อุบลราชธานีศรีวนาลัย
“อุ บ ลเมื อ งดอกบั ว งาม แม่ น้ ำ สองสี มี ป ลาแซบหลาย หาดทรายแก่ ง หิ น
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกสถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราชแต่งตั้ง
ให้พระประทุมราชวงศาเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (คำผง) เจ้าครองเมือง “เมือง
อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราช” พระราชทานพระสุพรรณบัตร และเครื่องยศ
เจ้ า เมื อ งประเทศราช พร้ อ มทำพิ ธี ส บถสาบานถื อ น้ ำ พิ พั ฒ น์ สั ต ยา เมื่ อ วั น จั น ทร์
เดือน 8 แรม13 ค่ำ จุลศักราช 1154  ปีชวด จัตวาศก ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม
2335 โดยเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานีถึงปี 2338 
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ของประเทศไทย โดยเป็นจังหวัดแรกที่ ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า
200 ปี มี 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 16,112 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทั้งหมด 1.8 ล้านคน ในปัจจุบัน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ ทางด้ า นการค้ า และการ
ท่องเที่ยว มีความพร้อมสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ
เช่ น การผุ ด ของโรงงานต่ า งๆ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า โรงแรม และรี ส อร์ ท 

ทั้งในจังหวัดและต่างอำเภอ และยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ในการเดินทางเข้า
สู่ตัวจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ สถานีขนส่ง รถทัวร์สายต่างๆ ไป-กลับ เกือบทุก
จังหวัด และมีสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ที่เชื่อมโยงไปยังทุกภาคทั่วประเทศ
และยังที่มีชื่อเสียงทางอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมายาวนานเป็น
เวลาหลายร้อยปี

เทศกาลเด่นจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Festival
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จั ด ขึ้ น ในช่ ว งวั น เข้ า พรรษา (ประมาณเดื อ นกรกฎาคม) ณ บริ เ วณ
ทุ่งศรีเมือง กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเที่ยวชมศิลปะการแสดง การตกแต่ง
เทียนตามวัดต่าง ๆ การจัดแสดงต้นเทียนรอบทุ่งศรีเ มืองในยามค่ำคืน และ
ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรตระการตา

วัดบูรพาราม

Wat Burapa Ram / Burapa Ram Temple

Wat Burapa Ram was built in 1893 to 1910 in the reign of His
Royal Krom Luang Sapasitthippasong that is the governor of Ubon
Ratchathani. He donated his property and land to the monk “Phra
Archan Seeta Chaiyaseno” for meditation in this temple.Besides there
are famous priests such as Phra Archan Mun Puritatto,Phra Archan Sao
Kantaseelo and Phra Arachan Sing Khantakhamo.

The candle festival was held during the Buddhist Lent in July
of every year. It was held at Thung Sri Muang. There are many
interesting activities : visiting the performing arts, candle
decoration according to various temples, The candle light show
around the city in the evening and watch the procession of a
beautiful candle.

Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue

Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue / Phra Chao Yai Ong Tue Temple
Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue is one of the most important temples of
Ubon Ratchathani. It was built in 1779. This temple was formerly Known
as Wat Tai Thoeng. According to history, there are 2 existing temples,
Wat Tai Thoeng and Wat Tai Ta, later included the same temples in 2002.
Wat Tai Thoeng means higher, later changed the name is “Wat Tai”. This
temple is very important which is built with the art of 3 nations. The roof
is Thai style and the base is Khmer’s art that also mixed Vietnam. It is a
large Buddha image that weight about 1,000 kilograms, so it was named  
“Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue”.

ตั้งอยู่บนถนนหลวงตัดกับถนนศรีณรงค์ ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ สร้าง
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมของอีสานที่สวยงาม และสมบูรณ์
ที่สุด คือ “หอไตรกลางน้ำ” ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง
ไทย พม่า และลาว ตัวอาคารเป็นเรือนไทยแบบฝาปะกน ภายในมีตู้เก็บพระ
ธรรมลงรักปิดทองส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันที่สวยงามทั้งสองด้านเป็น
ลักษณะของศิลปะลาว

In the moon river of Ubon Ratchathani Province, during the
completion of the Buddhist Lent about October, there will be a long
boat race tradition in many places. And it was held regularly at Ubon
Ratchathani bridge 200 years . And in the other place, Pibun
Mangsahan municipality was held in the foot of the bridge over the
Moon River, Pho Tak Temple ( Wat Pho Tak)

งานประเพณี ไหลเรือไฟ
จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ แม่น้ำมูลบริเวณ
เชิ ง สะพานรั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจ คื อ การไหลเรื อ ไฟ 

ของคุ้ ม วั ด ต่ า งๆ และประชาชนทั่ ว ไปที่ อ นุ รั ก ษ์ รู ป แบบประเพณี ไ หลเรื อ ไฟ
พื้นบ้านอีสานดั้งเดิมไว้

The FIrework tradition

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ

The boat was held during the Buddhist Lent in October. It was
held in the Moon river at Ratchathani bridge 200 years. There are many
interesting activities such as the flow of the value boat. The people
have preserved the traditional style of I-San the firework

    ต้นเทียนใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทุ่งศรีเมือง เป็นลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันท่ี 5
ธันวาคม 2542 มีความสูง 22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร ฐานเป็นรูป
วงรี แ บบไข่ ขบวนต้ น เที ย นจำลองเรื อ พระมหาชนก พระราชนิ พ นธ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

The Great of the Candle to Celebrate

The largest candle in the world is located in the field ( Thung Sri
Muang ), Ubon Ratchathani Province the candlelit commemorate for the
occasion of His Majesty the King’s 60th birthday Anniversary in  
December 5, 1999. It is 22 meters hight 1.4 meter diameter and oval
base. It is a candle boat procession that replica of “Phra Maha
Chanok”, the royal reign of King Rama IX.
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วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
วั ด มณี ว นาราม (วั ด ป่ า น้ อ ย) สร้ า งเมื่ อ ประมาณ พ.ศ 2332 ที่ ช ายดง
อู่ผึ้ง ผู้สร้างคือ อุปฮาดก่ำ โอรสพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อ
ตั้ ง สร้ า งเมื อ งอุ บ ลฯเจ้ า เมื อ งคนแรก ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู่ ถ นนหลวง ระหว่ า งวั ด
ทุ่ ง ศรี เ มื อ งกั บ วั ด มหาวนาราม (วั ด ป่ า ใหญ่ ) เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “พระแก้ ว
โกเมน” และมีศาลาแดงหรือกุฏิแดงที่สวยงาม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน  

Wat Manee Wanaram /
Manee Wanaran Temple

Wat Manee Wanaram or Wat Pa Noi was built in 1789. The
creator is Thao Kham Pong or “Phra Prathum Woraras
Suriyawong ’s son. His name is UpahadKam. 
This temple is located on Luang Road between Wat Thung Si
Muang and Wat Maha Wanaram (Wat Pa Yai). The garnet is
enshrined Buddha statue. “Phra Kaew Komain”. There are
beautiful Sala Daeng and red gems. Fine Arts Department was
registered as an ancient.

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
เป็ น วั ด ที่ ส ำคั ญ วั ด หนึ่ ง ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ.2322
มี ชื่ อ เดิ ม ว่ า วั ด ใต้ เ ทิ ง ตามประวั ติ ก ล่ า วว่ า เดิ ม มี อ ยู่ 2 วั ด คื อ วั ด ใต้ เ ทิ ง และ
วัดใต้ท่า ต่อมาได้ยุบ 2 วัด มาเป็นวัดเดียวกันในปี พ.ศ.2545 เรียกว่าวัดใต้
เทิ ง แปลว่ า เหนื อ หรื อ สู ง ขึ้ น ไป ต่ อ มาคำว่ า เทิ ง เลื อ นหายไป เหลื อ แต่ ค ำว่ า
วัดใต้ สิ่งที่สำคัญวัดนี้คืออุโบสถสร้างด้วยศิลปะ 3 ชาติ อยู่หลังเดียวกัน คือ
หลั ง คาเป็ น ทรงไทยประยุ ก ต์ ส่ ว นฐานเป็ น ศิ ล ปะขอมผสมเวี ย ดนาม เป็ น ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่หนัก 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม จึงได้
ชื่อว่า วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

ตามลำแม่น้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้น
งานบุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) แล้วมีการจัดแข่งขัน
เรือยาวประเพณีขึ้นหลายแห่ง และที่จัดขึ้นประจำได้แก่ เทศบาลนครอุบลฯ
จัดขึ้นบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดขึ้น
บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูล วัดโพธิ์ตาก

Long Boat Race Festival

วัดพระธาตุหนองบัว
วัดพระธาตุหนองบัวอยู่บริเวณชานเมืองอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือ
สร้างในปี พ.ศ.2498 มี “พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ในโอกาสครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาโดยจำลองแบบมาจาก
พุ ท ธคยาประเทศอิ น เดี ย เพื่ อ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ นั บ เป็ น วั ด เดี ย วใน
ภาคอี ส านที่ มี เ จดี ย์ แ บบนี้ แ ละยั ง เป็ น วั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในการทำเที ย นพรรษา
อีกด้วย

Wat Phra that Nong Bua /
Phra that Nong Bua Temple

Wat Phra that Nong Bua is located on the downtown of Ubon
Ratchathani to the north.It was built in 1955. Inside the temple is “Sri
Maha Pho pagoda”. Sri Maha Pho pagoda was built to symbolize the
25th   aniversary of Buddhism which copied the model from the
Buddhist India. It contains the relics of the Lord Buddha. This is the
only temple in the northeast with this pagoda. And this temple is
famous for Candles.

ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่าในอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จั ด กิ จ กรรมถนนคนเดิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ
และการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี   ให้ ห ลากหลายและมี สี สั น ซึ่ ง ได้ รั บ
ความสนใจจากพี่ น้ อ งประชาชนในเขตอุ บ ลราชธานี และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม า
เยี่ ย มเยื อ นเมื อ งแห่ ง ดอกบั ว งาม เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จึ ง จั ด ให้ มี
ถนนคนเดิ น วั น ศุ ก ร์ - เสาร์ - อาทิ ต ย์ บริ เ วณหน้ า สำนั ก งานเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี ตั้ ง แต่ เ วลา 18.00-22.00 น. จำหน่ า ยสิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง สิ น ค้ า
ทำมื อ ของที่ ร ะลึ ก พร้ อ มอาหารรสชาติ อ ร่ อ ยถู ก หลั ก อนามั ย ขอเชิ ญ มา
ช้อป ชม ชิมให้ ได้นะคะ
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วัดหนองป่าพง

A

อยู่ ที่ บ้ า นก่ อ ตำบลโนนโหนน อำเภอวาริ น ชำราบ ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง โดยพระ
อาจารย์ ห ลวงพ่ อ ชา สุ ภั ท โท พระเถระชื่ อ ดั ง สายวิ ปั ส สนา พื้ น ที่ ป ระมาณ
300 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบมีหนองนํ้าที่มีต้นพงขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นที่มาของ
ชื่ อ วั ด บรรยากาศร่ ม รื่ น เหมาะแก่ ก ารเล่ า เรี ย นพระธรรมวิ นั ย ปฏิ บั ติ
วิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นแบบวัดป่าสายหลวงพ่อชา ซึ่งมีสาขามากที่สุดเกือบ
200 แห่ ง ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจภายในวั ด คื อ เจดี ย์
หลวงปู่ชา เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นอีสานพระ
อุโบสถแบบสมัยใหม่เอื้อประโยชน์ ใช้สอย พื้นยกสูงเป็นถังเก็บนํ้าฝน ภายใน
มีภาพแกะสลักวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อชาและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ
เครื่องทองเหลือง ผ้าทอเมืองอุบล หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อชา  ส่วนองค์เจดีย์บรรจุ
อัฐิหลวงพ่อชา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอีสานกับล้านช้าง

Wat Nong Pa Pong/ Nong Pa Pong Temple

Wat Nong Pa Pong is located at Nonnhon Sub-district, Warin
Chamrap district, Ubon Ratchathani Province. The creator of this temple
is the Buddhist monk “Phra Archan Cha Suphato” He is well known for
teaching meditation. This temple has an area of 300 acres of space. It is
located in the middle of a dense forest and with a swamp. Inside the
temple is fresh air and suitable for study the disciplines and meditation.
At the present, Wat Nong Pa Pong has almost 200 branches both in
domestic and foreign. There is a beautiful pagoda inside the temple. It
blended contemporary architecture and local arts which useful and
valuables so much. Besides there is a museum in the temple that
collect antiques and brassware, weave cloth and wax of “Phra Archa
Cha Suphato” The pagoda is filled bones of “Phra Archan Cha Suphato”
which has a mix of I-San and Lan Chang (northeastern and north style).

Old town walking street in Ubon Ratchathani

Old Town Walking Street in Ubon Ratchathani.  Ubon Ratchathani
City Municipality has organized walking street activities for promote
career and tourism in the municipality area. In the past, the walking
street activities organized in front of the city pillar shrine. It is getting
attention and popular for shoppers and tourists, but there is not enough
space for the supplier. Ubon Ratchathani City Municipality has a policy
to organize walking street activities on Rachaboot Road, along the Moon
River and the big market to Wat Luang. Before to proceed, the
municipality has sent the staff to survey the opinion and suggestions for
organizing walking street, because the shop operators may be affected.
Most of the survey result agree. For promotion the old town back to
awake again, Ubon Ratchathani City Municipality set the scheduled of
walking street activities every Friday, Saturday and Sunday from 16.00
p.m. to 22.00 p.m. There are many local products, handmade products
and souvenirs. In addition, the food is clean and delicious, so we invite
the tourists join walking street every Friday, Saturday and Sunday.

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Tourist Attraction in Ubon Ratchathani Municipality

ศาลหลักเมือง
ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องทุ่ ง ศรี เ มื อ ง สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2515 โดยกรม
ศิลปากร ออกแบบเป็นยอดบัวตูมใช้ ไ ม้ชัยพฤกษ์ ในการสร้างและเมื่อวันที่ 16
มกราคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิด

City Pillar Shrine

The City Pillar Shrine of Ubon Ratchathani Province is located in the
south of Thung Sri Muang. It was built in 1972 by the fine Arts
Department. It was designed as the top of the lotus that use
Chaiyaphruek wood for building. His Majesty King Rama IX, his Majesty
the queen and prince attend the opening ceremony in January 16, 1976
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วัดมหาวนาราม

H

วัดหลวง

Wat Thung Si Muang/ Thung Si Muang Temple

Wat Thung Si Muang is located on the main road intersection with
the Sri Narong Road in the district. It was built during the reign of King
Rama III. Inside the temple is the architecture of the most beautiful I-San
that is water tower (Hou Tri). The water tower (Hou Tri). Is made of wood
which is blend arts between Thailand, Myanmar and Laos. The building
of the temple is a Thai house. Inside the thai house has a collection
Buddha’s teaching. The engraving pattern is very beautiful with the art of
Laos.

Temple phuprond

It is popularly called Temple fluorescent is
located Distict sir indhorn province Ubon
ratchathani Province The temple is situated on a high hill simulation
environment of the wild Himmapan or He kiwis The peuk is visible
monaster color Gold Dominated majestically Highlights of the measure is
the images glow Green Early kanlapa phruek the painting on the rear wall
of church at night the ideal time for a visit. And photography form the
time 6.00-19.30 pm. It lucky, you’ll see. Stars full sky As well 

Wat Luang/ Luang Temple

Wat Luang is located Promthep Road on the Moon River bank. 

It was built in 1781. Phra Prathum Woraras Suriyawong or Thao
KhamPong moved from Don Mod Daeng to build a new town at Dong
Ou Plueng, a city of Ubon Ratchathani. Wat Luang is the first temple of
Ubon Ratchathani. It is enshrined “Phra Kaew Paitoon” (Buddha statue).
It is very beautiful gemstones.

วัดศรีอุบลรัตนาราม
วัดสุปัฎนารามวรวิหาร
ตั้ ง อยู่ โ ค้ ง ถนนสมเด็ จ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ มู ล ถื อ เป็ น วั ด ธรรมยุ ติ นิ ก ายแห่ ง แรก
ของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างในปี พ.ศ.2396 มีพระอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรม
แบบผสมผสาน หลังคาเป็นแบบไทยภาคกลางมีช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์
ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากจีน และเวียดนามตัวอาคารเลียนแบบตะวันตก ส่วนฐาน
เป็นแบบเขมร ภายในอุโบสถประดิษฐาน “พระสัพพัญญูเจ้า” พระพุทธรูปปาง
มารวิชัยที่งดงามมากและพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างมีหอศิลปวัฒนธรรม และ
โปงไม้ ต ะเคี ย นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก และที่ ท่ า น้ ำ มี อุ ท ยานวั ง มั จ ฉาปลาจาก
ธรรมชาติในแม่น้ำมูลจำนวนมาก

Wat Su Patanaram Worawihan/
Su Patanaram Worawihan Temple

Wat Su Patanaram Worawihan is located on the carve of Somdet
Road. It is  a temple of the first religion of Ubon Ratchathani Province. It
was built in 1766. The temple is a blend of architecture. The roof is Thai
central style. There is chaopa and hawk that influenced by China and
Vietnam. The building of this temple is western style and the base is
Khmer (Combodia). Inside of this Ubosot is very beautiful with Buddha
Statue : Phra Kaew Khaw Phechnamkhang. There is a cultural and art
which is the largest stick in the world. And there is a beautiful natural in
the Moon River around there.
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เป็นอารามหลวงตั้งอยู่บนถนนอุปราช ในตัวเมืองอุบลฯ พระอุโบสถสร้าง
ตามแบบวั ด เบญจมบพิ ต ร เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระแก้ ว บุ ษ ราคั ม พระคู่ บ้ า นคู่
เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเข้า
ขบวนแห่ ไปรอบตัวเมืองอุบลราชธานี  เพื่อให้ศาสนิกชนได้นมัสการ และสรง
น้ ำ พระแก้ ว บุ ษ ราคั ม แกะมาจากแก้ ว บุ ษ ราคั ม หน้ า ตั ก กว้ า ง 3 นิ้ ว สู ง จาก
เรือนแท่นถึงเปลวพระโมฬี 5 นิ้ว มีความงดงามมาก

Wat Sri Ubon Rattanaram /
Sri Ubon Rattanaram Temple

Sri Ubon Rattanaram Temple is a royal monastery located on
Uparach Road in Ubon Ratchatani Province. The temple was built
according to Benjamabophit temple.It is enshrined “Phra Kaew Busara
Kham” that is a priceless prince.During Songkran festival of every year,
Phra Kaew Busara Kham will be taken out for people to splash water
and worship around Ubon Ratchathani city.This is Buddha statue, “Phra
Kaew Busara Kham” 3 inches wide and high from the house to reach the
mosque 5 inches.

H A N I

วั ด มหาวนาราม เดิ ม ชื่ อ ...วั ด ป่ า หลวงมณี โ ชติ ศ รี ส วั ส ดิ์ เป็ น วั ด เก่ า แก่
และถือเป็นวัดคู่บ้าน คู่เ มือง มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เ มืองประดิษฐาน
ในพระอุโบสถ คือ “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สร้ า งขึ้ น ใน พ.ศ.2350 ทุ ก วั น เพ็ ญ เดื อ น 5 (ประมาณเมษายน) ของทุ ก ๆ ปี
จะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดกและสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่
อินทร์แปลง

Wat Maha Wanaram / Maha Wanaram Temple

Wat Maha Wanaram or Wat Pa Yai was originally Wat Pa Luang
Manee Chot Srisawat.It is an ancient temple of Ubon Ratchathani. There
is a sacred Buddha image is invaluable “Phra Chao Yai In Plaeng”. It
is a statue of Buddha “Pang Marn Wichai” which is created in 1807.
Every full moon of April in every year, there will be merit, offer food to
the monks, listen to sermon, water the Buddha and worship to “Phara
Chao Yai In Plaeng”

ผ้าทอเมืองอุบล

งานหั ต ถกรรมที่ ขึ้ น ชื่ อ ในด้ า นความงดงามละเอี ย ดปราณี ต ในอดี ต เคยเป็ น
ผ้าสำหรับเจ้านายในราชสำนักที่กรุงเทพฯ และเจ้านายเมืองอุบล ทั้งผ้าซิ่น ไหมเงิน
ไหมคำ ผ้าซิ่นมุก ผ้าซิ่นมัดไหมหรือผ้ามัดหมี่ ผ้าเบี่ยง ผ้าห่ม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าและตุง
ปัจจุบันมีการนำลายเก่าแก่ คือ “ลายกาบบัว” มาประยุกต์เป็นลายผ้าประจำจังหวัด

Ubon Ratchathani Textiles

ของฝาก
เมืองอุบลราชธานี

Handmade is well known and famous in Ubon Ratchathani. In the
past, it used to be a fabric for royalty in Bangkok and the master in
Ubon. There are sarong, silver silk, gold silk, pearl sarong, mudmee,
blanket and Tung. Nowaday, there is taking an old fashioned which is
pattern of “Karb Bua Cloth” to apply a regular cloth in Ubon Ratchathani
Province.

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
เรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่
ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขาสู ง โดยจำลองสภาพแวดล้ อ มของวั ด ป่ า
หิ ม พานต์ ห รื อ เขาไกรลาศ  บริ เ วณบนยอดเขาจะมองเห็ น
พระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัดคือ การ
ได้ ม าชมภาพเรื อ งแสงเป็ น สี เ ขี ย วของต้ น กั ล ปพฤกษ์ ที่ เ ป็ น
จิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่ง
ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสำหรั บ การมาชมและถ่ า ยภาพคื อ ตั้ ง แต่
เวลา 6.00.-19.30 น. ซึ่ ง หากโชคดี ก็ จ ะได้ เ ห็ น ดวงดาว
มากมายเต็มท้องฟ้า

วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝั่งแม่น้ำมูล (ตลาดใหญ่) สร้างเมื่อ
พ.ศ.2324 เมื่ อ เจ้ า พระปทุ ม วรราชสุ ริ ย วงศ์ (เจ้ า คำผง) ได้ อ พยพมาจาก
ดอนมดแดง มาตั้ ง บ้ า นเมื อ งใหม่ ที่ ด งอู่ ผึ้ ง และได้ ตั้ ง เมื อ งอุ บ ลราชธานี ขึ้ น
“วัดหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี เป็นที่ประดิษฐานพระ
แก้วไพฑูรย์เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติ 

อาหารท้องถิ่น
ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มบักนัดซึ่ง
เป็ น อาหารพื้ น เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ ของจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ทำด้ ว ยเนื้ อ ปลาสวาย
หรือปลาเทโพหั่นเป็นชิ้นยาวๆ หมักกับสับปะรด ใช้ทำอาหารประเภทหลนมี
จำหน่ายทั่วไปในตัวเมืองและอาหารที่คนอุบลรู้จักกันดีก็คือก๋วยจั๊บ ก๋วยจั๊บที่นี่
มีหลายร้าน รสชาติอร่อยเข้มข้น

Local Food

Local foods include sausage : Mu Yo, (pork) Kun Chieng and Khem
Bak Nat. Khem Bak Nat is a famous dish of Ubon Ratchathani Province,
it is made of fish and pineapples by cutting them into small pieces and
marinated in the bottles. We used to cook food and can be purchased
as a general store in the district. The best known and popular food is
noodle (GUAY Juab).

“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

เทศบาลนครอุบลราชธานี
ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-6060 www.cityub.go.th

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว

อุบUbon
ลราชธานี
Guide Map

UBONRATCHATHANI

วั ด บู ร พารามสร้ า งราว พ.ศ.2436-2453 ในสมั ย พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอุบลราชธานี ในครั้งนั้น
ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินสร้างถวาย พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน ที่ท่านมานั่ง
วิปัสสนากรรมฐาน ณ ที่นี้เป็นประจำ และยังเคยเป็นที่จำพรรษาของอาจารย์
ชื่ อ ดั ง ทางวิ ปั ส สนากรรมฐาน ได้ แ ก่ อาจารย์ มั่ น ภู ริ ทั ต ตะเถระ, อาจารย์ ลี
ธัมมธโร อาจารย์เสาร์ กันตสี โล และอาจารย์สิงห์ ขันตยคโม

วัดทุ่งศรีเมือง

Candle Festival

Ubon Ratchathani sriwanalai

“Ubon city Lotus beautiful, two colored – river, there is the fish
is delicious many, islet stone beach, Thai man of learning land, the
people pays attention the dharma, beautiful overstep the big candle
used in the temple during the rainings, prehistoric pha–taem, wise
local wisdom, the lard of monuments good people ubon”
Ubon city was established a kingdom later “Phra Paum
Ratchawongsa” was appointed to be “Phra Patum Woraratcha
Suriyawongse (Thao Khan Phong)” ruling the city. “UbonRatchathani
Sriwanalai kingdom”
Conferred – and decoration governor colony with ceremony on
Monday month 8 Ram 13 evening Hulsaknach 1154 year of the rat .Match of the day 16 july 2335. The governor first of Ubon Ratchathani,
the year 2338.
Ubon Ratchathani is the easternmost part of the northeastern part
of Thailind. The first province to see the sunrise before other provinces
in the country.
The city a the Mun River flows through. Has a long history of over
200 years, There are 25 districts, 219 parishes, 2,469 villages, there
people of 1.8 million.
The  current Ubon Thani. Is a big economic city The trade and
tourism., Are ready for economic growth rapidly expanding as The pop of
factories Department store shopping mall Hotel and Resorts Both The
provincial and district It also has a large shopping For example central
execute at Centralia It also has convenient transportation on at rip to city
whether by rail BUS terminal BUS cable round trip Almost all provinces
and have airport Ubon ratchathani Links to all seetars Nationwide and
Famous civilization custom tradition Good long For several Years 100

เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณี

700-1,500
500
590
550
850-1,500
600-1,120

รถ กรุงเทพฯ - อุบล ออก
ด่วนพิเศษ ขบวน 21 05.45
รถเร็ว ขบวน 135 06.40
รถด่วน
ขบวน 71 10.50
รถเร็ว ขบวน 145 15.20
รถเร็ว ขบวน 139 18.55
ด่วนพิเศษ ขบวน 23 20.30
รถด่วน
ขบวน 67 21.30
รถเร็ว ขบวน 141 22.45

ถึง
14.00
18.00
19.50
03.35
06.15
06.35
07.50
10.20

ราคาค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพฯ - อุบลฯ - กรุงเทพฯ
ประเภทที่นั่ง
นอนชั้น 1 ล่าง		
นอนชั้น 1 บน		
นอนแอร์ ล่าง		
นอนแอร์ บน		
นอนพัดลม ล่าง
นอนพัดลม บน
นั่งปรับเอน		
นั่งชั้น 3		
**นั่งแอร์-สปรินเตอร์
นอนแอร์ JR ล่าง
นอนแอร์ JR บน

รถด่วน
1,280 บาท
1,080 บาท
741 บาท
671 บาท
521 บาท
471 บาท
371 บาท
781 บาท
691 บาท

รถเร็ว
481 บาท
431 บาท
331 บาท
205 บาท
551 บาท

โรงพยาบาลเอกชน (ในตัวเมืองอุบลฯ) Hospital
โรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุรี
โรงพยาบาลราชเวช		
โรงพยาบาลร่มเกล้า		

0-4526-0300-9
0-4528-0040-1
0-4524-4660

จาก-สุวรรณภูมิ
From-BKK
07.00
12.30
18.00

ถึง-อุบลฯ
To-UBP
08.05
13.35
19.05

เที่ยวบิน
FLIGHT
WE 021
WE 025
WE 029

จาก-อุบลฯ
From-UBP
08.35
14.05
19.50

ถึง-สุวรรณภูมิ
To-BKK
09.40
15.10
20.55

02-936-0657
02-936-0611
02-936-3638-9
02-936-3900-1
02-936-0278
02-936-0065,
02-936-0343

บริการรถนำเที่ยว/รถเช่า/Car Rental
ศักดาการท่องเที่ยว
สุรชัยการท่องเที่ยว
ช.วัฒนารถเช่า
ชาญคาร์เร้นท์ 		
คุณหญิงรถตู้ 		
แก้วพามาดี แฟมิลี่ เซอร์วิส
รถตู้อุบล 		
1000 ล้าน รถเช่าอุบล 		
อุบลทีที รถตู้ 		

045-321-937
045-314-488, 045-312-251
045-243-443, 045-243-456
045-313-337-8
08-2864-7779, 08-9864-9571
08-9228-8040
08-9508-4299
09-0609-5250, 08-5016-7018
08-3744-8440

สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี
ตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ
ตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหาร
ตำรวจภูธรอำเภอนํ้ำยืน		
ตำรวจภูธรอำเภอนาจะหลวย
ตำรวจภูธรอำเภอโขงเจียม
ตำรวจภูธรอำเภอสิรินธร
ตำรวจภูธรอำเภอศรีเมืองใหม่
สถานีตำรวจภูธรตำบลช่องเม็ก
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโพธิ์

045-321-215, 045-322-516
045-441-153
045-371-107
045-379-107
045-351-023
045-366-188
045-399-081
045-485-015
045-361-444

ตลาดเทศบาล 3

่อน

อก

ถ.เทศบาล 70

ร.ร.บ้านหาดสวนสุข
ถ.เทศบาล 74

วัดบ้านหาดสวนสุข
นครชัยแอร์

ล
อ. ต

ระก
ารพ
ืชผ

ถ.เทศบาล 73

ไป

ถ.อุบลฯ-ตระการพืชผล

อง

ีเจริญ

าใน

ถ.ภาษ

ถ.บูร
พ
ถ.บูรพาใ

ยวัง
น
ห้ว

น

ถ.บูรพานอก

ร้านอาหาร กินลมชมดาว

วัดเสนาวงศ์

าล 81

ถ.เทศบ

ซ.5

กุดปลาขาว

าล 81

ถ.เทศบ

หาดคูเดื่อ

กุดศรีมังคละ

แ ม่ นํ้า มู ล

ถ.เทศบาล 81 ซ.2
ถ.เทศบาล 81 ซ.3

ร้านส้มตำกกขาม

ทิศเหนือ

ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์
ถ.อำเภอ

ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily

สถานีตำรวจอุบลราชธานี
191, 045-254-120
สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
045-243-037-9
บ.การบินไทย (อุบลราชธานี)
045-313-340-2
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. 045-243-770-1, 045-250-714
สถานีรถไฟอุบลราชธานี
045-321-001, 045-321-276
ตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 045-244-941/1669, 045-245-505
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
045-244-875, 045-261-209
ตำรวจทางหลวง 		
045-313-220
สถานีขนส่ง 		
045-312-773
ข้ามด่านช่องเม็ก 		
045-254-218

ถ.พลแพน

ถ.เทพโยธี

เกาะหาดวัดใต้

แ ม่ นํ้า มู ล

ลาขาว

หมายเหตุ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

า

ร.ร.กุดป

เริ่ม 30 มี.ค. 60

เชิดชัยทัวร์ 045-264-991
นครชัยแอร์ 045-269-386-7

ํ้า มู ล

แ ม่ น

กุดทิตส

โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท

หมายเหตุ

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรถโดยสาร / Bus Station

ือน

างเฮ

บุ่งกล

ํ้าเสีย

บ่อบำบัดน

ถ.เขื่อ

อำเภอวารินชำราบ

ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 045-244-973 รพ.วารินชำราบ		045-321-243-4
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-269-533-5
รพ.พิบูลมังสาหาร 045-441-083 รพ.โขงเจียม		045-351-053
รพ.ศรีเมืองใหม่
045-399-022 รพ.โพธิ์ไทร		045-496-000
รพ.นาจะหลวย
045-379-097-8 รพ.นํ้ำยืน		045-371-097-8
รพ.สิรินธร
045-366-149

สถานีสูบนํ้าเสีย
วัดบูรพา

นธานี

วัดเลียบ

หนองพันพาด

สวนสาธารณะ

ร.ร.เทศบาลบูรพา
ราช
ถ.พรหม

-

045-256111-2
045-265999
045-283283
045-280333
045-280888
045-284111, 045-280028
045-265265

วัดศรีประดู่

สนง.การไฟฟ้าเขต  2

ถ.พรหมเทพ
วัดหลวง

ถ.เทศบาล 72

ถ.พิชิตรังสรรค์

ล 81 ซ.1

ส.ส.จ.

ถ.สรรพสิทธิ์

ถ.เทศบา

สนง.ควบคุม
โรคติดต่อ รพ.ร่มเกล้า

โรงแรมราชธานี

ถ.เทศบาล 72

บ้านทัพไทย

ถ.เท
ถ.นครบาล

พิพิธภัณฑ์
ถ.เขื่อนธานี

ถ.ส

รพ.อุบลรักษ์

ถ.เทพโยธี

ห้องสมุด
ประชาชน

สนง.เหล่ากาชาด

่อใน
กุดปลาข

ีรถไฟ

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

สถาน

สถานีสูบนํ้า (P2)              ถ.ศรีสะเกษ

วัดวารินทราราม

ศ.น.อ.เทศบาลเมืองวารินฯ

านี
ถ.สถ
โรงกีฬาศาลาประชาวารินฯ
ถ.เกษมสุข

สนง.ทางหลวงที่ 7

ที่ว่าการอำเภอวารินฯ

ถ.ทหาร

ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

ุข

ถ.ส

ถิตย

N

สนามกอล์ฟ

ตลาดวารินฯ
ถ.เกษมส

ค่ายทหาร

ร.ร.เทศบาลวารินวิชาชาติ
ถ.วิชาชาติ

์นิมา

นกา

ล

ไป จ.ศรีสะเกษ

ถ.สายเล

ี่ยงเมือง

ไป อ.พิบูลมังสาหาร

กิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี - ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่าอุบล

โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี Hospital

อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
ปรับอากาศ ชั้น 1
บริษัท ขนส่ง จำกัด 045-321-773
มงคลทัวร์
045-255-116
ศิริรัตนพล
045-245-847

วัดศรีอุบลรัตนาราม

มราช

วัดสุปัฏนาราม

**ตารางการบินเริ่มใช้ 26 มีนาคม - 28 ตุลาคม 2560

บริษัท แท็กซี่อุบล จำกัด
บริษัท แท็กซี่มิเตอร์พัฒนา จำกัด
บริษัท แท็กซี่สหกรณ์อุบล จำกัด
บริษัท แท็กซี่อุบลบริการดี จำกัด
บริษัท แท็กซี่สหการอุบล จำกัด
บริษัท แท็กซี่ VIP จำกัด
บริษัท แท็กซี่อุบลพัฒนากิจ จำกัด

พโย
ธี

วัดโรมัน ร.ร.สมเด็จ

ร.ร.ศรีอุบลรัตน์

สถานีดับเพลิง

วัดพลแพน

สนง.การศึกษา 10
ถ.ศรีณรงค์
เทศบาลนครอุบล
ไปรษณีย์
ถ.สุรพล

ถ.พรห

ศาลหลักเมือง

ถ.หลวง

มะ

ถ.สายเลี่ยงเมือง

ทุ่งศรีเมือง

สนง.ที่ว่าการอำเภอ

ญจะ

กุดแสนตอ

ถ.พนม

ลำมูลน้อย

บุ่งกาแ
ซว

ถ.ผาแดง

ถ.สุรศักดิ์

วิทยาลัย
สารพัดช่าง

ตลาดสด
เทศบาล 5

โรงแรมลายทอง

วัดทุ่งศรีเมือง

ร.ร.อนุบาล

ถ.ยุทธภัณฑ์

วัดไชยมงคล

ร้านอาหารเช้า
เร-วรรณ

วัดมหา
วนาราม

วัดมณี
วนาราม

วัดสุทัศน์

ศาลาแขวง

ถ.อุบลศักดิ์

รร.เยาวเรศ
ถ.ศรีณรงค์

** Flights
schedule
Marต- ิด
25th
2017กซี่
โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรถโดยสาร
/ Bus
Statistarted
on 26th
เบอร์
ต่อOct
รถแท็

อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
ปรับอากาศ VIP
บริษัท ขนส่ง จำกัด สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
ปรับอากาศชั้น 1
เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
มงคลทัวร์
สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
นครชัยแอร์
สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
ศิริรัตนพล
สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
ปรับอากาศชั้น 2
บริษัทขนส่ง จำกัด สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)
		

คุณ

ณ์

ถ.ชวาลานอก

ถ.พะโลชัย

ตลาดนิยม
ศาลจังหวัด

วิทยาลัยพยาบาล

ไป อ.ต

มเด็จ

ถ.เทศบาล 33

10.20
20.50
ถึง-อู่ตะเภา
To-BKK
17.45

ศาลเยาวชน
และครอบครัว

สถานีตำรวจ รพ.สรรพสิทธิ์

าลสุม

ตำบลปทุม

ร.ร.ปทุมวิทยากร

ตลาด
พยาประสาสน์

ถ.นิวาดวิถี

09.15
19.45
จาก-อุบลฯ
From-UBP
16.25

กุดคูณ

ร.ร.อุบลวิทยาคม

ถ.สุริยาตร์

ถ.อำเภอ

FD 3371
FD 3373
เที่ยวบิน
FLIGHT
FD 1141

-

หมายเหตุ
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily
ทุกวัน / Daily

โรงแรมทอแสง

วัดสว่าง
อารมณ์

ถ.ราชบุตร

ตำบลแจระแม

เรือนจำกลาง

ร.ร.สามัคคีฯ

ถ.อุปลีสาน

โรงแรมศรีทองฯ
วัดแจ้ง

ถ.อุบลกิจ

สนง.ประกันสังคม

วัดใหม่กุดคูณ

ถ.นิคมสายกลาง

วัดปทุมมาลัย

บำรุง

ษฎร์

า้ํ แซบ
ถ.คำน่

08.55
12.35
13.35
16.50
20.00
08.45
19.00
ถึง-อุบลฯ
To-UBP
16.00

ถึง-ดอนเมือง
from-DMK
10.00
14.25
15.55
18.00
20.05
08.30
10.45
14.20
15.20
18.20

วัดทองนพคุณ

ถ.สรรพสิทธิ์

ถ.ราษฎร์

ถ.เจริญรา

วัดสารพัดนึก

ถ.เทศบาล 81

07.50
11.30
12.30
15.50
18.55
07.45
18.00
จาก-อู่ตะเภา
From-U-Tapao
14.40

-

แขวงการทาง

ถ.อุปลีสาน

ถ.ชวาลาใน

ือง
ลี่ย
งเม

ถ.สรรพสิทธิ์

ถ.สุริยาตร์

สุวรรณ

SL 620
SL 624
SL 626
SL 628
SL 634
FD 3370
FD 3372
เที่ยวบิน
FLIGHT
FD 1140
เที่ยวบิน
FLIGHT
WE 020
WE 024
WE 028

-

สนง.ชลประทานที่ 5

ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

ถ.รอบห้วยวังนอง

ตลาด 6
โรงแรมรีเจ้นท์
ร.ร.นารีนุกูล
โรบินสัน
ถ.อุปลีสาน

ุม

ถึง
14.55
18.40
21.10
22.55
05.00
05.15
06.40
07.20

ถึง-อุบลฯ
to-UBP
08.30
12.45
14.25
16.30
18.30

-

ที่ทำการปกครอง

วัดศรีแสงทอง

ปทุมรัตน์

ถ.ก้อน

550
390-700
400-1,000

จาก-ดอนเมือง
from-DMK
07.25
11.40
13.20
15.30
17.25

ไปรษณีย์
แจ้งสนิท

ถ.สถิตย์นิมานกาล

400-600
750-1,250

ตารางเดินรถไฟกรุงเทพฯ - อุบลฯ - กรุงเทพฯ
ตารางเวลารถไฟ / Ubonratchathani Train time table
รถ อุบล - กรุงเทพฯ ออก
รถด่วน
ขบวน 72 05.40
รถเร็ว ขบวน 136 07.00
รถเร็ว ขบวน 146 09.30
ด่วนพิเศษ ขบวน 22 14.50
รถเร็ว ขบวน 142 17.35
ด่วนพิเศษ ขบวน 24 19.00
รถด่วน
ขบวน 68 19.30
รถเร็ว ขบวน 140 20.30

Sam Pan Boak is located at Bhann Pong Pao. Lao-ngam. Pho Sai district in
Ubon Ratchathani. It is a group of sand stones Which have been eroded by water
stream for thousands of years. Becomes glant stone plat form with 3-7 meters high
and more than 10 meters wide. These beautiful strange artistic shape stones
scatter along th Khong river in both Thai and Loas territories. They line the
distance of about 5 kiometeres from Bhann Pong Pao to Bhann Pak Khalang.
Covers the area of more than 30 kiometres.

-

ส

ซ.แจ้ง

ส

สนามกอล์ฟ

โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า

ติ

นาชา

ินนา
นามบ

าลส

อุบลหมูยอ
โทรศัพท์ : 045-254-951
ตองหนึ่ง
โทรศัพท์ : 045-261-552
นงเยาว์หมูยอ
โทรศัพท์ : 045-242-632
นวลปรางค์
โทรศัพท์ : 045-255-356
แม่ฮาย
โทรศัพท์ : 045-254-763
ศรีณรงค์หมูยอ
โทรศัพท์ : 045-242-613
ร้านเกษแก้ว
โทรศัพท์ : 045-241-067
ร้านคำปุ่น
โทรศัพท์ : 045-254-830
ร้านแคมป์ฝ้าย
โทรศัพท์ : 045-244-028
หมูยอดาวทอง
โทรศัพท์ : 045-255-131
ร้านดอกแก้ว
โทรศัพท์ : 045-260-149
วัฒนศิลป์เครื่องเงิน
โทรศัพท์ : 045-255-661
ใยบัว
โทรศัพท์ : 045-263-999
มิตรหญิง
โทรศัพท์ : 045-241-585
พันชาติ จำหน่ายของที่ระลึก เครื่องใช้และของตกแต่งบ้านไทยๆ
สินค้าหัตถกรรม ผ้าพื้นเมือง
โทรศัพท์ : 045-243-433
ฝ้ายเข็น
โทรศัพท์ : 045-241-686-7
จิตต์สวัสดิ์จิวเวอรี่
โทรศัพท์ : 045-255-090
ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่า ถนนราชบุตร - พรหมราช
(เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
ร้านเมย์บี
โทรศัพท์ : 045-254-452

450-800

โทรคมนาคม
กรมประมง

วัดท่าวังหิน

Sam Pan Boak

เที่ยวบิน
FLIGHT
DD 9312
DD 9314
DD 9316
DD 9324
DD 9318

-

่อ

ไป ถ.สายเลี่ยงเมือง

แก่งหินสามพันโบกตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม
อำเภอโพธิ์ ไ ทร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น กลุ่ ม หิ น ทรายที่ ถู ก
กระแสน้ำธรรมชาติ กัดเซาะผ่านกาลเวลามานานหลายพันปี
จนเกิดเป็นร่องหินขนาดใหญ่ สูง 3-7 เมตร กว้างเป็นสิบเมตร
กลายเป็นโบกงามๆ แปลกตาจำนวนนับไม่ถ้วนกระจายอยู่บน
พื้น ผิว ของลานหิ นในละแวกนี้ กิน พื้น ที่เ ลียบริม แม่ น้ำโขงทั้ ง
ฝั่งไทยและลาว ทอดตัวยาวไกลตั้งแต่บ้านโป่งเป้าไปจนถึงบ้าน
ปากกะหลาง ตำบลสองคอน เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร และรวมเป็นพื้นที่ถึงกว่า 30 ตารางกิโลเมตร

จาก-อุบลฯ
From-UBP
09.00
13.25
14.55
17.00
19.05
07.25
09.30
13.15
14.15
17.20

สวนสาธารณะห้วยม่วง

ท่าบ

วิทยาลัยเทคนิค

สามพันโบก

เที่ยวบิน
FLIGHT
DD 9313
DD 9315
DD 9317
DD 9325
DD 9319
SL 635
SL 621
SL 625
SL 627
SL 629

าน -

ศ.น.จ.

นิท 1

โรงแรมเนวาด้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
านี
ถ.ราชธโรงแรม

อ.ต

ร้านขายของที่ระลึก ของฝากพื้นเมือง

ฌานตารีสอร์ท อุบลราชธานี
โรงแรมเอพลัส อุบลราชธานี
โรงแรมเดอร์บัว วิลล่า
นาถสิริ เรสซิเด้นซ์
บ้านไม้งาม บูติค รีสอร์ท
เดอะราชธานี

1,140-2,500
650-800
1,000-2,000
1,300-3,000
1,100-2,700

สายการบิน

ประท

คลองนาควาย

กองบินที่ 21 กองพลบินที่ 2

ไป

สามชัยไก่ย่าง
กกขาม
รุ่งโรจน์สตูลิ้น
แพอารยา
ร้านเจ๊อรซีฟู๊ด
บ้านกลางซอย
ร้านอาหารเจียวกี่
ขายดีภัตตาคาร
ปลาทอง
หงษ์ฟ้า ภัตตาคาร
ร้านวันสุข
ร้านสเต๊กมิ่งสุพรรณ
บ้านเฮาลาบเป็ด

โรงแรมศรีสมไทยเฮาส์
โรงแรมอุบลโฮเต็ล
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

ราคาห้องพัก
1,500-12,500

ถ.ชล

เขตทหารอากาศ

โลตัส
ซ.ชยางกูร 10

สนามกีฬากลาง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

สนามกอล์ฟ

ตารางการบิน (Flights schedule) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Airport)
เบอร์ติดต่อ
045-283-999, 045-352-900
08-6250-4603, 08-6468-4330
045-266-777
045-313-351-6
045-280-999, 045-283-286
045-264-290, 045-264-271 ต่อ 120
045-245-531-9
045-261748-49, 045-261750
045-241-739
045-254600, 045-263263
045-262-922-4, 045-262-920-1
045-250-115-20, 045-352-031,
045-262-901-2
045-262-592, 045-261-279
045-241-045-7, 045-254-952-4
045-311-655-6, 045-283-793
045-289-797
045-314-453
045-284-888
045-285-999
045-262-980, 045-243-051-2
045-206-190-1, 08-6648-3544
045-244-388-90, 045-243-584

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

บำรุง

ร้านข้าวต้มสันติโภชนา
The Home
Smile Restaurant

ชื่อ
สุนีย์แกรนด์โฮเทล
แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
โรงแรมเนวาด้า อินน์
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล
โรงแรมลายทอง
โรงแรมทอแสง
YUU HOTEL
โรงแรมโตเกียว
ผาแดง โฮเต็ล
โรงแรมรีเจนท์ พาเลช
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ัมภ์

วัดป่าแสนอุดม

วัดสระประสานสุข

ตำรวจทางหลวง 2
ร.ร.เมืองอุบล
ซ.ชยางกูร 16
ตึกสุนีย์
ร.ร.อัสสัมชัญ
ร.ร.กีฬาอุบลฯ

ษ2

ครัวสวนปลา
อินโดจีน
สามชัยกาแฟ
ร้านโอชิน
กอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์
14 cofe่
Feeling club
and restuarant

ประเภทอาหาร
เบอร์ติดต่อ
อาหารเช้า เลือดหมู อร่อย
08-6260-7333
โจ๊ก ขนมปังยัดไส้ ไข่กะทะ
อาหารไทย
045-315-432
อาหารเวียดนาม
045-254-126
อาหารเช้า, กาแฟ, ชา 045-240-241, 08-7245-5111
อาหารญี่ปุ่น
อาหารเวียดนาม
045-261-196
ร้านอาหารไทย
045-260-398
อาหารจีน, อาหารไทย,
08-4477-1999
ดนตรีสด, คาราโอเกะ,
08-7648-2288
อาหารอีสาน, ร้านไวน์
อาหารไทย, อาหารจีน
045-262-533
อาหารไทย, คาราโอเกะ
045-312-222
ดนตรีสด, อาหารไทย, จีน
045-262-407-8
อาหารอเมริกัน
อาหารอีสาน ร้านส้มตำ
045-241-693
อาหารอีสาน ร้านส้มตำ
08-9861-9532
อาหารไทย, อื่นๆ
045-263-155
อาหารไทย, ร้านอาหารริมนํ้ำ,
045-351-015
อาหารทะเล, อื่นๆ
08-6282-0735
อาหารไทย
045-311-322
อาหารไทย
045-254-017
ร้านอาหารจีน
045-242-107
ร้านอาหารไทย จีน
045-242-394
ร้านอาหารจีน
045-263-546-8
ร้านอาหารไทย
08-6649-0024
ร้านอาหารฝรั่ง
045-243-844
อาหารอีสาน
045-314-214

Pha Taem Cliff

It is located in Ban Kum and Ban Nong
Phue Noi, Khong Cheim district, Ubon Ratchathani
Province. It is sandstone cliff which is part of the
Phu Phan Mountain that line along Khong River.
From the national park, there is a path way to
watch prehistoric painting which is over 3,000
years old, that lined the row from the cliff of the
cliff Pha Tame, Pha Mon, and Pha Jex. Some have
carved images into the stone. You can watch and sightseeing the beautiful scenery
of Laos clearly and a beautiful sunset.

รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ถ.สุขาอุปถ

ผาแต้มที่อยู่บ้านกุ่มและบ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม เป็นหน้าผาหินทราย
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ขนานไปตามแนวแม่่นํ้าโขง จากอุทยานฯ มีทางเดินด้านบนลงไปชมภาพ
เขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุไ ม่น้อยกว่า 3,000 ปี ที่เรียงรายติดต่อกันตั้งแต่ ผาแต้ม ผาหมอน 

ผาเจ๊ก บางแห่งก็เป็นการสลักภาพลงในเนื้อหิน จากบริเวณผาแต้มจะมองเห็นทัศนียภาพฝั่งลาวที่อยู่
ตรงข้ามได้ชัดเจน และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

ร.ร.บ้านนาเมือง

ต.ช.ด.ที่ 22

สวนสาธารณะหนองบัว

ภาพเขียนที่ผาแต้ม

วัดบ้านนาควาย

ถ.สุขาสงเคราะห์

ร้านอาหาร ฟิลลิ่ง

ถ.บุญห่อ

ร้าน เร-วรรณ

ที่พัก

ร้านลาบเป็ด ก.แก้ว

ถ.ศรีสะเก

ชื่อร้าน

It is a large and beautiful waterfall. The
water flows all year round. This waterfall is
made up of two rivers : Huai Phai and Huai
soi. Huai Phai Flows from the high cliffs and
Huai Soi flows through the hill. Two rivers
flow together like the necklace. This waterfall
has many kinds of flowers and you can the beautiful scenery of Khong
River and scenery of Laos.

ตำบลแจระแม

วัดบ้านตำแย

ซ.ชยางกูร 21
วิทยาลัยโปลีเทคนิค
อุบลราชธานี
วัดพระธาตุหนองบัว
ร้าน อาหารเดอะโฮม
ตลาดหนองบัว
ถ.ธรรมวิถี
ร.ร.เทศบาล 2 (หนองบัว)

ถ.สถาน
ี

ร้านอาหาร

Soi Sawan Waterfall

งใน

าข

It is National Park No.53 of the country and second in Ubon Ratchathani
which announced as a national park in June 1, 1991. There are 3 adjacent districts
: Bun Tharik, Na Jarauy and Nam Yien. In addition, there are areas that contact
Laos and Cambodia. In the area of Phanom Dong Rak mountain, there are many
mountains : Phu Jong Na Yoy, Phu Jone Nam Sab, Phu Chan Deang, Phu Phan and
Phu Phan Yoaw. There are many forest such as deciduous forest, every green dry,
every green forest and many big stones. There is a scenic point over looking Laos
and  Cambodia. And also the origin of water in Ubon Ratchathani which is the
source of many waterfalls. It is a natural tourist attraction.

เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีนํ้าไหลตลอดปี เกิดจากสายนํ้า 2 สาย คือ ห้วยไผ่
ไหลจากหน้าผาสูงชัน ส่วนห้วยสร้อยไหลมาตามช่องเขาที่เป็นหน้าผากว้างคนละด้านมา
บรรจบกันคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลสู่แม่นํ้าโขงด้านบนมีลานหินและดอกไม้ป่านานาพันธุ์
สามารถมองเห็นทิวทัศน์แม่่นํ้าโขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้ชัดเจน

Sirinthorn Dam is on the way to Kaeng Tana
National Park. There is a beautiful viewpoint above
the lake’s Sirinthorn Dam. There is a beautiful
garden with many kinds of flowers, perfect food
that can be enjoy for eating, relaxing and watching
the beautiful scenery. There is comfortable
accommodation. Please contact the Sirinthorn Dam
Tel. 045-366085, 045-336081-3.

.เขื่อ

ตำบลไร่น้อย

ซ.ชยางกูร 40 (โอบอ้อม)

ราช

Phu Jong Na Yoy National Park

น้ำตกสร้อยสวรรค์

Sirinthorn Dam

42

รพ.ราชเวช

แมคโคร

ไป อ

ซอยชยางกูร

บิ๊กซี

ร.ร.มารีย์นิรมล

ถ.อุป

เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ล ำดั บ ที่ 53 ของประเทศ
และเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกาศ
ขึ้ น เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2534 กิ น อาณาเขตติ ด ต่ อ ถึ ง 3 อำเภอคื อ อำเภอ
บุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอ่นํ้ายืน และยังมี
พื้นที่ติดต่อประเทศลาว และกัมพูชาอีกด้วย ในพื้นที่
ของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่
เป็ น เขาสู ง สลั บ ซั บ ซ้ อ น เช่ น ภู จ องนายอย ภู จ องนํ้ า ซั บ ภู จ อง ภู จั น ทร์ แ ดง ภู พ ลาญ 

ภู พ ลาญยาว เป็ น ต้ น มี ส ภาพป่ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละหลากหลายด้ ว ยสั ง คมป่ า เต็ ง -รั ง
ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาสลับกับลานหินที่กว้างและหน้าผาทางใต้ของอุทยานฯ จึงเป็น
จุ ด ชมวิ ว ที่ ส ามารถแลเห็ น ประเทศลาวและกั ม พู ช าได้ ห ลายจุ ด รวมถึ ง เป็ น แหล่ ง ต้ น นํ้ า
หลายสายของจังหวัดอุบลราชธานี ยังให้เกิดนํ้าตกน่าสนใจหลายแห่ง เหมาะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยิ่ง

ระหว่ า งเส้ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง ตะนะ  มี จุ ด แวะพั ก ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ ง ดงาม  บริ เ วณ
ทะเลสาบเหนือเขื่อนสิรินธร มีสวนหย่อมตกแต่งสวยงาม  แพขายอาหารเหมาะแก่การแวะพัก
รับประทานอาหาร ชมทิวทัศน์ ภาพชาวบ้านหาปลา มีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่เขื่อนสิรินธร
โทร. 045-366085, 336081-3

ังนอง

ตำบลขามใหญ่

เคหะชุมชนอุบลฯ

ร.ร.ก้านเหลือง กฟภ
ไปรษณีย์

ปล

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

Kaeng Sapue is a rocky rapids in the
moon river. It is located in front of Wat Sa
Kaew (Sa Kaew Temple) in Pibun Mangsahan
district, Ubon Ratchathani Province the word
“Sapue” mean “Big Snake” because it is
believed that there is a snake cave under
Kaeng Sapue. People believe that it is a
sacred place. In the ancient ruins of ancient khmer ruins and Vishnu stone
were found. Vishnu stone is a statue of a stone that sitting and hold
weapon with the right hand and hold lotus with left hand. It is a worship of
the people in the village and there will be worship every year. Now move to
enshrine in Ubosot of Sa Kaew temple. During the summer months of
January to May, water drops. You can see the beautiful rocks in the moon
river clearly. Nowadays, the environment changes higher water level, you
cannot see the rocks in the middle of the moon river unclearly. 

สวนวนารมย์

สถานีขนส่ง

ห้วยว

สถานีขนส่งไฟฟ้าแรงสูง อุบลฯ 1

สนง.ประปา
เขต 8 อุบลฯ

กุด

วัดภูพร้าว
Temple Phu Proud

เขื่อนสิรินธร

ายเ

Kaeng Sapue

ง

อ
ถ.สายเลี่ยงเมื

ร้านอาหาร แซ่บซอย 9

ไป อ.ต

สำนักงานขนส่งแห่งที่ 2

วัดบ้านก้านเหลือง

ถ.ส

แก่งหินกลางลำนํ้ามูล อยู่หน้าวัดสระแก้วในตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร คำว่า “สะพือ”
มาจากคำว่า “ซำพืด” หรือ “ซำปึ้ด” ในภาษาส่วยแปลว่า “งูใหญ่ หรือ งูเหลือม” เพราะ
เชื่อว่ามีถํ้างูอยู่ ใต้แก่งบริเวณแก่งสะพือ ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณพบเศษ
ชิ้นส่วนและซากปราสาทหินของขอมโบราณ และ “พระพือ” หรือ “หินพระนารายณ์”
เทวรูปหินประทับนั่งทรงจักรทางหัตถ์ขวา และดอกบัวทางหัตถ์ซ้าย เป็นที่เคารพสักการะ
บูชาของชาวบ้าน มีพิธี ไหว้พระพือทุกปี ปัจจุบันเคลื่อนย้ายขึ้นไปประดิษฐานไว้ ในพระ
อุโบสถวัดสระแก้ว ปกติช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนมกราคม-พฤษภาคม นํ้าลดระดับลง
จะมองเห็นแก่งสะพือได้ชัดเจน ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป นํ้ามีระดับสูงขึ้น
ทำให้มองเห็นเกาะแก่งกลางนํ้าได้ ไม่ชัดเจน

หนองนํ้าสาธารณะ

พืชผล

ระการ

ริญ
าจเจ

แก่งสะพือ

สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

It is a small waterfall but it is unique
because there is a stream down to the cliff that
like the hole. It is called “hole waterfall” (Nam
Tok Long Ru). The stream is flowing to hit the
rocky like the moon splash down on the earth, it is
called “Saengchan Waterfall”

ถ.นพ

Saengchan Waterfall or Nam
Tok Long Ru

Ban Pa Oaw

Ban Pa Oaw is located in Nong Khon
sub-district, Muang district, Ubon Ratchathani
Province. It is a village of more than 200 years
old. Ancestors migrated from Nong Bua
Lampoo city. Ban PA Oaw has a famous brass because it is a brass casting
with ancient methods which inherited from ancestors. Mr.Thong Lomwong is
the teader of group who relays to the new generation in the village. The
women also included a group of beautiful silk Mudmee weaving.

แ ผ น ที่ ใ น ตั ว เ มื อ ง อุ บ ล ร า ช ธ า นี

ถ.สุปัฏ
น์

เป็นนํ้าตกขนาดเล็กแต่มีลักษณะพิเศษ คือ สายนํ้าจากลำห้วยท่าล้งไหลลอดตกลงมาผ่าน
หน้าผาที่เป็นปล่องหิน คล้ายรูสู่เบื้องล่าง จึงเรียกว่า “นํ้าตกรู” สายนํ้าที่ ไหลตกกระทบปล่องหิน
สาดกระเซ็นคล้ายแสงจันทร์ที่สาดส่องมาบนพื้นโลก จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นํ้าตกแสงจันทร์”

ถ.จงกลนิธาร

อยู่ที่ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 200 ปี บรรพบุรุษอพยพมา
จากเมื อ งหนองบั ว ลำภู บ้ า นปะอาวมี ง านทองเหลื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ เพราะเป็ น “การหล่ อ
ทองเหลือง” ด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยมี พ่อทอง ล้อมวงศ์
เป็นหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ ในหมู่บ้าน ส่วน
ผู้หญิงก็รวมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ที่งดงาม

ถ.เบ

น้ำตกแสงจันทร์

.อำน
ไป อ

บ้านปะอาว

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

เดือน ธันวาคม - มกราคม

งานไหลโคมล่องโขง รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม
สัมผัสอากาศหนาวตั้งแคมป์ที่ผาชะนะได อ.โขงเจียม, งานประเพณีแข่งว่าวเป่าโหวด

เดือน มกราคม - เมษายน
เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
เดือน เมษายน
		
เดือน เมษายน - กันยายน
เดือน กรกฎาคม 		
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม
เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม		
		
เดือน กรกฎาคม - กันยายน
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
เดือน พฤศจิกายน		
		

แก่งสองคอน สามพันโบก, งานนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
ท่องเที่ยวแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร, เที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ
เทศกาลมหาสงกรานต์, พิธีสรงน้ำและอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมที่ยิ่งใหญ่
ชมแมงกะพรุนนํ้ำจืด ที่สามพันโบก
ยลสามพันโบก สุดยอดแกรนแคนยอนเมืองอีสาน
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ประกวดขบวนแห่นางงามต้นเทียน, เทียนนานาชาติ
ชมเทศกาลมหัศจรรย์กุ้งเดินขบวน ที่อำเภอนํ้ำยืน
เทศกาลชมดอกไม้ป่า เที่ยวผาชะนะได อ.โขงเจียม, แข่งเรือประเพณีจังหวัด
ประเพณีออกพรรษา ลอยกระทง ไหลเรือไฟ, ชมบั้งไฟพญานาค อ.โขงเจียม
อาณาจักรแห่งสีสันลานดอกไม้ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี
ยลทุ่งดอกกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ
ชมดอกหญ้าป่า ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินวัดไชยมงคล
พิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวคำผง) วัดทุ่งศรีเมือง

1
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4

5

6

7

8

9
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11

12

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี Ubonratchatani Municipailty
2. ศาลากลาง City Hall
3. ธนาคาร Bank
4. วัด Temple
5. ปั๊มนํ้ำมัน Gas Station
6. ททท. TAT
7. สนามกอล์ฟ Goft Driving Range
8. สวนสาธารณะ Park - สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
9. โรงแรม/ที่พัก Hotels and accommod
10. โรงพยาบาล Hospital
11. ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
12. สถานีดับเพลิง

