“อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกสถาปนาเมืองอุบลขึ้นเป็นเมืองประเทศราชแต่งตั้ง
ให้ พ ระประทุ ม ราชวงศาเป็ น พระปทุ ม วรราชสุ ริ ย วงศ์ (คำผง) เจ้ า ครองเมื อ ง 

“เมื อ งอุ บ ลราชธานี ศรี ว นาลั ย ประเทศราช” พระราชทานพระสุ พ รรณบั ต ร 

และเครื่องยศเจ้าเมืองประเทศราช พร้อมทำพิธีสบถสาบานถือน้ำพิพัฒน์สัตยา 

เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 13 ค่ำ จุลศักราช 1154 ปีชวด จัตวาศก ตรงกับวันที่ 16
กรกฎาคม 2335 โดยเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานีถึงปี 2338
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ของประเทศไทย โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ
จังหวัดอุบ ลราชธานี เป็น เมือ งที่มีแ ม่น้ำมู ลไหลผ่าน มีป ระวัติ ศาสตร์ที่ยาวนาน
มากว่า 200 ปี มี 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 16,112 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 1.8 ล้านคน ในปัจจุบัน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทางด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยว มีความพร้อมสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิ
เช่น การผุดของโรงงานต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และรีสอร์ท 

ทั้งในจังหวัดและต่างอำเภอ และยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ในการเดินทาง
เข้าสู่ตัวจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ  สถานีขนส่ง  รถทัวร์สายต่างๆ ไป-กลับ 

เกือบทุกจังหวัด และมีสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ที่เชื่อมโยงไปยังทุกภาคทั่ว
ประเทศ และยั ง มี ชื่ อ เสี ย งทางอารยธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อั น ดี ง าม
มายาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปี

เทศกาลเด่นจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Festival

วัดบูรพาราม

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเที่ยวชมศิลปะการแสดง การตกแต่งเทียนตามวัด
ต่าง ๆ การจัดแสดงต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมืองในยามค่ำคืน และชมขบวนแห่เทียน
พรรษาอันวิจิตรตระการตา

Candle Festival

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.

งานประเพณี ไหลเรือไฟ
จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ แม่น้ำมูลบริเวณ
เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การไหลเรือไฟของคุ้มวัด
ต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่อนุรักษ์รูปแบบประเพณีไหลเรือไฟ พื้นบ้านอีสาน
ดั้งเดิมไว้

อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
ต้นเทียนใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทุ่งศรีเมือง เป็นลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งในวโรกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 6 รอบ วั น ที่ 5
ธันวาคม 2542 มีความสูง 22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร ฐานเป็นรูปวงรี
แบบไข่ ขบวนต้ น เที ย นจำลองเรื อ พระมหาชนก พระราชนิ พ นธ์ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 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)

Wat Manee Wanaram /Manee Wanaran Temple

ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่าในอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ให้หลากหลายและมีสีสัน ซึ่งได้รับความสนใจ
จากพี่น้องประชาชนในเขตอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองแห่ง
ดอกบัวงาม เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงจัดให้มีถนนคนเดิน วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 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 ย
ถูกหลักอนามัย ขอเชิญมา ช้อป ชม ชิมให้ได้นะคะ

N

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.
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อยู่ ที่ บ้ า นก่ อ ตำบลโนนโหนน อำเภอวาริ น ชำราบ ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง โดย
พระอาจารย์หลวงพ่อชา สุภัทโท พระเถระชื่อดังสายวิปัสสนา พื้นที่ประมาณ 

300 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบมีหนองนํ้าที่มีต้นพงขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นที่มาของ
ชื่อวัด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินัย ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นต้นแบบวัดป่าสายหลวงพ่อชา ซึ่งมีสาขามากที่สุดเกือบ 200
แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ เจดีย์หลวงปู่ชา
เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นอีสานพระอุโบสถแบบ
สมัยใหม่เอื้อประโยชน์ใช้สอย พื้นยกสูงเป็นถังเก็บนํ้าฝน ภายในมีภาพแกะ
สลักวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อชาและพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องทอง
เหลือง ผ้าทอเมืองอุบล หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อชา ส่วนองค์เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงพ่อชา
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอีสานกับล้านช้าง

Wat Nong Pa Pong/ Nong Pa Pong Temple

วัดพระธาตุหนองบัว

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).

วัดพระธาตุหนองบัวอยู่บริเวณชานเมืองอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือ
สร้างในปี พ.ศ. 2498 มี “พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ในโอกาสครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาโดยจำลองแบบมาจาก
พุทธคยาประเทศอินเดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นวัดเดียวใน
ภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้และยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการทำเทียนพรรษา
อีกด้วย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

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”.

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.

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.

เรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ตั้งอยู่
บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์
หรื อ เขาไกรลาศ บริ เวณบนยอดเขาจะมองเห็ น พระอุ โ บสถ
สีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า จุดเด่นของวัด คือ การได้มาชมภาพ
เรืองแสงเป็นสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บน
ผนั ง ด้ า นหลั ง ของอุ โ บสถในยามค่ ำ คื น ซึ่ ง ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะ
สำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่ เวลา 6.00.-19.30 น.
ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า

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

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

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.

สถานที่ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Tourist Attraction in Ubon Ratchathani
Municipality

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 โดยกรมศิลปากร
ออกแบบเป็ น ยอดบั ว ตู ม ใช้ ไ ม้ ช ั ย พฤกษ์ ใ นการสร้ า งและเมื ่ อ วั น ที ่ 16
มกราคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจ้ า พระบรมราชิ น ี น าถ พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช
สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนิน 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
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ตั้งอยู่โค้งถนนสมเด็จ ริมฝั่งแม่น้ำมูลถือเป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของ
จังหวัดอุบลราชธานี สร้างในปี พ.ศ.2396 มีพระอุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรม
แบบผสมผสาน หลังคาเป็นแบบไทยภาคกลางมีช่อฟ้าใบระกา และหางหงส์ ซึ่ง
เป็นอิทธิพลมาจากจีน 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

อาหารท้องถิ่น
ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มบักนัด
ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ทำด้วยเนื้อปลาสวาย
หรือปลาเทโพหั่นเป็นชิ้นยาวๆ หมักกับสับปะรด ใช้ทำอาหารประเภทหลน
มีจำหน่ายทั่วไปในตัวเมืองและอาหารที่คนอุบลรู้จักกันดีก็คือก๋วยจั๊บ ก๋วยจั๊บ
ที่นี่มีหลายร้าน 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”

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

It was built in 1781. Phra Prathum Woraras Suriyawong or Thao Kham Pong
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.

เป็นอารามหลวงตั้งอยู่บนถนนอุปราช ในตัวเมืองอุบลฯ พระอุโบสถสร้าง
ตามแบบวัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมพระคู่บ้านคู่เมือง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเข้าขบวน
แห่ ไ ปรอบตั ว เมื อ งอุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให้ ศ าสนิ ก ชนได้ น มั ส การ และสรงน้ ำ 

พระแก้วบุษราคัมแกะมาจากแก้วบุษราคัมหน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากเรือนแท่น
ถึงเปลวพระโมฬี 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.

อุบลราชธานี

ผ้าทอเมืองอุบล

งานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ ในด้านความงดงามละเอียดปราณีต ในอดีต
เคยเป็นผ้าสำหรับเจ้านายในราชสำนักที่กรุงเทพฯ และเจ้านายเมือง
อุบล ทั้งผ้าซิ่น ไหมเงิน ไหมคำ ผ้าซิ่นมุก ผ้าซิ่นมัดไหมหรือผ้ามัดหมี่
ผ้าเบี่ยง ผ้าห่ม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าและตุง ปัจจุบันมีการนำลายเก่าแก่
คือ “ลายกาบบัว” มาประยุกต์เป็นลายผ้าประจำจังหวัด

Ubon Ratchathani Textiles

เมืองอุบลราชธานี

Wat Luang/ Luang Temple

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว

Wat Maha Wanaram / Maha Wanaram Temple

ของฝาก

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

H A N I

วัดมหาวนาราม เดิมชื่อ วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ เป็นวัดเก่าแก่ และ
ถื อ เป็ น วั ด คู่ บ้ า น คู่ เ มื อ ง มี พ ระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ้ า นคู่ เ มื อ งประดิ ษ ฐาน
ในพระอุโบสถ คือ “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
สร้างขึ้นใน พ.ศ.2350 ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (ประมาณเมษายน) ของทุกๆ ปี 

จะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดกและสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่
อินทร์แปลง
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”

วัดหลวง

วัดศรีอุบลรัตนาราม
วัดสุปัฎนารามวรวิหาร

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

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.

Wat Tai Phra Chao Yai Ong Tue

Old town walking street in Ubon Ratchathani

The FIrework tradition

วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ 2332 ที่ชายดงอู่ผึ้ง 

ผู้ ส ร้ า งคื อ อุ ป ฮาดก่ ำ โอรสพระประทุ ม วรราชสุ ริ ย วงศ์ (เจ้ า คำผง) ผู้ ก่ อ ตั้ ง
สร้างเมืองอุบลฯเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง ระหว่างวัดทุ่งศรีเมือง
กั บ วั ด มหาวนาราม (วั ด ป่ า ใหญ่ ) เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “พระแก้ ว โกเมน” และมี
ศาลาแดงหรือกุฏิแดงที่สวยงาม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2322 มีชื่อ
เดิมว่า วัดใต้เทิง ตามประวัติกล่าวว่า เดิมมีอยู่ 2 วัด คือวัดใต้เทิง และ วัดใต้ท่า
ต่อมาได้ยุบ 2 วัด มาเป็นวัดเดียวกันในปี พ.ศ.2545 เรียกว่าวัดใต้เทิง แปลว่าเหนือ
หรือสูงขึ้นไป ต่อมาคำว่าเทิงเลือนหายไป เหลือแต่คำว่า วัดใต้ สิ่งที่สำคัญวัดนี้คือ
อุโบสถสร้างด้วยศิลปะ 3 ชาติ อยู่หลังเดียวกัน คือ หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์
ส่วนฐานเป็นศิลปะขอมผสมเวียดนาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่
หนัก 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม จึงได้ชื่อว่า วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

แหล่งท่องเที่ยวกลางลำน้ำมูล มีลักษณะเป็นเกาะหาดทรายเล็ก ๆ ต้นไม้
เขียวชอุ่ม บรรยากาศร่มรื่น ทรายสวย น้ำใส ท่องเที่ยวได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนพฤษภาคม โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์
Hat Wat Tai is located at the middle of the Moon river. The
physlognomy is a small Island with a lush green. It is apeaceful
place, beautiful sand and clear water. Recommend to travel during
November to May especially, on Song-Kran festival.

วั ด บู ร พารามสร้ า งราว พ.ศ.2436-2453 ในสมั ย พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอุบลราชธานี ในครั้งนั้น 

ได้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ แ ละที่ ดิ น สร้ า งถวาย พระอาจารย์ สี ท า ชั ย เสโน ที่ ท่ า นมานั่ ง
วิปัสสนากรรมฐาน ณ ที่นี้เป็นประจำ และยังเคยเป็นที่จำพรรษาของอาจารย์ชื่อดัง
ทางวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ อาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ, อาจารย์ลี ธัมมธโร
อาจารย์เสาร์ กันตสีโล และอาจารย์สิงห์ ขันตยคโม

Wat Burapa Ram / Burapa Ram Temple

วัดทุ่งศรีเมือง

Hat Wat Tai

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

หาดวัดใต้

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.

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

ทงุศรเีมอืง

Anuban School

ร.ร.อนบุาล

Wat Cheang

วดัแจง

ร.ร.ศรีทองฯ

Uppalisan Rd.

"*31035

ถ.เจรญ
ิ ร

Wat Ban Tamyea

ตำบลไรนอย
วดับานตำแย

กองบนิที 21 กองพลบนิที 2

ถ.อปุลสีาน

Thaung si muang Park

ร.ร.วัดศรีอุบลฯ

สนง.ที่วาการอำเภอ

ถ.สุรศักดิ์

Surasak Rd.

ศาลแขวง

วWat
ดัสSutat
ทุศัน

ตลMarket
าดนยิม
ศาลจงัหวดั

n
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h
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พชืผล
ระการ
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.
อ
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เขตทหารอากาศ

ตำบลขามใหญ

Ubonvittayakhom School

ร.ร.อบุลวทิยาคม

วดัปทมุมาลยั

Wat Phathummalai

วดัไชยมงคล
Wat Chaimongkol

ศาลเยาวชน
และครอบครวั

วดัสปุฏนาราม

วดัโรมนั

วทิยาลยั
สารพดัชาง

College

Phalochai Rd.

วดัสวาง
อารมณ

วดัทองนพคณ
ุ

Wat Thong Nopakul

Wat Sawang

ถ.พโลชยั

isan Rd.

ถ.สรุยิาตร

บงุกาแ
ซว

โรงแรมทอแสง

Samakhi School

ร.ร.สามคัคฯี

แขวงการทาง

Regent Hotel

โรงแรมรเีจนท

ตลาด
6
6 Market

Phathumrat Hotel

ร.ร.นารนีกุลู
Nareenukul School
ถ.อปุลสีาน
Uppal

ไปรษณยี
แจงสนทิ
Post Station

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงแรมเนวาดา
Nevada Hotel
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Rajaphat Ubonratchathani University
ี
ถ.ราRชatธthาanนi Rd.
ศ.น.จ.
โรงแรม

ศนูยศลิปวฒ
ั นธรรมกาญจนภเิษก

Ubon Stadium

สนามกฬีากลาง

ซ.ชยางกรู 16

Wat Ban na khway

วดับานนาควาย

กฟภ.
PEA

PEA

สถานขีนสงไฟฟาแรงสงู อบุลฯ 1
เคหะชมุชนอบุลฯ

ตกึสนุยี Soi Chayangkul 16
Sunee grand
ร.ร.อสัสมัชญ
ั Aussumson School

Muang Ubon School

ตำรวจทางหลวง 2
Highway Police
ร.ร.เมอืงอบุล

Sukasongkoa Rd.

ถ.สขุาสงเคราะห

Soi Chayangkul 40

Sport School

สนง.ชลประทานที่ 5

กดุคณ
ู

เรอืนจำกลาง

ถ.นคิมสายกลาง
Nikhomsayk

Sappasit Rd
.

ถ.สรรพสิทธิ์

Benjamamaharat School

Post Station

ไปรษณยี

Ban Khanluang Shool

ร.ร.บานกานเหลือง

Wanarom Park

สวนวนารมย

ซ.ชยางกรู 40 (โอบออม)

ร.ร.กฬีาอบุลฯ

Border Patrol Police

ต.ช.ด. ที่ 22

ศนูยการศกึษานอกโรงเรยีน

ร.ร.เบญ
็ จะมะมหาราช

สนง.ประกนัสงัคม
วดัใหมกดุคณ
ู

.PPO3JWFS

Moon Noi River

ิท

Rd
.

ที่ทำการปกครอง

Huay Mung Park
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Nong bua Park

สวนสาธารณะหนองบวั

ตลาดหนองบวั

Nong bua Market

Poly Technic College

ร.ร.เทศบาล 2 (หนองบวั)

Tedsaban 2 School

Wat Nong bua

สวนสาธารณะหวยมวง

Sukhau
pathum
Rd.

ถ.แจ

รพ.ราชเวช

42

42
ซอยชยางกรู

angkul
Soi Chay

ซ.ชยางกรู 21
วทิยาลยัโปลเีทคนคิ

Soi Chayangkul 21

Ratchavate Hospital

Big C

บิ๊กซี

วดัพระธาตหุนองบวั
รานอาหาร ฟลลิ่ง

Thumwitea Rd.

ถ.ธรรมวถิี

ราน อาหารเดอะโฮม

Makro

ลำมลูนอย

ทาบ
อ
Rd.

Goft Driving Range
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สนามกอลฟ
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ถ.ชล

Wat Phasanudom

วดัปาแสนอดุม

รานลาบเปด ก.แกว

Maree School

ร.ร.มารยีนริมล
แม็คโคร

ตำบลแจระแม

ตำบลแจระแม

To By Pass Rd.

ไป ถ.สายเลี่ยงเมือง

บานทพัไทย
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ถ.ส
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Bus Station

Chawalanok Rd.

i Rd.
Chawalana

Pa
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สนง.ประปา
เขต 8 อบุลฯ

ธิารณRd .
ถ.จงกลlnนita
n

สถานขีนสง

ถ.ชวาลานอก

กดุ
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าลข
อน
อก

Jongko

By

อืง
ถ.สายเลByยีงPaเมss Rd.

ถ.พนม

คณุ
ถ.นaพkun Rd.

มะ

ถ.เบ
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ถ.ชวาลาใน
Phanom Rd.

p
Nop

รานอาหาร แซบซอย 9

ถ.อบุลitกจิRd.

Ubonk

ma

สำนกังานขนสงแหงที 2

ถ.ราชบตุร

Rd
.

ถ.นครบาล

Wat Ban Khanluang

but Rd.
Ratcha

ถ.ส

Nakhonban Rd.
Yudtapan Rd.

ั ฑ
ถ.ยทุธภณ

d.
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วดับานกานเหลอืง

Ubonsak Rd.

ถ.อุบลศักดิ์

ุ ฏน
Sup ป
at R 
d.

ถ.ผาแดง

Phadang Rd.

ถ.

Th

i Rd.
Thepyoth

i Rd
.

The zoo

ง
.หลวRd.
ถLuang
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ถ.เทพโยธี

ถ.พลแพน

an
a

สวนสตัวจงัหวดัอบุลราชธานี

ถ.สรุพล

ธี
เทพ
โย

ถ.เทพโยธี
Suraphon Rd.

ใน
ถ.บรูพanาai Rd.

ูร

Phonphaen Rd.

ถ.บรู
พาใน

rap

Bu

ไข่กระทะลาวา

Rd.

Burap

ส้มตำ-ไก่ย่าง

Rd.

ก๋วยจั๊บญวน

ถ.ภาษ
har เีจรญ
oen ิ

ปากหม้อญวน
Pas
ric

045-254-120, 191
045-323-747
046-313-220
045-244-973
045-321-243-4
045-269-533-5
045-243-037-9
045 321 004
045 316 085

อาหารอร่อยเมืองอุบล
kul

ราช
ถU.อppปุarat Rd.

ถ.เทศบา
ล 81 ซ.1

เบอร์ โทรศัพท์ที่สำคัญ
หมูยอ

ตร ะ
ก
า
รพ
ชืผ
ล
Wat Srisangthong

วดัศรแีสงทอง
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1. เทศบาลนครอบุลราชธานี Ubonratchatani Municipailty
2. ศาลากลาง City Hall ที่วาการอำเภอ District ofﬁce
3. ธนาคาร Bank
4. วดั Temple
5. ปมน้ำมัน Gas Station
6. ททท. TAT
7. สนามกอลฟ Goft Driving Range
8. สวนสาธารณะ Park - สวนสตัวจงัหวดัอบุลราชธานี
9. โรงแรม/ที่พัก Hotels and accommod
10. โรงพยาบาล Hospital
11. ศนูยบรกิารสาธารณสขุชมุชน
12. สถานดีบัเพลงิ

/

ทศิเหนอื

WF
O3J
.PP

ถ.รอบหวยวงันอง

ตำบลปทมุ

คลองนาควาย

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

3

045-261 552
081-878 5474
089-667 1223
087-245 5111
045-262 875
045-255 131
045-250 030
045-322 299
- สถานีตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี
- สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี
- สถานีตำรวจทางหลวง		
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- โรงพยาบาลวารินชำราบ
- โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
- สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
- สถานีรถไฟอุบลราชธานี
- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี
094-297 9425
086-260 6606
081-725 6587
081-876 5047
045-243 262
083-469 8822
089-425 8543
089-719 6554
093-323 5493
045-243 433
088-583 312
045-255 004
ean

างก
ถ.ชย

ถ.บรูพานอก

ร้านของฝาก /ร้านขายของที่ระลึก
- ร้านหมูยอดาวทอง (สาขาหน้าอำเภอ)
- หมูยอแม่ฮาย1			
- ร้านหมูยอเดช			
- ไส้กรอกนวลปราง		
- หมูยอโอชารส เจ้าต้นตำรับ
- หมูยอเยาวภา 1		
- ณ อุบล ของฝากเมืองอุบล
- สมบูรณ์ไหมไทย		
- ต้นเทียนไหมไทย		
- ร้านพันชาติ (ผ้าไทย)
- ร้านฝ้ายเข็น (ผ้าไทย)		
- ศูนย์โอท๊อป 			

ไป

รญิ
าจเจ
.อำน

g
yan
Cha

Burapa
nok Rd
.

- ร้านหมูยอตองหนึ่ง		
- ร้านหมูยอแม่ฮาย		
- ร้านหมูยอ กิมลั้ง 		
- หมูยอสามชัย อุบล		
- ร้านหมูยอดาวเงิน		
- ร้านดาวทอง ของฝากอุบล
- ร้านหมูยอศรีณรงค์ แม่เก๋
- ป.อุบล				
045-285-999, 088-721-9228
045-243-051-2, 045-262-980
045-953-955
045-311-061, 089-844-1309
045-956-995, 093-439-3212
096-629-6493
045-314-881, 045-314-991
045-244-388-90
045-262-920-4
045-311-331, 082-202-9455
045-241-004, 094-291-5419
045-262-592, 045-262-552
081-819-6714, 02-222-1133

ไป
อ.

- เดอร์บัว วิลล่า อุบลราชธานี
- โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์
- อริสต้าร์โฮเทล อุบล		
- โรงแรมปานจันทร์เพลส
- วิช โฮเทล อุบล		
- เอ็กเซลล่า โฮเทล		
- โรงแรมเดอะริช อุบลราชธานี
- โรงแรมเดอะราชธานี		
- โรงแรม รีเจ้นท์ พาเลซ อุบลราชธานี
- 168 สตูดิโอ อุบลราชธานี
- โรงแรมวังนองรีสอร์ท		
- โรงแรม ศรีสมไทย เฮ้าส์
- บีทู บูทิค บัสเจส		
ro
cha
nat
Am
To

ง

สถานที่ท่องเที่ยว
วงัน
อ

พระแก้วมรกต, พรแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ
Phra Kaew Nin Klan

หว
ย

045-311-655, 045-311-656
045-313-352, 045-313-354
097-341-7575, 099-165-2888
081-2653388, 045-352-900
045-266-777, 086-471-0595
045-254-200, 045-246-000
045-264-271, 098-118-0194
045-244-388-90
045-285-400, 085-311-6088
045-251-288
045-312-841, 087-458 2700
045-261-748-49
045-355-199, 092-260-1297
045-285-757, 097-334-4480
045-284-888, 080-544-7888
045-281919, 083-5471919
045-314-881, 045-314-991
095-620-1919, 045-311-162-3
045-245-531-9
096-075-1579, 045-241-739
045-254-600, 045-263-263
045-241-045, 045-241-046
Rd.

- กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท		
- เนวาด้า โฮเทล			
- เนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
- สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
- อุบลบุรี รีสอร์ท			
- โรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี
- โรงแรมลายทอง		
- โรงแรมเดอะราชธานี		
- โรงแรมเป็นตาฮัก		
- บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท
- โรงแรมระพีพรรณวิลล์		
- ยู โฮเทล อุบลราชธานี		
- ฮ๊อบ อินน์ อุบลราชธานี
- วี โฮเทล อุบลราชธานี
- โรงแรมเอ พลัส อุบลราชธานี
- เดอะ บริส อุบล		
- เดอะริช อุบลราชธานี 		
- โรงแรมเดอ พราวด์		
- โรงแรมทอแสง อุบลราชธานี
- โรงแรมโตเกียว			
- ผาแดง โฮเต็ล			
- อุบลโฮเต็ล (9 ชั้น)		

ถ.อบุล -ตระการ
Ubon-Thaklan

ที่พัก
Phra Kaew Morakhot
ay
W
an
g

วัดพระธาตุหนองบัว
Wat Phra that Nong Bua

Hu

พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม
Phra Kaew Busara Kham
พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง วัดสุปัฏนาราม
พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง
Phra Kaew Khaw Phechnamkhang
Phra Kaew Paitoon

พระแก้วโกเมน วัดวณีวนาราม
Phra Kaew Komain

No
ng

ไหว้พระดี ศรีอุบล เสริมศิริมงคลชีวิต

