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วดัสปุัฏนารามวรวิหาร วดัหลวง งานประเพณแีห่เทียนพรรษา ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่า
อบุลราชธานี

อภิมหาเทยีนพรรษาเฉลิมพระเกยีรติ

  ตั้งอยู่บนถนนหลวงตัดกับถนนศรีณรงค์ ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมของอีสานที่สวยงาม 
และสมบูรณ์ที่สุด คือ “หอไตรกลางน�้า” ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศิลปะ
ผสมผสานระหว่างไทย พม่า และลาว ตวัอาคารเป็นเรอืนไทยแบบฝาปะกน 
ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทองส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบันท่ี
สวยงามทั้งสองด้านเป็นลักษณะของศิลปะลาว

 เป็นอารามหลวงตั้งอยู ่บนถนนอุปราช  
ในตัวเมืองอุบลฯ พระอุโบสถสร้างตามแบบ 
วัดเบญจมบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว
บุษราคัมพระคู่บ้านคู่เมือง ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ของทุกปี จะมีการอัญเชิญพระแก้ว
บษุราคมัเข้าขบวนแห่ไปรอบตวัเมอืงอบุลราชธานี  

 วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ ริมฝั่งแม่น�้ามูล (ตลาดใหญ่) สร้างเมื่อ 
พ.ศ.2324 เมื่อเจ้าพระปทุมวรราชสุริยะวงศ์ (เจ้าค�าผง) ได้อพยพมาจาก 
ดอนมดแดง มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ดงอู่ผึ้ง และได้ตั้งเมืองอุบลราชธานีขึ้น 
“วัดหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นวัดแรกของเมืองอุบลราชธานี เป็นที่ประดิษฐาน
พระแก้วไพฑูรย์เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติ 

  วัดบูรพารามสร้างราว พ.ศ.2436-2453 ในสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสทิธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอุบลราชธาน ีในครัง้น้ัน
ได้บริจาคทรัพย์และที่ดินสร้างถวาย พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน ที่ท่านมานั่ง 
วิปัฏสนากรรมฐาน ณ ที่นี้เป็นประจ�า และยังเคยเป็นที่จ�าพรรษาของอาจารย์
ชื่อดังทางวิปัสนากรรมฐาน ได้แก ่อาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ อาจารย์ลี ธัมมธโร 
อาจารย์เสาร์ กันตสีโล และอาจารย์สิงห์ ขันตยคโม

  เป็นวัดที่ส�าคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ.2322 
มีชื่อเดิมว่าวัดใต้เทิง ความประวัติกล่าวว่า เดิมมีอยู่ 2 วัด คือวัดใต้เทิง และ
วัดใต้ท่าต่อมาได้ยุบ 2 วัด มาเป็นวัดเดียวกันในปี พ.ศ.2545 เรียกว่าวัดใต้เทิง 
แปลว่าเหนือหรือสูงข้ึนไป ต่อมาค�าว่าเทิงเลือนหายไป เหลือแต่ค�าว่าวัดใต้  
สิ่งที่ส�าคัญวัดนี้คืออุโบสถสร้างด้วยศิลปะ 3 ชาติ อยู่หลังเดียวกัน คือหลังคา
เป็นทรงไทยประยุกต์ส่วนฐานเป็นศิลปะขอมผสมเวยีดนาม เป็นทีป่ระดษิฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญ่หนัก 1 ตื้อ เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม จึงได้ชื่อว่าวัดใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

   ตั้งอยู ่ทางทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 โดย 
กรมศิลปากร ออกแบบเป็นยอดบัวตูมใช้ไม้ชัยพฤษ์ในการสร้างและเมื่อ 
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงประกอบพิธีเปิด

   ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มบักนัด
ซึง่เป็นอาหารพืน้เมอืงท่ีขึน้ชือ่ของจงัหวดัอบุลราชธาน ีท�าด้วยเนือ้ปลาสวาย
หรือปลาเทโพหั่นเป็นชิ้นยาว ๆ  หมักกับสับปะรด ใช้ท�าอาหารประเภทหลน
มีจ�าหน่ายทั่วไปในตัวเมืองและอาหารท่ีคนอุบลรู้จักกันดีก็คือก๋วยจั๊บ  
ก๋วยจั๊บที่นี่มีหลายร้าน  รสชาติอร่อยเข้มข้น

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

 เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น�้าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน 
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม งามล�า้เทียนพรรษา ผาแต้มก่อน
ประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล
 ขอต้อนรับสู่ดินแดนเมืองดอกบัว นครอุบลคนอิสาน จิตใจงามราชธานี 
หนึง่เดยีวของไทยเหน็ตะวนัก่อนใครในสยาม “อุบลราชธาน”ี ต�านาน 
ก่อนประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติสวยงาม เช่น ผาแต้ม  
ผาชะนะได น�้าตกแสงจันทร์ น�้าตกห้วยหลวง แก่งตะนะ แก่งสะพือ  
ศิลปะโบราณสถาน  ศาลหลักเมือง สถานที่รวมใจไทยอุบล และนักท่องเที่ยว 
พระธาตุหนองบวัสงูเด่นเป็นสง่า  รปูแบบเจดย์ีพทุธคยา  หอไตรเรอืนไม้โบราณ
กลางน�้า วัดทุ่งศรีเมือง เรือโบราณไม้ตะเคียนและธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบก 
ที่วัดบ้านชีทวน 
 เมืองอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล จารีตประเพณีอันดีงาม ย่ิงใหญ่กว่าใคร 
ในสยาม งานแห่เทียนเข้าพรรษา บุญมหาสงกรานต์ ต�านานงานออกพรรษา  
ลอยกระทง ไหลเรือไฟแข่งเรือยาว บุญฮีตสิบสองคองสิบสี่ 
 ถิ่นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้ เคียงคู่งานศิลปหัตถกรรม ฝีมือที่เลื่องลือมา
ตัง้แต่กาลสมยัจนถงึปัจจบุนั ผ้าฝ้ายลายขิด ผ้าไหมลายไทย ผ้ากาบบัว
เอกลกัษณ์ท้องถิน่ เครือ่งทองเหลอืงบ้านปะอาว กระตบิข้าวลายดอกบ้านหนองขอน
  “ไผ๋ว่าเมืองอีสานแล้ง อยากจูงแขนน้อมาเบิ่ง 
  ความเจริญรุดหน้า อีกบ่ส่า เป็นแท้แก่นนครเด้อ 
  ผู้อยู่ใกล้อยู่ไกล มีโอกาสยามได๋ เชิญไปหามาแอ่ว 
  ขอเชิญไปแวะเยี่ยม นครอุบลพู่นดอกบ่ไกล
  นายกแอนขอต้อนรับถ่อนไท้ เทิงชาวไทยนักท่องเที่ยว
  คนอุบลบ่คดเลี้ยว งามรูปหน้าพร้อมน�า้ใจ เด้อข้าน้อย”

 จดัขึน้ในช่วงวนัเข้าพรรษา (ประมาณเดอืนกรกฎาคม) ณ บรเิวณ
ทุง่ศรเีมอืง  กจิกรรมทีน่่าสนใจ ได้แก่ การเทีย่วชมศลิปะการแสดง การ
ตกแต่งเทียนตามวัดต่าง ๆ การจัดแสดงต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมือง 
ในยามค�่าคืน และชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรตระการตา

 ตั้งอยู ่โค้งถนนสมเด็จ ริ่มฝั ่งแม่น�้ามูล 
ถือเป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของจังหวัด
อบุลราชธาน ี สร้างในปี พ.ศ.2396 มพีระอโุบสถ
ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน หลังคาเป็น
แบบไทยภาคกลางมช่ีอฟ้าใบระกา และหางหงส์ 
ซึง่เป็นอิทธพิลมาจากจนี และเวยีดนามตวัอาคาร
เลียนแบบตะวันตก ส่วนฐานเป็นแบบเขมร 
ภายในอุโบสถประดิษฐาน “พระสัพพัญญูเจ้า” 
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามมากและพระ
แก้วขาวเพชรน�้าค้างมีหอศิลปวัฒนธรรม และ
โปงไม้ตะเคียนที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก และที่ท่าน�้า 
มีอุทยานวังมัจฉาปลาจากธรรมชาติในแม่น�้ามูล
จ�านวนมาก

  ต้นเทยีนทีใ่หญ่ท่ีสุดในโลก ตัง้อยูท่ีทุ่ง่ศรเีมอืง เป็นลานเทยีนเฉลมิพระเกยีรติ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
วันที่ 5 ธันวาคม 2542  มีความสูง 22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.4 เมตร
ฐานเป็นรูปวงรีแบบไข่ ขบวนต้นเทียนจ�าลองเรือพระมหาชนก
พระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวสมปรารถนา วิกรยัเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี

เทศกาลงานเด่น 

จังหวัดอบุลราชธานี

  จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ แม่น�้ามูล 
บริเวณ เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การไหลเรือไฟ
ของคุ้มวดัต่างๆ และประชาชนทัว่ไปทีอ่นรุกัษ์รปูแบบประเพณไีหลเรอืไฟ
พื้นบ้านอีสานดั้งเดิมไว้

       เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริม
อาชพีและการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลนครอบุลราชธาน ีซึง่ทีผ่่านมาการ
จัดกิจกรรมถนนคนเดิน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ได้รับความสนใจและ
เป็นที่นิยมส�าหรับผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจ�านวนมากแต่พื้นที่บริเวณ
หน้าศาลหลกัเมอืง ไม่สามารถรองรบั ผูจ้�าหน่ายสนิค้าได้เพียงพอ เทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงได้มีนโยบายจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งท่ี 2  
ณ บริเวณถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น�้ามูล ช่วงท่าน�้าตลาดใหญ่ถึง
ท่าวัดหลวง โดยก่อนการด�าเนินการเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดส่ง 
เจ้าหน้าที่ออกไปส�ารวจความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะในการจัดถนนคนเดิน 
กับผู้ประกอบการร้านค้าท่ีอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งผลการส�ารวจส่วนใหญ่
เห็นด้วยในการจัดถนนคนเดินบนถนนราชบุตรและถนนเลียบแม่น�้ามูล 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เมืองเก่ากลับมาคึกคักอีกครั้ง เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงได้ก�าหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งที่ 2 ทุกวันศุกร์ 
เสาร์และอาทติย์เวลา 16.00-22.00 น. ในระหว่างวนัที ่2 สงิหาคม 2556 
–27 เมษายน 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน ณ บริเวณถนนราชบุตรและ
ถนนเลยีบแม่น�า้มลู โดยมกีารออกรร้านจ�าหน่ายสนิค้าพืน้เมอืง สนิค้าท�ามอื 
ของทีร่ะลกึ สนิค้าหลายหลายประเภท พร้อมการออกร้านจ�าหน่ายอาหารอร่อย 
ถกูหลกัอนามยั  เทศบาลนครอบุลราชธานี จงึขอเชิญชวนพีน้่องประชาชน 
นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมถนนคนเดินได้ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์

 ตามล�าแม่น�้ามลูในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานนีัน้ ในช่วงหลงัจาก
เสร็จสิ้นงานบุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) แล้วมี
การจดัแข่งขนัเรอืยาวประเพณีขึน้หลายแห่ง และทีจ่ดัขึน้ประจ�าได้แก่ 
เทศบาลนครอบุลฯ จดัขึน้บรเิวณสะพานรตันโกสนิทร์ 200 ปี เทศบาล
เมอืงพบิลูมงัสาหาร จดัขึน้บรเิวณเชงิสะพานข้ามแม่น�า้มูล วดัโพธิต์าก 

งานประเพณไีหลเรอืไฟ

เทศกาลแข่งขันเรอืยาวประเพณี

เพื่อให้ศาสนิกชนได้นมัสการ และสรงน�้า พระแก้วบุษราคัมแกะมาจาก
แก้วบุษราคัมหน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมฬี 5 นิ้ว 
มีความงดงามมาก

 เป็นวดัเก่าแก่ และถอืเป็นวัดคูบ้่าน คูเ่มอืง 
มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐาน
ในพระอโุบสถ คือ “พระเจ้าใหญ่อนิทร์แปลง” 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นใน 
พ.ศ.2350 ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (ประมาณ
เมษายน) ของทุกๆปีจะมีการท�าบุญ
ตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดกและ
สรงน�้าปิดทองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วดัมณวีนาราม (วัดป่าน้อย)

วดัหนองบัว

 วดัมณวีนาราม (วดัป่าน้อย) สร้างเมือ่ประมาณ 
พ.ศ 2332 ที่ชายดงอู่ผึ้ง ผู้สร้างคือ อุปฮาดก�่า โอรส
พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าค�าผง)  ผู้ก่อตั้งสร้าง
เมืองอุบลฯเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันตั้งอยู่ถนนหลวง 
ระหว่างวดัทุง่ศรเีมอืงกบัวัดมหาวนาราม (วดัป่าใหญ่)
เป็นทีป่ระดิษฐาน “พระแก้วโกเมน” และมศีาลาแดง
หรือกุฏีแดงท่ีสวยงาม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถาน  

วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

 อยู่บริเวณชานเมืองอุบลราชธานี ไปทาง 
ทิศเหนือสร้างในปี พ.ศ.2498 มี “พระเจดีย ์
ศรีมหาโพธิ์”  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในโอกาส
ครบรอบ 25 ศตวรรษของพระพุทธศาสนาโดย
จ�าลองแบบมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย 
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นวัดเดียว
ในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้และยังเป็นวัด
ที่มีชื่อเสียงในการท�าเทียนพรรษาอีกด้วย

ศาลหลกัเมือง

แผนที่แหล่งท่องเที่ยว

อบุลราชธานี

ของฝากเมืองอบุลราชธานี
อาหารท้องถิ่น

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผ้าทอเมอืงอบุลฯ
  งานหัตถกรรมที่ข้ึนชื่อ ในด้านความงดงามละเอียดปราณีต ในอดีต
เคยเป็นผ้าส�าหรับเจ้านายในราชส�านักที่กรุงเทพฯ และเจ้านายเมืองอุบล 
ทั้งผ้าซิ่น ไหมเงินไหมค�า ผ้าซิ่นมุก ผ้าซิ่นมัดไหมหรือผ้ามัดหมี่ ผ้าเบี่ยง  
ผ้าห่ม ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าและตุง ปัจจุบันมีการน�าลายเก่าแก่ คือ  
“ลายกาบบัว”  มาประยุกต์เป็นลายผ้าประจ�าจังหวัด 

Ubo
n Guide Map

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เทศบาลนครอุบลราชธานี
www.cityub.go.th



โลตัส

 1. เทศบาลนครอุบลราชธานี Ubonratchatani Municipailty

 2.  ศาลากลาง City Hall

 3.  ธนาคาร Bank

 4.  วัด Temple

 5.  ปั๊มน��้ามัน 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

 เป็นจุดบรรจบกันของแนวชายแดน 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา ซึ่งบริเวณนี้มีการสร้างศาลาที่พักในลักษณะที่หันหน้าไป 
สามทางคือ หันหน้าเข้าหาแต่ละประเทศ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ของท้ังสามประเทศ บ้านพี่เมืองน้อง ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเศรษฐกจิการค้าและการท่องเทีย่ว แต่ในขณะนีก้ารเดนิทางสญัจรไปมาหรอืการเดนิทางข้ามพรมแดน ยังต้องอยู่ในความดแูลของเจ้าหน้าที่
จากกองก�าลังสุรนารี เพราะยังถือเป็นเขตพื้นที่แนวชายแดนที่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

เขื่อนสิรินธร
 ระหว่างเส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีจุดแวะพักชมทิวทัศน์ที่งดงาม บริเวณทะเลสาบเหนือเขื่อนสิรินธร มีสวนหย่อมตกแต่งสวยงาม แพขายอาหารเหมาะแก่การแวะพัก 
รับประทานอาหาร ชมทิวทัศน์ ภาพชาวบ้านหาปลา มีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่เขื่อนสิรินธร โทร. 045-366085, 336081-3

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

กิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี - ถนนคนเดินเพลินเมืองเก่าอุบล
เดือน ธันวาคม - มกราคม ◆	 งานไหลโคมล่องโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม
  ◆	 สัมผัสอากาศหนาวตั้งแคมป์ที่ผาชะนะได	อ.โขงเจียม
เดือน มกราคม - เมษายน ◆	 แก่งสองคอน	สามพันโบก
เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ◆	 ท่องเที่ยวแก่งสะพือ	อ�าเภอพิบูลมังสาหาร
เดือน เมษายน  ◆	 เทศกาลมหาสงกรานต์
  ◆	 ชมแมงกะพรุนน��้าจืด	ที่สามพันโบก
เดือน เมษายน - กันยายน ◆	 ยลสามพันโบก
เดือน กรกฎาคม  ◆	 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ◆	 ชมเทศกาลมหัศจรรย์กุ้งเดินขบวน	ที่อ�าเภอน��้ายืน
เดือน กันยายน ◆	 เทศกาลชมดอกไม้ป่า	เที่ยวผาชะนะได	อ.โขงเจียม
เดือน ตุลาคม  ◆		ประเพณีออกพรรษา	ลอยกระทง	ไหลเรือไฟ	แข่งเรือยาว	
  ◆		อาณาจักรแห่งสีสันลานดอกไม้ผาแต้ม	จ.อุบลราชธานี
เดือน กรกฎาคม - กันยายน ◆		ยลทุ่งดอกกระเจียว	ที่อุทยานแห่งชาติ	แก่งตะนะ
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ◆		ชมดอกหญ้าป่า	ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
เดือน พฤศจิกายน ◆		ประเพณีลอยกระทง
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สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

หนองน�้าสาธารณะ

ร.ร.มารีย์นิรมล

แมคโคร

ต�าบลแจระแม

ไป อ.เขื่องใน

รพ.ราชเวช

ซ.ชยางกูร 21

วิทยาลัยโปลีเทคนิค
อุบลราชธานี

ตลาดหนองบัว
วัดพระธาตุหนองบัว

ร.ร.เทศบาล 2 (หนองบัว)ถ.ธรรมวิถี

สวนสาธารณะหนองบัว
ต.ช.ด.ที่ 22 ร.ร.เมืองอุบล

ต�ารวจทางหลวง 2

สนามกีฬากลาง

ร.ร.กีฬาอุบลฯ
รพ.พระศรีมหาโพธิ์

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ถ.สุขาอุปถัมภ์

วัดป่าแสนอุดม

ถ.ส
าย

เลี่ย
งเม

ือง

สวนสาธารณะถ.
จง

กล
นิธ

าร
ณ

์

ถ.
นพ

คุณ

วัดสว่าง
อารมณ์

วัดสารพัดนึก

วัดวารินทราราม

วัดเสนาวงศ์

ถ.ศรีณรงค์

ร.ร.อุบลวิทยาคม

ตลาดนิยม

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

แ ม่ น�้า มู ล

แ ม่ น�้า มู ล

สวนสาธารณะห้วยม่วง



ทิศเหนือ

N

ตลาดเทศบาล 3

ห้องสมุด
ประชาชน

ชื่อร้าน ประเภทอาหาร เบอร์ติดต่อ
ครัวสวนปลา อาหารไทย 045-315-432
อินโดจีน อาหารเวียดนาม 045-254-126, 
ร้านเล-วรรณ อาหารไทย 08-6260-7333
ร้านโอชิน อาหารญี่ปุ่น -
สามชัยกาแฟ อาหารเช้า, ร้านกาแฟ-ชา 045-240-241, 
  08-7245-5111
กอล์ฟเฟอร์เฮ้าส์ อาหารเวียดนาม 045-261-196
ร้านจ�าปาหอม ร้านอาหารไทย 045-260-398
Feeling club อาหารจีน, อาหารไทย, 08-4477-1999
and restuarant ดนตรีสด, คาราโอเกะ, 08-7648-2288
 อาหารอีสาน
 ร้านไวน์, อาหารจีน
ร้านข้าวต้มสันติโภชนา อาหารไทย 045-262-533
CoffeeHol & Art Gellery ร้านกาแฟ-ชา 08-1660-1133
The Home อาหารไทย, คาราโอเกะ 045-312-222
Smile Restaurant ดนตรีสด, อาหารไทย, จีน 045-262-407-8
 อาหารอเมริกัน
สามชัยไก่ย่าง อาหารอีสาน ร้านส้มต�า 045-241-693
กกขาม อาหารอีสาน ร้านส้มต�า 08-9861-9532
รุ่งโรจน์สตูลิ้น อาหารไทย, อื่นๆ 045-263-155
แพอารยา อาหารไทย, ร้านอาหารริมน��้า, 045-351-015
ร้านเจ๊อรซีฟู๊ด อาหารทะเล, อื่นๆ 08-6282-0735
บ้านกลางซอย อาหารไทย 045-311-322
ร้านอาหารเจียวกี่ อาหารไทย 045-254-017
ขายดีภัตตาคาร ร้านอาหารจีน 045-242-107
ปลาทอง ร้านอาหารไทย จีน 045-242-394
หงส์ฟ้า ภัตตาคาร ร้านอาหารจีน 045-263-546-8
ร้านวันสุข ร้านอาหารไทย 08-6649-0024
ร้านสเต๊กมิ่งสุพรรณ ร้านอาหารฝรั่ง 045-243-844

ร้านอาหาร

ร้านขายของที่ระลึก ของฝากพื้นเมือง
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
ร้านค�าปุ่น 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 จ�าหน่ายของที่ระลึก 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

ที่พัก
ชื่อ เบอร์ติดต่อ ราคาห้องพัก
สุนีย์แกรนด์โฮเทล 045-283-999, 045-352-900 1,500-12,500
แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 08-6250-4603, 08-6468-4330
โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท 045-266-777 1,140-2,500
โรงแรมเนวาด้า อินท์ 045-313-351-6 650-800
โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล 045-280-999, 045-283-286 1,000-2,000
โรงแรมลายทอง 045-264-290, 045-264-271 ต่อ 120 1,300-3,000
โรงแรมทอแสง 045-245-531-9 1,100-2,700
โรงแรมปทุมรัตน์ 045-241-501-11 1,000-6,000
โรงแรมโตเกียว 045-241-739 450-800
โรงแรมบัวบูติค 045-261-748-53 400-600
โรงแรมรีเจนท์ พาเลช 045-262-922-4, 045-262-920-1 400-600
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  045-250-115-20, 045-352-031, 750-1,250
 045-262-901-2
โรงแรมศรีสมไทยเฮาส์ 045-262-592, 045-261-279 550
โรงแรมอุบลโฮเต็ล 045-241-045-7, 045-254-952-4 390-700
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 045-311-655-6, 045-283-793 400-1,000
 045-289-797
ฌานตารีสอร์ท อุบลราชธานี 045-314-453 700-1,500
โรงแรมเอพลัส อุบลราชธานี 045-284-888 500
โรงแรมเดอบัว วิลล่า 045-285-999 590
นาถสิริ เรสซิเด้นซ์ 045-262-980, 045-243-051-2 550
บ้านไม้งาม บูติค รีสอร์ท 045-206-190-1, 08-6648-3544 850-1,500
เดอะราชธานี 045-244-388-90, 045-243-584 600-1,120

ตารางเดินรถไฟ กรุงเทพฯ - อุบล - กรุงเทพฯ
ตารางเวลารถไฟ / Ubonratchatani Train time table
 รถ อุบล - กรุงเทพ ออก ถึง อุบล - กรุงเทพ ออก ถึง
 เร็ว ขบวน 136 07.00 18.40 ขบวน 135 06.40 18.00
 เร็ว ขบวน 146 08.45 21.00 ขบวน 145 15.20 03.35
 สปรินเตอร์ ขบวน 22 14.50 23.15 ขบวน 21 05.45 14.20
 เร็ว ขบวน 144 15.05 03.15 ขบวน 139 18.55 06.15
 เร็ว ขบวน 142 16.50 04.25 ขบวน 141 22.25 10.20
 ด่วน ขบวน 68 18.30 05.50 ขบวน 67 20.30 07.25
 เร็ว ขบวน 140 19.30 07.30 ขบวน 143 23.40 11.50

ราคาค่าตั๋วรถไฟ กรุงเทพฯ - อุบล - กรุงเทพฯ
 ประเภทที่นั่ง รถด่วน รถเร็ว
 นอนชั้น 1 ล่าง 1,280 บาท -
 นอนชั้น 1 บน 1,080 บาท -
 นอนแอร์ ล่าง 741 บาท -
 นอนแอร์ บน 671 บาท -
 นอนพัดลม ล่าง 521 บาท 481 บาท
 นอนพัดลม บน 471 บาท 431 บาท
 นั่งปรับเอน 371 บาท 331 บาท
 นั่งชั้น 3 - 205 บาท
 **นั่งแอร์-สปรินเตอร์ - 551 บาท
 นอนแอร์ JR ล่าง 781 บาท
 นอนแอร์ JR บน 691 บาท

โรงพยาบาลเอกชน (ในตัวเมืองอุบลฯ) Hospital
โรงพยาบาลอุบลรักษ์-ธนบุรี 0-4526-0300-9
โรงพยาบาลราชเวช  0-4528-0040-1
โรงพยาบาลร่มเกล้า  0-4524-4660

นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี
 วัน เที่ยวบิน ออก ถึง
 ทุกวัน DD9310 06.05 07.10
 ทุกวัน DD9312 04.25 08.30
 ทุกวัน DD9314 11.00 12.05
 ทุกวัน DD9316 13.20 14.25
 ทุกวัน DD9326* 16.00 17.10
 ทุกวัน DD9318** 18.10 19.15
 ทุกวัน DD9318 18.50 19.55
 ทุกวัน DD9320 20.05 21.10

อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 วัน เที่ยวบิน ออก ถึง
 ทุกวัน DD9311 07.40 08.40
 ทุกวัน DD9313 09.00 10.00
 ทุกวัน DD9315 12.35 13.35
 ทุกวัน DD9317 14.55 15.55
 ทุกวัน DD9327* 17.40 18.50
 ทุกวัน DD9319** 19.45 20.45
 ทุกวัน DD9319 20.25 21.25
 ทุกวัน DD9321 21.55 22.55

แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน ต้นทาง จุดหมายปลายทาง ออกจาก เดินทางถึง
FD3370 ดอนเมือง อุบลฯ 07:40 08:50
FD3372 ดอนเมือง อุบลฯ 18:15 19:20 
FD3371 อุบลฯ ดอนเมือง 09:20 10:25
FD3373 อุบลฯ ดอนเมือง 19:50 20:55

การบินไทย
เที่ยวบิน ต้นทาง จุดหมายปลายทาง ออกจาก เดินทางถึง
TG2020 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ อุบลฯ 07.30 08.35
TG2030 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ อุบลฯ 16.25 17.30
TG2021 อุบลฯ  กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ 09.05 10.10
TG2031 อุบลฯ  กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ 18.00 19.05

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรถโดยสาร / Bus Station
อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
ปรับอากาศ VIP
ปรับอากาศ ชั้น 1 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 045-321-773
 เชิดชัยทัวร์ 045-264-991
 มงคลทัวร์ 045-255-116
 นครชัยแอร์ 045-269-386-7
 ศิริรัตนพล 045-245-847

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามรถโดยสาร / Bus Station

เบอร์ติดต่อรถแท็กซี่

อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
ปรับอากาศ VIP
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด  สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่)  02-936-0657
ปรับอากาศชั้น 1
เชิดชัยทัวร์ สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) 02-936-0611
มงคลทัวร์ สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) 02-936-3638-9
นครชัยแอร์ สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) 02-936-3900-1
ศิริรัตนพล สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) 02-936-0278
ปรับอากาศชั้น 2
บริษัทขนส่ง จ�ากัด  สถานีขนส่งหมอชิต (ใหม่) 02-936-0065, 
  02-936-0343

โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี Hospital 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  045-244-973 
รพ.วารินช�าราบ  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.น��้ายืน  045-371-097-8
รพ.สิรินธร  045-366-149

สถานีต�ารวจภูธร
ในสังกัดต�ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ต�ารวจภูธรอ�าเภอวารินช�าราบ 045-321-215, 045-322-516
ต�ารวจภูธรอ�าเภอพิบูลมังสาหาร 045-441-153
ต�ารวจภูธรอ�าเภอน��้ายืน  045-371-107
ต�ารวจภูธรอ�าเภอนาจะหลวย 045-379-107
ต�ารวจภูธรอ�าเภอโขงเจียม 045-351-023
ต�ารวจภูธรอ�าเภอสิรินธร 045-366-188
ต�ารวจภูธรอ�าเภอศรีเมืองใหม่ 045-399-081
สถานีต�ารวจภูธรต�าบลช่องเม็ก 045-485-015
สถานีต�ารวจภูธรต�าบลนาโพธิ์ 045-361-444

แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา 045-265-999
บริษัท แท็กซี่อุบล จ�ากัด 045-256-111-2
สหกรณ์แท็กซี่อุบล จ�ากัด 045-283-283, 09-0603-3099

บ้านปะอาว อยู่ที่ต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมือง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 200 ปี บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองหนองบัวล�าภู 
บ้านปะอาวมีงานทองเหลืองที่ขึ้นชื่อ เพราะเป็น “การหล่อทองเหลือง” ด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยมี 
พ่อทอง ล้อมวงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน ส่วนผู้หญิงก็รวมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ที่งดงาม

วัดหนองป่าพง อยู่ที่บ้านก่อ ต�าบลโนนโหนน อ�าเภอวารินช�าราบ ซึ่งก่อต้ังโดยพระอาจารย์หลวงพ่อชา สุภัทโท พระเถระชื่อดังสายวิปัสสนา พื้นที่
ประมาณ 300 ไร่ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบมีหนองน�้าที่มีต้นพงขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเล่าเรียนพระธรรมวินัย ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานเป็นต้นแบบวัดป่าสายหลวงพ่อชา ซ่ึงมีสาขามากท่ีสุดเกือบ 200 แห่ง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวัดคือ เจดีย์หลวงปู่ชา  
เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมยัผสมผสานกบัศลิปะท้องถิน่อสีานพระอโุบสถแบบสมยัใหม่เอือ้ประโยชน์ใช้สอย พืน้ยกสงูเป็นถงัเกบ็น�า้ฝน ภายในมภีาพแกะสลกัวตัรปฏบิตัิ
ของหลวงพ่อชาและพพิธิภณัฑ์จดัแสดงโบราณวตัถเุครือ่งทองเหลอืง ผ้าทอเมอืงอบุล  หุน่ขีผ้ึง้หลวงพ่อชา  ส่วนองค์เจดย์ีบรรจอุฐัหิลวงพ่อชา  มรีปูแบบสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหว่างอีสานกับล้านช้าง

วัดภูเขาแก้ว อยู่บนเนินเขาในอ�าเภอพิบูลมังสาหาร ไปตามทางหลวงหมายเลข 217 ภายในวัดมีอุโบสถทรงพทุธนาวาทีส่วยงาม ประดบัด้วยกระเบือ้ง
เคลอืบทัง้หลงั เหนอืบานประตแูละหน้าต่างด้านใน ตกแต่งด้วยภาพนูนสูงเรื่องราวเกียวกับพระธาตุส�าคัญในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เป็นอทุยานแห่งชาตลิ�าดับที ่53 ของประเทศ และเป็นแห่งที ่2 ของจงัหวดัอบุลราชธานี 
ซึ่งประกาศขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กินอาณาเขตติดต่อถึง 3 อ�าเภอคือ อ�าเภอบุณฑริก อ�าเภอนาจะหลวย และ
อ�าเภอ่น�้ายืน และยังมีพื้นที่ติดต่อประเทศลาว และกัมพูชาอีกด้วย ในพื้นที่ของเทือกเขาพนมดงรักประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่เป็นเขาสูง 
สลับซับซ้อน เช่น ภจูองนายอย ภจูองน�า้ซับ ภูจอง ภจูนัทร์แดง ภพูลาญ ภพูลาญยาว เป็นต้น มสีภาพป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์และหลากหลายด้วยสงัคม 
ป่าเต็ง-รัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาสลับกับลานหินที่กว้างและหน้าผาทางใต้ของอุทยานฯ จึงเป็นจุดชมวิวที่สามารถแลเห็นประเทศลาว 
และกัมพูชาได้หลายจุดรวมถึงเป็นแหล่งต้นน�้าหลายสายของจังหวัดอุบลราชธานี ยังให้เกิดน�้าตกน่าสนใจหลายแห่ง เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติยิ่ง

แก่งสะพือ แก่งหินกลางล�าน�้ามูล อยู่หน้าวัดสระแก้วในตัวอ�าเภอพิบูลมังสาหาร ค�าว่า “สะพือ” มาจากค�าว่า “ซ�าพืด” 
หรือ “ซ�าปึ้ด” ในภาษาส่วยแปลว่า“งูใหญ่ หรือ งูเหลือม” เพราะเชื่อว่ามีถ�้างูอยู่ใต้แก่งบริเวณแก่งสะพือ ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในสมัยโบราณพบเศษชิ้นส่วนและซากปราสาทหินของขอมโบราณ และ “พระพือ” หรือ “หินพระนารายณ์” เทวรูปหินประทับนั่ง
ทรงจักรทางหัตถ์ขวา และดอกบัวทางหัตถ์ซ้าย เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน มีพิธีไหว้พระพือทุกปี ปัจจุบันเคลื่อนย้ายขึ้นไป
ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดสระแก้ว ปกติช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนมกราคม-พฤษภาคม น�้าลดระดับลงจะมองเห็นแก่งสะพือ 
ได้ชัดเจน ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป น�้ามีระดับสูงขึ้นท�าให้มองเห็นเกาะแก่งกลางน�้าได้ไม่ชัดเจน

ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม
 ผาแต้มที่อยู่บ้านกุ่มและบ้านหนองผือน้อย ต�าบลห้วยไผ่ อ�าเภอโขงเจียม เป็นหน้าผาหินทรายส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน  
ขนานไปตามแนวแม่่น�้าโขง จากอุทยานฯ มีทางเดินด้านบนลงไปชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ที่เรียงราย
ติดต่อกันตั้งแต่ ผาแต้ม ผาหมอน ผาเจ๊ก บางแห่งกเ็ป็นการสลกัภาพลงในเนือ้หนิ จากบรเิวณผาแต้มจะมองเห็นทัศนียภาพฝั่งลาวที่อยู่ 
ตรงข้ามได้ชัดเจน  และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

นํ้าตกสร้อยสวรรค์
 เป็นน�า้ตกขนาดใหญ่ทีส่วยงาม มีน�า้ไหลตลอดปี เกิดจากสายน�า้ 2 สาย คอื ห้วยไผ่ไหลจากหน้าผาสูงชัน ส่วนห้วยสร้อยไหลมาตามช่องเขา
ที่เป็นหน้าผากว้างคนละด้านมาบรรจบกนัคล้ายสายสร้อย ก่อนไหลสูแ่ม่่น�า้โขงด้านบนมลีานหนิและดอกไม้ป่านานาพนัธุ ์สามารถมองเหน็ทวิทศัน์
แม่่น�า้โขง ผืนป่าและหน้าผาหินฝั่งลาวได้ชัดเจน

นํ้าตกแสงจันทร์ (นํ้าตกลงรู)
 เป็นน�้าตกขนาดเล็กแต่มีลักษณะพิเศษ คือ สาย่น�้าจากล�าห้วยท่าล้งไหลลอดตกลงมาผ่านหน้าผาที่เป็นปล่องหิน คล้ายรูสู่เบื้องล่าง  
จึงเรียกว่า “น�้าตกรู” สาย่น�้าที่ไหลตกกระทบปล่องหินสาดกระเซ็นคล้ายแสงจันทร์ที่สาดส่องมาบนพื้นโลก จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น�้าตก
แสงจันทร์”

สามเหลี่ยมมรกต

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
สถานีต�ารวจอุบลราชธานี  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
ต�ารวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี  045-244-941/1669, 045-245-505
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี  045-244-875, 045-261-209
ต�ารวจทางหลวง   045-313-220
สถานีขนส่ง   045-312-773
ข้ามด่านช่องเม็ก   045-254-218

บริการรถน�าเที่ยว / รถเช่า / Car Femtal
ศักดาการท่องเที่ยว   045-321-937 
สุรชัยการท่องเที่ยว   045-314-488, 045-312-251 
ช.วัฒนารถเช่า   045-243-443, 045-243-456
ชาญคาร์เร้นท์   045-313-337-8 
คุณหญิงรถตู้   08-2864-7779, 08-9864-9571 
แก้วพามาดี แฟมิลี่ เซอร์วิส  08-9228-8040 
รถตู้อุบล   08-9508-4299 
1000 ล้าน รถเช่าอุบล   09-0609-5250, 08-5016-7018 
อุบลทีที รถตู้   08-3744-8440
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