฟ่ี ช็อป  ที่จอดรถ 

 



 

5. สุภัคโฮเต็ล 

 

ชื่อผู้ประกอบการ ปวิภาดา  ทวีสิทธ์ ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 81/8 ถนน เสน่หา อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 043-811051   โทรสาร 043-811196 ID Line  SupakGronp 

ประเภทห้องพัก 1.ห้องแอร์VIP   จ านวน 2 ห้อง   ราคา/คืน 800บาท 

                         2.ห้องแอร์เตียงคู่ + เดี่ยว  จ านวน 37 ห้อง  ราคา/คืน 500บาท 

                         3.ห้องพัดลม   จ านวน 13 ห้อง  ราคา/คืน250บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก  wifi  ทีวี  เครื่องปรับอากาศ  น้ าอุ่น  
   คอฟฟ่ี ช็อปที่จอดรถ จุด Check in 

 

 

 

 



 

6. ชดาวิว รีสอร์ท 
 

 

ชื่อผู้ประกอบการ นายจักรพงศ์ ตั้งพร้อมพันธ์ ต าแหน่ง เจ้าของกิจการ 

ที่ตั้ง 59/44 ถนน เกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 082-3449777 Facebook  ชดาวิว กาฬสินธุ์ ID Line  chadaviewoi 

ประเภทห้องพัก 1.ห้องเตียงเดี่ยว  จ านวน 40 ห้อง  ราคา/คืน 500/600บาท 

                          2.ห้องเตียงคู่  จ านวน 17ห้อง  ราคา/คืน 800 บาท 

                          3. ห้องVIP   จ านวน 2 ห้อง   ราคา/คืน 1,400 บาท 

สิ่งอ านวยความสะดวก  ห้องประชุม อาหารเช้า  wifi 

ทีวี  เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น 

คอฟฟ่ี ช็อป ที่จอดรถ  จุดCheck in 

 

 



7. โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค 
 

 

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวเวธภา ฆารเลิศ  ต าแหน่ง ผู้จัดการ 

ที่ตั้ง 88/46-47 ถนน สนามบิน ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โทรศัพท์ 085-2414272 ,043816789  โทรสาร 043-811789  ID  Line  0833564949 

Website Cha-long 2015@outlook.co.th 

ประเภทห้องพัก 1.ห้องเตียงคู่   จ านวน 20 ห้อง  ราคา/คืน 800บาท 

                          2.ห้องเตียงเดี่ยว   จ านวน 28 ห้อง  ราคา/คืน 800บาท 

                          3.ห้องเตียงเดี่ยว VIP จ านวน 2 ห้อง   ราคา/คืน1,000 บาท 

หมายเหตุ ถ้ามีบุคคลที่ 3 เข้าร่วมพัก คิดเพ่ิมราคา 100 บาท/คน 

สิ่งอ านวยความสะดวก   ห้องประชุม  อาหารเช้า   wifi 

ทีวี   เครื่องปรับอากาศ น้ าอุ่น 

คอฟฟ่ี ช็อป  ที่จอดรถ  จุด Check in 


