
ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.เมือง จ.เลย 

 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 
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ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. โรงแรม เลย พาเลซ 167/4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  0-4281-5668-73 0-4281-5675-6 www.oamhotels.com โรงแรม 156 800 - 5,000 

2. อาคารภูคาํ 234 ม.ราชภฎัเลย อ.เมือง จ.เลย 0-4284-5207 , 08-6228-6365 0-4284-5207 www.lru.ac.th โรงแรม 20 350 - 400 

3. โรงแรม ภูหลวง 55 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1532 , 0-4283-0555 0-4281-2558 www.phuluanghotel.com โรงแรม 70 350 - 900 

4. โรงแรม เลย ออร์คิด 1/41 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4286-1888-9 , 0-4286-1886 0-4286-1885 www.loeiorchidhotel.com โรงแรม 70 450 - 550 

5. โรงแรม ซนัพาเลซ 191/5 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-5717 , 0-42481-5545 0-4281-5453  โรงแรม 42 300 - 500 

6. โรงแรม เอ.พี คอร์ท 31/29 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4286-1627-30  0-4286-1631 www.apcourt.com โรงแรม 77 390 - 420 

7. เลย วลิเลจ 17/62 ถ.นกแกว้ ซ.3 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  0-4283-3599 0-4281-4862 www.loeivillages.com โรงแรม 46 550 - 1,400 

8. โรงแรม เลยพาวิลเลียน 111/1 ถ.เลย-ภูเรือ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-5552 , 08-9841-1181 0-4281-4442 www.loeipavillion.com โรงแรม 33 490 - 790 

9. โรงแรม ใบบุญเพลส 44/5 ถ.เสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-2123 , 08-1961-4099 0-4281-1951 www.baiboonplace.com โรงแรม 89 490 - 550 

10. ฟอร์ร่าอิลล ์รีสอร์ท 150 บ.กอไร่ใหญ ่ต.เสียว อ.เมือง จ.เลย 0-4286-1881-2 0-4286-1881 www.forrahillresort.com รีสอร์ท 64 1,200 - 5,000 

11. โรงแรม รอยลั อินน ์ 22/16 ถ.ชุมสาย ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย  0-4283-0873 , 08-9827-3127 0-4283-0177 www.royalinn.com โรงแรม 36 250 - 390 

12. มว้นทอง แกรนด ์ 35/58 ถ.นกแกว้ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-2411 0-4283-3202  โรงแรม 61 150 - 290 

13. โรงแรม ไทยอุดม 122/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1763 , 0-4283-0187 0-4281-1789  โรงแรม 63 200 - 800 

14. ตวงทรัพย ์เกสทเ์ฮาส์ 12 ถ.สถลเชียงคาน ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-5576  sicsy@hotmail.com เกสทเ์ฮาส์ 14 250 - 350 

15. สราญเพลส 399 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย  0-4283-3225   แมนชนั 12 300 - 300 

16. โรงแรม คิงส์ 11/8-12 ถ.ชุมสาย ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1783 , 0-4281-1701 0-4281-1235  kinghotel.loei@hotmail.com โรงแรม 48 500 - 850 

17. มงคล รีสอร์ท 21 ม.8 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3140 , 08-1872-3121   รีสอร์ท 35 250 - 400 

18. ตน้ปาลม์ รีสอร์ท 292 ม.5 ซอยรัชนี รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย 08-6236-6650 , 08-5643-2060   รีสอร์ท 16 150 - 300 

19. ชูการ์ เกสทเ์ฮาส์ 4/1 ถ.วิสุทธิเทพ ซ.2 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  0-4281-2982 , 08-9711-1975 0-4281-2982 sugarmamtan@hotmail.com เกสทเ์ฮา้ส์ 7  200 - 380 

20. ส. อพาร์ทเมน้ต ์ 43/1 ถ.คีรีรัตน์ ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3644-5 0-4283-3645  อพาร์ทเมน้ต ์ 39 180 - 250 

21. วิลล่า เดอ เลย รีสอร์ท  ถ.เลย-เชียงคาน หลงัโรงเรียนมหาไถศ่ึกษาเลย 0-4283-4789 , 08-1320-4397   รีสอร์ท 30 350 - 450 

22. มนตรี แมนชนั 320 ม.7 บ.นอ้ยสนามบิน อ.เมือง จ.เลย 0-4283-2324    แมนชนั 28 180 - 250 



23. บุญเจริญ อพาร์ทเมน้ต ์ 54/48 ถ.ร่วมมิตร ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3250 , 0-4283-3230 0-4286-1717  อพาร์ทเมน้ต ์ 49 250 - 350 

24. ภูตะวนั แมนชนั 15/4 ถ.นกแกว้ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-2983-4 , 08-5814-5326 0-4283-2984 www.phutawan-loei.com แมนชนั 44  350 - 750 

25. ณ เณร แมนชนั 248 ถ.เลย-ภูเรือ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-5387 , 08-9572-1442   แมนชนั 49 250 

26. โฮม ฮิลล ์รีสอร์ท 292 ม.11 บ.กาํเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 08-5751-4882 , 08-6218-3299   รีสอร์ท 9 200 - 500 

27. กู๊ดวิว รีสอร์ท 138/5 ซ.มะขามหวาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-3398 , 08-1926-7695   รีสอร์ท 8 300 - 400 

28. สมบูรณ์ อพาร์ทเมน้ต ์ 328 ม.7 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3198 0-4283-3198  อพาร์ทเมน้ต ์ 60 180 - 300 

29. บา้นสบาย อพาร์ทเมน้ต ์ ซ.หลงัร้านอาหารบา้นยาย ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1132 0-4281-1132 www.baansabai-loei.com อพาร์ทเมน้ต ์ 18 300 - 350 

30. บา้นฟ้าดาว แฟมมิลี รีสอร์ท 141 ม.8 ถ.เลย-เชียงคาน ต.นาออ้ อ.เมือง จ.เลย 08-1871-9371  0-4283-4838 www.baanfadow.com รีสอร์ท 12 1,390 - 1,490 

31. โรงแรม สาหร่ายทอง 25/5 ถ.ร่วมจิต ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1582 , 0-4281-1693 0-4281-1693  โรงแรม 15 120 - 200 

32. นาํหมาน รีสอร์ท 80 ม.3 ถ.ไร่มว่ง-โป่งเบีย ต.นาํหมาน อ.เมือง จ.เลย 0-4280-1007, 08-1975-8571 0-4281-1800  รีสอร์ท 18 400 - 1,200 

33. ไร่ม่วง รีสอร์ท 62 ม.6 บ.ไร่ม่วง ต.นาํหมาน อ.เมือง จ.เลย 0-4281-2080 , 08-1391-3916  www.waiwinvillage.com รีสอร์ท 9 300 - 800 

34. เมืองเลย รีสอร์ท 97/1 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 0-4283-2863 , 0-4283-3435 0-4283-3382  รีสอร์ท 46 300 - 1,000 

35. มว้นมาณี บูติค โฮเตล็ 35/59 ถ.นกแกว้ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 0-4283-2353-4 0-4283-2354 www.muanmaneehotel.com โรงแรม 45 490  

36. ซมัไทม ์รีสอร์ท 15/1 ซ.มะขามหวาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 08-0321-0003 , 08-4428-5780  www.loeisometimeresort.com รีสอร์ท 10 350 - 500 

37. ป่าสกั รีสอร์ท 98 ม.10 ถ.เลย - ท่าล ีต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0-4284-5125 , 08-1183-5711   รีสอร์ท 13 400 - 700 

38. ประกายเพชร แมนชนั 88/9 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-5334 , 08-9573-4655 0-4281-5559 Ploy_hangover@hotmail.com แมนชนั 30 300 - 350 

39. ภูชา้งให ้รีสอร์ท 51 ม.1 ถ.เลย - เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 08-1042-2440 , 08-7954-0954  Mamm7971@hotmail.com รีสอร์ท 7 150 - 300 

40. บา้นชยัพฤกษ ์ 329 ม.10 ต.ชยัพฤกษ ์อ.เมือง จ.เลย 0-4283-0699 , 08-0461-3614   รีสอร์ท 12 100 - 300 

41. ภูบ่อบิดฮิลล ์รีสอร์ท 158 ม.10 ต.ชยัพฤกษ ์อ.เมือง จ.เลย 0-4281-2285 , 08-8511-7325  Tonn912@gmail.com รีสอร์ท 30 200 - 400 

42. รุ่งศิริ เกสทเ์ฮาส์ 16/11 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 08-7227-3591 , 08-6310-2665   เกสทเ์ฮาส์ 20 150 

43. โรงแรม นอ้ยหน่า 162 ม.6 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 08-7218-5549   รีสอร์ท 10 150 - 250 

44. ฟากนาจนัทน์ผา รีสอร์ท 341 ม.4  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3277   รีสอร์ท 9 200 - 400 

45. เฮือนฮกัเลย บูติก รีสอร์ท 435 ม.5 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-4225-6 , 08-1544-1812 0-4283-4226 www.hueanhugloei.com รีสอร์ท 23 500 - 600 

46. เรือนเพชรทอง แมนชนั 103/154 ถ.พพิฒัน์มงคล ต.กดุป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1543 , 08-6242-2976   แมนชนั 19 150 - 350 

47. ที.ว ีโฮเตล็ 86/5 ถ.คีรีรฐั ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-2215 0-4281-2205  โรงแรม 40 200 - 300 

48. เพชร รีสอร์ท 345 ม.11 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 08-1380-2551   รีสอร์ท 10 150 - 300 

49. คุม้เงิน รีสอร์ท 555 ม.8 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 08-9711-0879   รีสอร์ท 10 150 - 300 



50. บา้นไร่ ปลายเนิน รีสอร์ท 381 ม.15 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 0-4283-3838 , 08-9274-2769   รีสอร์ท 10 400 

51. จรีพร รีสอร์ท 225 ม.3 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 0-4280-4233 , 08-9068-2534   รีสอร์ท 5 150 - 300 

52. ณฐัมาศ รีสอร์ท 268 ม.8 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 0-4280-4242 , 08-1380-0146   รีสอร์ท 6 200 - 300 

53. โรงแรม ศิริมาธานี  ม.  ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย                  0-4281-2673-6 0-4281-2676 www.sirimathanihotel.com โรงแรม 75 900 - 1,200 

 

 
* ทีพกั ในอําเภอเมือง มีทังหมด            53          แห่ง  *        *  มีจํานวนห้องทังหมด    1,777    ห้อง * 

แบ่งออกเป็น 

    - โรงแรม  16 แห่ง 

    - อพาร์ทเมน้ต ์   2 แห่ง 

    - แมนชนั    9 แห่ง 

    - รีสอร์ท                 23   แห่ง 

    - เกส์ทเฮาส์   3 แห่ง 

   รวม   53 แห่ง 
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ราคา 

1. เชียงคาน ฮิลล ์รีสอร์ท 28/2 ม.4 ถ.ร่วมใจนฤมิตร อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1285 , 0-4282-1414 0-4282-1415 www.chiangkhanhill.com รีสอร์ท 40 800 - 3,500 

2. โรงแรม สุขสมบูรณ์ 243/3 ถ.ชายโขง ซ.8-9 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1064 , 08-1615-9937 0-4282-2482 www.souksomboon.com โรงแรม 16 800 - 1,800 

3. เรือนแรมลกูไม ้ 112 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.5-6 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-6234-0011   เกสทเ์ฮา้ส์ 5 450 - 550 

4. เชียงคาน เกสทเ์ฮาส์ 282 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.19-20 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1691 , 08-6232-8366  pimchiangk@hotmail.com เกสทเ์ฮาส์ 12 400 - 1,000 

5. บา้นตน้โขง เกสทเ์ฮาส์ 62/1 ถ.ชายโขง ซ.3-4 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1879 , 08-9123-4752  www.tonkong2.com เกสทเ์ฮาส์ 8 550 - 1,500 

6. โรงแรม พูลสวสัดิ 251/2 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1114 , 08-0400-8777 0-4282-1114 www.poonsawasdi.com โรงแรม 10 500 - 800 

7. ยโูร เฟรนดชิ์พ เกสทเ์ฮาส์ 189 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.5-6 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1184 , 08-1263-9068 0-4282-1028  เกสทเ์ฮาส์ 6 500 - 700 

8. บา้นเฮา เกสทเ์ฮาส์ 101 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1525 , 08-4896-8329 0-4282-1525 Prattyth07@hotmail.com เกสทเ์ฮาส์ 9 400 - 900 

9. ภูชา้งนอ้ย รีสอร์ท 44/6 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.4 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9944-7098   รีสอร์ท 14 500 - 800 

10. สยามนาํโขง  298 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.20 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1041 , 08-1716-6888  www.siamnamkhong.com เกสทเ์ฮา้ส์ 8  400 - 1,400 

11. สุเนตต์า  187/1 ม.2 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1669   www.suneta.net เกสทเ์ฮาส์ 10 700 - 1,200 

12. เชียงคาน ริเวอร์วิว เกสทเ์ฮาส์ 277 ถ.ชายโขง ซ.19 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-0741-8055  www.chiangkhan.741.com เกสทเ์ฮาส์ 10 300 - 800 

13. บา้นชมโขง 291/1 ถ.ชายโขง ซ.7 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1048-7091   โฮมสเตย ์ 8 300 - 600 

14. สองผวัเมีย เกสทเ์ฮาส์ 241 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.8-9 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1492 , 08-5464-8008 0-4282-1492 www.husbandandwifechiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 5 550 - 1,400 

15. เรือนรักริมโขง 186/9 ถ.ชายโขง ซ.7 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9569-2530 , 08-9569-2509   โรงแรม 10 800 - 1,800 

16. แพรวพรรณ โฮมสเตย ์ 91 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7975-7089   โฮมสเตย ์ 5 400 - 600 

17. โขงอิงคาน 91/3 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.4-5 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9942-1592   โฮมสเตย ์ 7 500 - 1,000 

18. เถา้แก่ลาว เชียงคาน 92 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.4-5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1756  taokaelao@gmail.com เกสทเ์ฮาส์ 4 750 - 1,500 

19. เฮือนเคียงโขง  320 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.10 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1606 , 08-1545-1777   โฮมสเตย ์ 4 700 - 1,500 

20. มณีจนัทร์ โฮมสเตย ์ 147 ถ.ชายโขง ซ.6 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1069   โฮมสเตย ์ 3 500 - 600 

21. ศรีพรรณ โฮมสเตย ์ 170 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.13 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1797    โฮมสเตย ์ 8 150 - 200 

22. เพลนิ เพลนิ 185 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.14-15 อ.เชียงคาน จ.เลย  0-4282-2058 , 08-4695-1949  www.facebook.com/2plearn@chiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 4 450 - 600 



23. บา้นคุณยาย ซอย 5 105/1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1184 , 08-8332-2262  Baankhunyaaisoi5@gmail.com โฮมสเตย ์ 7 300 - 700 

24. เจยีบ โฮมสเตย ์ 240 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.8 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-0192-1441   โฮมสเตย ์ 2 300 - 500 

25. ศรีเชียงคาน 113 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1000 , 08-1808-2826 0-4282-1047 www.srichiangkhan.com โรงแรม 17 800 - 2,000 

26. เฮาฮกัเชียงคาน 119/1 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1749-8827  www.ilovephurua.com รีสอร์ท 10 700 - 1,200 

27. วีวนั รีสอร์ท 385/32 ม.6 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2494 , 08-3140-3594   รีสอร์ท 15 400 

28. ฟูจิคาํปาย รีสอร์ท 384/39 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.22 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1164 , 08-7859-2435   รีสอร์ท 25 150 - 500 

29. วิไลวรรณ รีสอร์ท 410/2 ม.6 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7856-5149   รีสอร์ท 15 250 - 500 

30. ดิโอลด ์เชียงคาน 288 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.19-20 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2119 , 08-1873-8738 0-4282-2118 www.theoldchiangkhan.com โรงแรม 20 1,395 - 1,500 

31. เติมสุข เชียงคาน บานบรีุ 186/3 ถ.ชายโขง ซ.14-15 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1626-4273  Montira2413@hotmail.com โฮมสเตย ์ 2 250 

32. ซอย 2 ริมโขง 23 ถ.ชายโขง ซ.2 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-0752-2023 , 08-1262-1882   โฮมสเตย ์ 3 500 - 700 

33. เฮือนนอน โชติกา 59 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.3 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1761-7647   โฮมสเตย ์ 6 800 

34. บา้นระเบียงโขง 90 ถ.ชายโขง ซ.4-5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1737 , 08-7952-5758 0-4282-1532 www.chiangkhan.com โฮมสเตย ์ 8 600 - 1,200 

35. หม่อลาว@เชียงคาน 23/2 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.2 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1934-1079  www.mhorlaoatchiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 6 800 - 1,000 

36. เชียงคาน กรีน ววิ 94 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.4 อ.เชยีงคาน จ.เลย 0-4282-1887 , 08-9619-8116   รีสอร์ท 10 700 - 1,800 

37. บา้นละมุน อุ่นโขง 58/3 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.3 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1937 , 08-9394-1274  www.chiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 16 500 - 1,000 

38. แดงดอกไมส้ด รีสอร์ท ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.0 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1975-6915   รีสอร์ท 5 400 - 1,000 

39. สองอา้ยน้อง 47/6 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.1-2 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1557 , 08-3351-0032   โฮมสเตย ์ 5 300 - 400 

40. บา้นองัเปา 105 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1403 , 08-5745-3787   โฮมสเตย ์ 3 350 - 600 

41. คุณสมบรูณ์ 135 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.13 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-4391-5614 , 08-4494-6511   โฮมสเตย ์ 4 200 - 250 

42. เมืองเชียงคาน 133 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.13 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1652 , 08-3362-2271   โฮมสเตย ์ 1 200 

43. เฮือน 100 ปี 64 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1884-1377 , 08-1814-9565  www.chiangkhan.com โฮมสเตย ์ 9 400 - 1,000 

44. นาว ีเฮาส์ 404/8 ม.2 ถ.เชียงคาน-ปากชม อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7988-9271 , 08-9253-6900 0-4282-1416 Tuk_girl@hotmail.com รีสอร์ท 5 600 

45. บา้นก๋ง ริมโขง 294 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.8 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1125 , 08-8733-2545     โฮมสเตย ์ 7 150 - 1,000 

46. บา้นยาย 213 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.8 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-6569-9090 , 08-3338-2682   โฮมสเตย ์ 5 350 - 600 

47. แพนพิมพ ์ 219 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.8 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-6231-5335   โฮมสเตย ์ 4 250 

48. ร้านนาง 203 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.7 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1433   โฮมสเตย ์ 3 200 - 600 

49. บา้นขาํประไพ 196 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.16 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1224 , 08-0744-8887   โฮมสเตย ์ 3 500 - 700 



50. เดอะ รอยลั เชียงคาน 195 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.15-16 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1788 , 08-9900-9788 0-4282-1788 www.theroyalchiangkhan.com โรงแรม 14 1,500 - 2,500 

51. เชียงคาน ริเวอร์ เมาเทน็ท ์ 451 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2191 , 08-5220-0459 0-4282-2190 chiangkanriver@hotmail.com โรงแรม 46 1,500 - 7,500 

52. ริเวอร์ไซด ์เชียงคาน 1/8 ม.4 ถ.ร่วมใจนฤมิตร อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1477 , 08-4336-7525 0-4282-2452 www.riverside-chiangkhan.com โรงแรม 20 1,200 - 3,500 

53. วนั เดือน ปี ทเีชียงคาน 288/2 ถ.ชายโขง ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-6799-0317 , 08-5829-9111  www.chiangkhan.com โรงแรม 7 800 - 1,200 

54. ซอย 3 25/1 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.3 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-5761-4031   โฮมสเตย ์ 4 350 - 400 

55. แค - ววิ 364 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.14 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9992-4123 , 08-9937-7778   โฮมสเตย ์ 7 500 - 600 

56. สุพิชญา 183/1 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.14 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1528 , 08-6231-9518   เกสทเ์ฮาส์ 9 1,200 - 1,500 

57. บา้นครูแดง โฮมสเตย ์ 239 ถ.ชายโขง ซ.16 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1799-6313   โฮมสเตย ์ 8 200 - 700 

58. ครูเต๋า โฮมสเตย ์ 241 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.16 อ.เชียงคาน จ.เลย  08-0187-8845   โฮมสเตย ์ 4 400 - 600 

59. ถาวร โฮมสเตย ์ 139 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.13 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9826-0570   โฮมสเตย ์ 3 200 - 500 

60. เฮือนพดัโบก 137 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.5-6 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-3586-1714   โฮมสเตย ์ 4 450 - 500 

61. เรือนอุ่นใจ 192/1 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.7 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-2102-8572   โฮมสเตย ์ 8 300 - 600 

62. เศกสิทธิ การ์เดน้ท ์ 478 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1708-7659   รีสอร์ท 10 200 - 400 

63. คิดถึง ณ เชียงคาน 276 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.19 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-6551-6947   เกสทเ์ฮาส์ 3 500 - 700 

64. เชียงคาน ริมโขง ววิ 109/2 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1546-1827   โฮมสเตย ์ 3 500 

65. บา้นอุน่รัก 328/1 ถ.ชายโขง ซ.10 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1666 , 08-1739-0648   เกสทเ์ฮาส์ 5 1,200 - 1,500 

66. เจยีบ & จ๊อบ 233 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.7-8 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1260-3091   โฮมสเตย ์ 3 300 

67. สามลอ้ โฮมสเตย ์ 539 ม.2 ถ.เชียงคาน-เลย อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1954-0994 0-4282-2227  โฮมสเตย ์ 37 600 - 2,400 

68. บา้นทนัไท ้ 274 ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 08-4887-5326 , 08-7145-9138   โฮมสเตย ์ 4 600 - 900 

69. บา้นรืนรมย ์ 487/3 ม.2 ถ.เชียงคาน-ปากชม อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7231-4576   โฮมสเตย ์ 5 500 

70. บา้นอุน่เรือน 252/6 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1739-5184   โฮมสเตย ์ 5 600 - 1,800 

71. ภูทอก แคมป์ปิง ถ.เชียงคาน-ภูทอก อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9883-2516 , 08-6792-0215  www.norn-nab-dao.com รีสอร์ท 4 600 - 1,200 

72. บา้น ป.ปลา 168/19 ม.1 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-1260-0380   เกสทเ์ฮาส์ 6 500 

73. บา้นเชียงคาน_ลลัลา้ 384/42 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.17 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-5753-5154 , 08-1974-3672   โฮมสเตย ์ 3 600 - 3,000 

74. เชียงคาน แกรนด ์ 268/10 ม.6 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2139 0-4282-2139 www.chiangkhangrand.com โรงแรม 28 500 - 900 

75. พิมพบ์ิวตี 186/3 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.14-15 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-4428-9409   โฮมสเตย ์ 3 150 

76. บา้นตากะยาย 261/1 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.16-17 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2295  www.baantakayai-chiangkhan.com โฮมสเตย ์ 6 600 - 800 



77. สุขสาํรวย 184/1 ถ.ชายโขง ซ.14-15 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-4517-7785   โฮมสเตย ์ 4 350 - 500 

78. เฮือนติงคาํ 259/5 ถ.ชายโขง ซ.15 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2304   เกสทเ์ฮาส์ 4 250 - 300 

79. บา้นบุปผาจนัทร์ 224/1 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.7-8 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-5181-1877  www.chiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 6 700 - 1,200 

80. เฮือนพูลทิพย ์ 319/4 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.10 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1790 , 08-5461-2081   โฮมสเตย ์ 8 300 - 400 

81. ดาวเรือง 288 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1800 , 08-9576-9855 0-4282-1800  โฮมสเตย ์ 5 600 - 800 

82. เจอเลย 379 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.9 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1068 , 08-7770-5894   โฮมสเตย ์ 3 500 

83. เรือนไทยเชียงคาน 20/2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.20 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9574-5591 , 08-5208-6642   โฮมสเตย ์ 6 300 - 900 

84. บา้นครูอร 300/2 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.19 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-8310-0566 , 08-5744-1214  Ornchanit_ck@hotmail.com โฮมสเตย ์ 4 500 

85. อรุณสวสัดิ โฮมสเตย ์ 202 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.16-17 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7226-2625 , 08-1872-1739  arunswasdi@hotmail.com โฮมสเตย ์ 4 400 - 600 

86. บา้นพกั ริมนาํ  199 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.16 อ.เชียงคาน จ.เลย  0-4282-2036 , 08-4655-7983   โฮมสเตย ์ 3 500 

87. ยายสวย โฮมสเตย ์ 74/1 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.17 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1862 , 08-6224-3871   โฮมสเตย ์ 2 400 - 500 

88. บา้นเคียงโขง 109/3 ถ.ชายโขง ซ.5 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1156 , 08-9940-7336  www.chiangkhan.com เกสทเ์ฮาส์ 6 800 - 1,000 

89. คาํซาว โฮมสเตย ์ 273 ถ.ชายโขง ซ.18-19 อ.เชยีงคาน จ.เลย 0-4282-1104 , 08-6859-8739  Pothong_ck@hotmail.com โฮมสเตย ์ 4 200 

90. บา้นสามพนี้อง 286 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.20-21 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1038 , 08-9714-0553   โฮมสเตย ์ 3 400 - 500 

91. เรือนพี เรือนนอ้ง  353 ม.2 ถ.ศรีเชียงคาน ซ.18 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1633 , 08-5000-2107   โฮมสเตย ์ 3 600 - 1,200 

92. บา้นยายผ ู 271 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.18-19 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-5752-7986 , 08-5683-0266  sko@hotmail.co.th โฮมสเตย ์ 4 600 - 800 

93. สายฤดี โฮมสเตย ์ 271/1 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.18-19 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-1238 , 08-5132-7476  Lovely_ladda@hotmail.com โฮมสเตย ์ 5 450 - 800 

94. ไทยกนัเอง 374 ม.2 ถ.ชายโขง ซ.19 อ.เชียงคาน จ.เลย 0-4282-2347 , 08-6225-4459   เกสทเ์ฮาส์ 7 500 - 1,200 

95. อะลิตเติล โฮม 343/2 ม.2  ถ.ชายโขง ซ.18 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-9843-2435  Wunna.ck2514@gmail.com โฮมสเตย ์ 4 600 - 800 

96. บา้นไม ้ซอย 6 152/1 ม.1 ถ.ชายโขง ซ.6 อ.เชียงคาน จ.เลย 08-7223-4499   โฮมสเตย ์ 1 200 

 
* ทีพกั ในอําเภอเชียงคาน มทีงัหมด         96        แห่ง  *      *  มีจํานวนห้องทงัหมด      767     ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น - โรงแรม         9 แห่ง 

    - รีสอร์ท               12       แห่ง 

    - เกส์ทเฮาส์   21   แห่ง 

                        - โฮมสเตย ์   54 แห่ง 

   รวม     96 แห่ง 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ปากชม จ.เลย 

 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน

พกัแรม 

 

จาํนวนห้องพกั

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. อกาลนิ รีสอร์ท 133 ม.8 ต.ห้วยพิชยั อ.ปากชม จ.เลย 0-4280-6817 , 08-9944-5431 0-4280-6817 www.agalin.com รีสอร์ท 11 1,800 - 17,500 

2. เรือนรัตน์ รีสอร์ท 263/3 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 0-4288-1523 , 08-7233-6293  bowlingkub@hotmail.com รีสอร์ท 15 300 - 500 

3. ริมโขง รีสอร์ท 288 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 0-4288-1555 , 08-9276-9659   รีสอร์ท 15 200 - 500 

4. ปากชม รีสอร์ท 315/1 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 0-4288-1033 , 08-9276-7403  www.pakchomresort.com รีสอร์ท 12 250 - 400 

5. รีสอร์ท ปากชม999 209 ม.3 บ.ศรีภูธร อ.ปากชม จ.เลย  08-1184-6928 , 08-8335-5234   รีสอร์ท 15 250 - 350 

6. ริมนาํ รีสอร์ท 595 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 08-1391-6916 , 08-1392-0049 0-4288-1273 www.pakchomrimnam.com รีสอร์ท 32 300 - 600 

7. ชายทุ่ง รีสอร์ท 149 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 0-4288-1553 , 08-4327-1413 0-4288-1101 Notty30-1-23@hotmail.com รีสอร์ท 15 200 - 400  

8. กหุลาบ รีสอร์ท 50 ม.5 ต.ห้วยพิชยั อ.ปากชม จ.เลย 08-0413-0383 , 08-7221-6618  www.kulabresort.com รีสอร์ท 11 350 - 550 

9.  ดงมณี รีสอร์ท 283 ม.2 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 08-9518-2119 , 08-6074-7138  Sakchai_psw@hotmail.com รีสอร์ท 9  250 - 350  

 

 

* ทีพกั ในอําเภอปากชม    มทัีงหมด       9     แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด      135      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                 9 แห่ง 

    

   รวม   9 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.นาแห้ว จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่  

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน

พกัแรม 

 

จาํนวนห้องพัก 

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. นาแห้ว รีสอร์ท 123 ม.3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 0-4289-7080 , 08-3363-9695 0-4289-7074 Facebook / นาแห้ว รีสอร์ท รีสอร์ท 13 300 - 3,000 

2. ฟอร์กแลนด ์รีสอร์ท 118 ม.3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 08-1056-8362 , 08-1768-1425  the2falk@hotmail.com รีสอร์ท 6 300 - 500 

3. เฮือนพกั ภูอิงหมอก 16 ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแหว้ จ.เลย 08-6239-4990 , 08-1876-5609   เกสทเ์ฮาส์ 4 500 

4. ทศันีย ์โฮมสเตย ์ 186 ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 0-4289-7105 , 08-1320-1195  www.naheawtoday.com โฮมสเตย ์ 6 300 - 1,500 

 
 

* ทีพกั ในอําเภอนาแห้ว   มีทังหมด      4      แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทังหมด     29      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                 2   แห่ง 

    - เกส์ทเฮาส์ 1   แห่ง 

    - โฮมสเตย ์ 1 แห่ง 

   รวม                  4 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ภูกระดึง จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน

พกัแรม 

 

จาํนวนห้องพกั

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ภูกระดึง รีสอร์ท 256 ม.8 ต.ภกูระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 0-4287-1076 , 08-9274-6009   รีสอร์ท 16 300 - 500  

2. ภูกระดึง เกสทเ์ฮาส์ 99 ม.11 ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 0-4287-1306 , 08-5778-8058 0-4287-1306  เกสทเ์ฮาส์ 16 250 - 400 

3. สวนชุดานนัท ์รีสอร์ท 27 ม.11 ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 08-3337-6340 , 08-4262-5267   รีสอร์ท 10 300 - 400 

4. สาลนิา รีสอร์ท 424 ม.3 ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 08-1678-2698 , 08-6945-3696  www.salinaresort.com รีสอร์ท 15 400 - 2,500 

5. บุญยนุช รีสอร์ท 193 ม.8 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 08-4686-4356   รีสอร์ท 9 300 - 400 

6. มงคลชยั รีสอร์ท 152 ม.8 ต.ภกูระดึง อ.ภกูระดึง จ.เลย 0-4287-1215 , 08-9618-9609   รีสอร์ท 10 250 - 300 

7. ภูกระดึง โฮมสเตย ์ 243 ม.5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 08-9274-6009   โฮมสเตย ์ 11 300 - 500 

8. ชวนชม ปาร์ค บ.ซาํบ่าง ต.หว้ยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 08-9122-9511 , 08-4785-2533   รีสอร์ท 21 300 - 500 

9. ภูกระดึง บา้นเฮา รีสอร์ท 231 ม.5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 08-9618-3703   รีสอร์ท 7 200 - 400 

10. บา้นทิพยสุ์วรรณ 91 ม.12 ต.ผานกเคา้ อ.ภูกระดึง จ.เลย 08-0318-9381 , 08-2848-2925   รีสอร์ท 3 600 

 

 

* ทีพกั ในอําเภอภูกระดงึ   มีทังหมด     10      แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด      118     ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                 8 แห่ง 

    - เกส์ทเฮาส์ 1  แห่ง 

    - โฮมสเตย ์ 1 แห่ง 

   รวม                 10 แห่ง  

  
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ผาขาว จ.เลย 

 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน 

พกัแรม 

 

จาํนวนห้องพกั 

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ณฐัธิกา รีสอร์ท 124 ม.13 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 08-8510-1796 , 08-3358-7979   รีสอร์ท 5 150 - 450 

2. ครัวเธค 60 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 0-4281-8265 , 08-0194-4343   รีสอร์ท 11 250 - 450 

3. แฟมมิรีรูม รีสอร์ท 130 ม.13 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 08-1058-5819   รีสอร์ท 6 200 - 350 

 
 

* ทีพกั ในอําเภอผาขาว   มีทังหมด      3      แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทังหมด     22      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                3   แห่ง 

   รวม                 3 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.หนองหนิ จ.เลย 

 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E – mail / Website 

 

ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ชมพูนุช รีสอร์ท 95/10 ม.10 ต.ปวนพ ุอ.หนองหิน จ.เลย 08-7955-5192 , 08-6225-2574   รีสอร์ท 6 500 - 1,500 

2. ชาติกร รีสอร์ท 77 ม.10 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 0-4287-9843 , 08-6249-0946   รีสอร์ท 6 900 - 1,200 

3. กองทอง รีสอร์ท 19 ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 0-4285-2234 , 08-6753-0221   รีสอร์ท 15 350 - 500 

4. เฮือนราชสีห์ รีสอร์ท 76 ม.4 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 08-1047-9790   รีสอร์ท 5 600 - 1,200 

5. บา้นสวน รีสอร์ท (1) 418 ม.1 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 08-6126-9279 , 08-0153-9275  Vasu20091@hotmail.com รีสอร์ท 12 400 - 700 

6. บา้นสวน รีสอร์ท (2) 179 ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 08-7165-7934   รีสอร์ท 9 500 - 700 

7. สวนหิน รีสอร์ท 22 ม.10 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 0-4285-2095   รีสอร์ท 15 300 - 400 

8. ลานใจ รีสอร์ท 106 ม.10 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 08-7232-4411 , 08-1184-3635   รีสอร์ท 4 200 - 400 

9. ศิลามณี คุนหมิง วิว 65 ม.11 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 08-9573-3357 , 08-3350-4681   รีสอร์ท 4 600 - 1,000 

10. เรือนปีกไม ้ 464 ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 08-0754-8959 , 08-3110-9947   รีสอร์ท 6 300 - 400 

11. ภูหินใหญ่ รีสอร์ท 58 ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 08-0416-6876 , 08-6234-1547   รีสอร์ท 7 250 - 500 

12. บา้นนา การ์เดน้ท ์ 280 ม.4 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 08-1049-6829 , 08-1965-3628   รีสอร์ท 4 200 - 400 

 

* ทีพกั ในอําเภอหนองหิน      มีทังหมด        12    แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด       93    ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                12 แห่ง 

   รวม                 12 แห่ง 

 

 

 

 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ภูหลวง จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่  

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ภูหลวงฮิลล ์รีสอร์ท 135 ม.2 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 08-9861-3384 , 08-8728-4329  n.id13@hotmail.com รีสอร์ท 11 300 - 400 

 
 

* ทีพกั ในอําเภอภูหลวง   มีทังหมด      1      แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด       11     ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                1   แห่ง 

   รวม                 1 แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ท่าล ีจ.เลย 

 
 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก 

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ท่าล ีรีสอร์ท 209/5 ม.8 ต.หนองผอื อ.ท่าลี จ.เลย 08-6678-8228 , 08-3411-5331 0-4288-9268 Panatda_nu@hotmail.com รีสอร์ท 12 300 - 500 

2. อศัวิน รีสอร์ท 6 ม.10 ต.หนองผอื อ.ท่าล ีจ.เลย 0-4288-9602 , 08-1873-4655   รีสอร์ท  20 200 - 500 

3. สีขดั รีสอร์ท 180/2 ม.7 ต.หนองผอื อ.ท่าล ีจ.เลย 08-9941-7101 , 08-2840-6312   รีสอร์ท 9 200 - 500 

4. ริมเหือง รีสอร์ท 188 ม.7 ต.หนองผอื อ.ท่าลี จ.เลย 08-9937-7173   รีสอร์ท 14 200 - 500 

5. บา้นสวนริมธาร รีสอร์ท 269 ม.4 ต.อาฮี อ.ท่าล ีจ.เลย  08-9570-1963   www.rimtharn.com รีสอร์ท 11 500 

6. ภูตะวนัชมดาว รีสอร์ท 194 ม.9 ต.หนองผอื อ.ท่าลี จ.เลย 0-4289-9061 , 08-6856-1612  www.phutawanchomdow@hotmail.com รีสอร์ท 12 700 - 1,000 

7. อริศรา รีสอร์ท 195 ม.1 ต.ท่าล ีอ.ท่าลี จ.เลย 0-4288-9586-7 0-4288-9588 www.arissararesort.com รีสอร์ท 7 500 - 1,000 

8. ห้องพกั พอเพยีง ม.6 ต.หนองผอื อ.ท่าลี จ.เลย 08-9712-4694 , 08-6225-7940   รีสอร์ท 3 200 - 300 

9. บา้นสบาย สบาย บ.นากระเซ็ง อ.อาฮี อ.ท่าลี จ.เลย 08-9276-2276   รีสอร์ท 4 250 - 350 

10. เมยภ์าวรรณ รีสอร์ท 285 ม.4 ต.อาฮี อ.ท่าล ีจ.เลย 08-1749-7879   รีสอร์ท 8 300 - 500 

11. โรงแรมประสิทธิ ท่าลี รีสอร์ท 61 ม.7 ต.ท่าล ีอ.ท่าล ีจ.เลย 08-3328-6559   รีสอร์ท 11 200 - 500 

 

 

* ทีพกั ในอําเภอท่าล ี    มีทังหมด      11     แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด      111     ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                11 แห่ง 

   รวม   11 แห่ง 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ภูเรือ จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภท 

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ภูดารา รีสอร์ท 178 ม.10 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4280-1138 , 08-1739-3055 0-4280-1138 www.phudararesort.com รีสอร์ท 56 2,000 - 8,000 

2. ภูเรือ รีสอร์ท 163 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9048  0-4289-9048 www.Phuruaresort.com รีสอร์ท 49 500 - 5,000 

3. วรัญญา รีสอร์ท 314 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9020 , 08-1379-2323 0-4289-9166 www.waranyaresort.com รีสอร์ท 50 1,000 - 2,499 

4. ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด ์สปา 184 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9299 , 0-4289-9330 0-4289-9219 www.phuruabussaba.com รีสอร์ท 55 500 - 4,000 

5. ภูเรือ ชาเล่ท ์ 110 ม.4 ต.หนองบวั องภูเรือ จ.เลย 0-4289-9012 , 0-4289-9201 0-4289-9200 www.phuruachalet.com รีสอร์ท 33 600 - 1,000 

6. ชชัชฎา แกรนด ์รีสอร์ท 125/2 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9399 , 08-1841-4111 0-4289-9258 www.chatchadagrandresort.com รีสอร์ท 37 300 - 2,000 

7. ไทเลย 300 ปี รีสอร์ท 77 ม.5 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-1263-1826   รีสอร์ท 12 1,000 - 3,500 

8. ทบัผาธาร รีสอร์ท 109/2  ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9243 , 08-6029-4831 0-4289-9244 www.pharua.com รีสอร์ท 16 600 - 1,200 

9. ไร่สโรชา รีสอร์ท 333 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9597 , 08-9943-9097   รีสอร์ท 15 300 - 800 

10. ภูเพชรฮิลล ์รีสอร์ท 286 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9157 , 08-1320-2874 0-4289-9588  รีสอร์ท 13 1,200 - 2,000 

11. บา้นยอดเขา รีสอร์ท 118 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9161 , 08-6220-4762 0-4289-9161  รีสอร์ท 15 350 

12. พิมพพ์ร รีสอร์ท 99 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9152 , 08-9428-8898   รีสอร์ท 3 700 - 1,000 

13. ไร่สบนังา รีสอร์ท 234 ม.8 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9278 , 08-9618-3778  www.sabunngaresort.com รีสอร์ท 13 300 - 5,000 

14. ระเบียงภู รีสอร์ท 483 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-1213 , 08-9708-3738 0-4289-1334 www.rabiangphuresort.com รีสอร์ท 12 600 - 1,600 

15. บา้นธงชยั รีสอร์ท 410 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9166 , 08-7222-4355 0-4289-9320 www.banthongchai.com รีสอร์ท 14 500 - 2,000 

16. กรสวรรค ์ภเูรือโฮม รีสอร์ท 229 ม.6 ต.ร่องจกิ อ.ภูเรือ จ.เลย 08-6859-2380  www.kornsawan.com รีสอร์ท 10 300 - 500 

17. นิดา รีสอร์ท 102 ม.5 ต.ร่องจกิ อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9097 , 08-5012-5435  www.nidaresort.9nha.com รีสอร์ท 6 800 - 3,000 

18. รุจิรินทร์ รีสอร์ท 8/1 ม.4 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย  0-4289-9156 , 08-3316-4864 0-4289-9156 www.phurua.com รีสอร์ท 7 300 - 600 

19. รุ่งกรรณิษา รีสอร์ท 185 ม.6 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-1302-8763 0-4289-9081 Rungkannisa_resort@hotmail.com รีสอร์ท 12 200 - 800 

20. ภูเรือ เรือนไม ้รีสอร์ท 471 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9096 , 08-1954-2915 0-4289-9418 www.phuruarounmairesort.com รีสอร์ท 15 1,200 - 3,600 

21. แม่คะนิง รีสอร์ท 296 ม.4  ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย  0-4289-9463 , 08-7094-2189  www.phurua.com รีสอร์ท 8 380 - 800 

22. ภูเรือ ฮิลล ์รีสอร์ท 204 ม.2 ต.ร่องจกิ อ.ภูเรือ จ.เลย 08-4730-0033 , 08-6051-8889  www.phuruahill.com รีสอร์ท 16 500 - 1,200 



23. ภกัดีมิตร รีสอร์ท 109 ม.4 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9118 , 08-9712-4734  www.pukdeemitresort.com รีสอร์ท 20 300 - 2,500 

24. ภูกวี รีสอร์ท 200 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9666 , 08-1350-8310  Kawee-pat@hotmail.com รีสอร์ท 10 400 - 1,200 

25. ระยอง - ภูเรือ รีสอร์ท 245 ม.1  ต.ร่องจกิ อ.ภูเรือ จ.เลย 08-0413-7999 , 08-1912-0912  0-3861-5598 www.rayongphuruaresort.com รีสอร์ท 20 800 - 1,200 

26. โรงแรม บา้นสวนปิยะพร  138 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-5000-6533  www.bansuanpiyaporn.com รีสอร์ท 10 300 - 500 

27. ภูโขง รีสอร์ท 129 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-2117-4217 , 08-6221-3379   รีสอร์ท 6 1,200 - 1,500 

28. ภูเรือ อนิหมอก 171 ม.4 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-5812-9944 , 08-1563-4411  www.phuruainmorkresort.com รีสอร์ท 12 390 - 790 

29. ภูเรือ วิลเลจ 411 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9646 ,  08-1954-6373 0-4289-9646 phuruavillage@hotmail.com รีสอร์ท 14 300 - 4,000 

30. กรีนฮิลล ์รีสอร์ท 128 ม.3 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-1184-4665 , 08-5563-2888   รีสอร์ท 5 800 - 5,500 

31. ภูเรือ เกสทเ์ฮาส์ 218 ม.6 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-4514-5214  www.phuruaguesthouse.com รีสอร์ท 9 400 - 1,500 

32. สุกญัญา รีสอร์ท 69 ม.7 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9606 , 08-1182-7987 0-4289-9606 www.phuruasukanyaresort.com รีสอร์ท 14 300 - 2,000 

33. ปาย แอท ภูเรือ 231 ม.6 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-9204-3821 , 08-4332-9488   รีสอร์ท 8 550 - 750 

34. ยอฟ้า โฮม 260 ม.6 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-5054-1555   รีสอร์ท 7 300 - 1,500 

35. ญาโนทยั รีสอร์ท บ.สนัติสุข ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-7028-0516  www.yanothairesort.com รีสอร์ท 9 1,200 - 3,000 

36. บา้นสวน สวยจงั@เลย ภเูรือ บ.ป่าขีตม ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 08-7228-8444 , 08-0011-0576 0-4289-9087  รีสอร์ท 5 500 - 1,500 

37. ไฮไฟน์ รีสอร์ท & สเต๊ก 142 ม.3 ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 08-9751-2783 , 08-3140-9677   รีสอร์ท 8 600 - 1,500 

38. บา้นสบาย ๆ  261 ม.6 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย  08-7216-4091 , 08-6854-7242   รีสอร์ท 5 350 - 800 

39. รุ่งทิวา รีสอร์ท 281 ม.10 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4280-1003 , 08-4391-7431   รีสอร์ท 12 1,500 - 2,500 

40. โรงแรม เดอพนัตา 258 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9417 , 08-4428-2138 0-4289-9425  โรงแรม 22 490 - 1,500 

41. คาซ่า เดอ ปันดาว 234 ม.2 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย 0-4289-9452 , 08-3133-3888 0-4289-9059 www.facebook.com/casadepandao รีสอร์ท 22 1,500 - 5,000 

42. บา้นกา-ต๊าก 1 ม.6 ต.สานตม อ.ภเูรือ จ.เลย 08-7199-5109 , 08-0013-9900   รีสอร์ท 2 390 - 1,000 

43. สมถวิล รีสอร์ท 359 ม.4 ต.หนองบวั อ.ภูเรือ จ.เลย  0-4289-9498 , 08-7835-8767   รีสอร์ท 9 500 - 3,500 

 
* ทีพกั ในอําเภอภูเรือ  มีทงัหมด  43  แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด     697     ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

   - โรงแรม  1 แห่ง 

   - รีสอร์ท               42 แห่ง 

  รวม                43 แห่ง 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. ภูนาคาํ รีสอร์ท 461 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-2005-6 , 08-3408-3722 0-4289-2007 www.phunacomeresort.com รีสอร์ท 20 4,200 - 6,500 

2. ภูผานาํ รีสอร์ท 252 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4207-8078-9  0-4207-8080 www.phuphanamresort.com รีสอร์ท 72 3,200 - 15,000 

3. รังเยน็ รีสอร์ท 92 ม.7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4280-9511-2 , 08-4433-1161 0-4280-9514 www.rungyenresort.com รีสอร์ท 90 850 - 9,500 

4. ภูผาหมอก วลัเลย ์ 233 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4207-8077 , 08-1801-6436 0-4207-8077 www.phuphamokvalley.com รีสอร์ท 23 720 - 3,800 

5. โรงแรม เอส.บี. รีสอร์ท 177 ม.14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-1918 , 08-6775-6089 0-4289-1819  รีสอร์ท 18 300 - 1,000 

6. โรงแรม สเปลนดิด รีสอร์ท 226 ม.3 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 08-8321-7412 , 08-0665-2276   รีสอร์ท 13 800 - 1,500 

7. ตรีจุฑารัตน์ รีสอร์ท 123/44 ม.4 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-1759 , 08-6233-7103 0-4289-1757  รีสอร์ท 10 1,200 - 6,500 

8. โรงแรม ด่านซ้าย รีสอร์ท 391 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-2281 , 08-9277-1251 0-4289-2281 www.dansairesort.com รีสอร์ท 31 300 - 1,000 

9. สบายดี รีสอร์ท (1) 489 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-1868 , 08-1047-0222 0-4289-1868 www.bansabaidee.siam2web.com รีสอร์ท 10 300 - 600 

10. สบายดี รีสอร์ท (2) ถ.เลย - ด่านซา้ย ต.ด่านซา้ย อ.ด่านซา้ย จ.เลย 08-4799-9992 , 08-1047-0222 0-4289-1868 www.bansabaidee.siam2web.com รีสอร์ท 14 300 - 600 

11. บา้นพกั ภูองัลงั 537 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  08-2840-9450   รีสอร์ท 4 500 - 700 

12. บา้นพกั วงัเดือนห้า 385 ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 08-6235-0288   รีสอร์ท 5 300 - 350 

13. ยงูทอง เกสทเ์ฮาส์ 44/1 ม.4 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 08-6240-9939 , 08-0756-0153   เกสทเ์ฮาส์ 5 300 - 400 

14. แคนคาํ เกสทเ์ฮาส์ ม.14 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 08-3198-7206   เกสทเ์ฮาส์ 5 300 - 390 

15. Home Stay บ.นาทุ่ม - หนามแท่ง 157 ม.7 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 0-4289-2339 , 08-6862-4812   โฮมสเตย ์ 30  150 - 650 

 

* ทีพกั ในอําเภอด่านซ้าย   มีทังหมด      15     แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด      350      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น - รีสอร์ท                12   แห่ง 

    - เกส์ทเฮาส์  2 แห่ง 

    - โฮมสเตย ์  1 แห่ง 

   รวม                 15 แห่ง 

 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.เอราวณั จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน

พกัแรม 

 

จาํนวนห้องพักที

เปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. นิมิต พาราไดซ์ รีสอร์ท 724 ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย 08-7906-4924  www.nimitparadise.com รีสอร์ท 15 300 - 1,000 

2. โรงแรม กาญจนา รีสอร์ท 679 ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย 0-4285-3343 , 08-7232-9640   รีสอร์ท 3 400 - 600 

3. เอราวณั รีสอร์ท 32 ม.12 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวณั จ.เลย 08-6786-4667 , 08-6714-6603   รีสอร์ท 10 150 - 350 

4. บา้นสวนสุมาล ี 220 ม.4 ต.หนองหญา้ปลอ้ง อ.เอราวณั จ.เลย 08-7462-3042 , 09-0025-6411   รีสอร์ท 13 350 - 400 

 
 

* ทีพกั ในอําเภอเอราวัณ    มีทังหมด       4      แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทังหมด       41      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                4  แห่ง 

   รวม                 4 แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.วังสะพุง จ.เลย 
 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภท

สถานพักแรม 

 

จาํนวนห้องพัก 

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. วงั รีสอร์ท (1) 135 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4284-2270-2 , 08-2852-1882 0-4284-2270 www.wangresort.com รีสอร์ท 6 350  

2. วงั รีสอร์ท (2) 136 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-6642-6565 , 08-5274-2921 0-4284-2270 www.wangresort.com รีสอร์ท 25 350 - 2,000 

3. 99 รีสอร์ท 199 ม.10 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4280-4499 , 08-7618-7053 0-4280-4500  รีสอร์ท 65 300 - 650 

4. คุณนาย รีสอร์ท 404 ม.6 ต.วงัสะพุง อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4284-1500 , 08-1262-3493  Nontiwa2808@hotmail.com รีสอร์ท 14 250 - 400 

5. วงันาํพ ุรีสอร์ท 97 ม.5 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4285-0416 , 08-3361-9481   รีสอร์ท 11 200 - 300 

6. จามจุรี รีสอร์ท 306 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-1964-1142   รีสอร์ท 16 250 - 500 

7. กสุุมา รีสอร์ท 59/10 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4285-0619   รีสอร์ท 11 180 - 350 

8. ไร่นิยม รีสอร์ท 65/10 ม.10 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4285-0618 , 08-9437-1977 0-4285-0618  รีสอร์ท 11 200 - 300 

9. สกุลปลงั รีสอร์ท 236 ม. 11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4284-1483 , 08-3357-2372   รีสอร์ท 15 150 - 300 

10. เสนสุนทรชยั รีสอร์ท 140 ม.12 ต.หนองหญา้ปลอ้ง อ.วงัสะพงุ จ.เลย 08-9417-9811 , 08-9570-1952   รีสอร์ท 8 200 - 400 

11. ลีลาวดี รีสอร์ท 528 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 0-4280-1216 , 08-9623-0537   รีสอร์ท 13  250 - 500 

12. พรไพบูรณ์ รีสอร์ท 514 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-3282-8360   รีสอร์ท 6 200 - 400 

13. ท่าทิศเฮือง รีสอร์ท 148 ม.7 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-5453-8061 , 08-9843-6416   รีสอร์ท 4 120 - 250 

14. ดีวาร์ รีสอร์ท 154 ม.10 ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-1055-2727   รีสอร์ท 7 150 - 250 

15. วี.ไอ.พี รีสอร์ท & ฟิชชิง ปาร์ค 199 ม.7 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-9861-3384 , 08-8728-4329  n.id13@hotmail.com รีสอร์ท 16 450 - 550 

16. บา้นภนูาํ รีสอร์ท 304 ม.6 ต.ปากปวน อ.วงัสะพุง จ.เลย 08-1058-5142  www.baanphunamresort.com รีสอร์ท 16 200 - 400 

 

* ทีพกั ในอําเภอวังสะพุง      มทีังหมด      16     แห่ง  *       *  มีจํานวนห้องทงัหมด      244      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                16 แห่ง 

   รวม                 16 แห่ง 

 



 
ฐานข้อมลูสถานพกัแรม อ.นาด้วง จ.เลย 

 

 

ที 

 

 

ชือ 

 

ทีอยู่ 

 

โทรศัพท์ 

 

โทรสาร 

 

E - mail / Website 

 

ประเภทสถาน

พกัแรม 

 

จํานวนห้องพัก

ทีเปิดให้บริการ 

 

ราคา 

1. การ์เดน้ท ์ รีสอร์ท 35/1 ม.6 ต.นาดว้ง อ.นาดว้ง จ.เลย 08-9524-5027   รีสอร์ท 7 200 - 350 

 
 

* ทีพกั ในอําเภอนาด้วง   มีทังหมด      1       แห่ง  *      *  มีจํานวนห้องทงัหมด       7      ห้อง  * 

แบ่งออกเป็น 

    - รีสอร์ท                1   แห่ง 

   รวม                 1 แห่ง 


