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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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โซนีทุุ่�งศรเ่มือืุง
วัดท่้่งศรเ่ม่อง
ต้ลาดโต้้ร้ง่ ท่้่งศรเ่มอ่ง
ศาลห่ลักเมอ่ง จัึงห่วัดอบ้ลราช่ธาน่
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เเผันท่่�เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
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โซนีวารนิีชำาราบ
กล้่มพัื่ฒนาส่ต้รผ่ั้าไท่ยอ้บลราช่ธาน่

โซนีบา้นีบวัเทิุ่ง
บ้านบัวเทิ่ง
พื่พิื่ธิภัณฑ์ Alexander

โซนีสัว�างวร่ะวงศ์
ย่านช่้มช่นต้ลาดห่อมแผ่ันดิน

โซนีโขงเจ่ียมื 
จ้ึดช่มวิวแม่นำาส่องส่่
ช่ม้ช่นบา้นด่านให่ม่
วัดถำาคหู่าส่วรรค์

โซนีเขมืราฐ 
ย่านช่้มช่นเก่าเข้มราฐ
กล้่มผัา้ฝา้ยท่อมอ่ ป้าติ้�ว เข้มราฐ

ขอุ้มูืลติดต�อุ

เสัน้ีทุ่างเเนีะนีำา

สารบญั



เม่องเก่าแก่แห่่งภาคอ่ส่าน ท่่�เต็้มไปด้วยธรรมช่าติ้อันอ้ดมส่มบูรณ์และ
ทิ่วทั่ศน์ท่่�ส่วยงามละลานต้าคล้ายอยู่ในดาวดวงอ่�นข้องโบกห่ินรมิฝ่� ง 
แม่โข้ง นอกจึากน่�ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องแห่ล่งประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละโบราณคด่
ส่มัยก่อนประวัติ้ศาส่ต้รท่์่�ส่ำาคัญ่ อย่าง ผัาแต้้ม ห่น้าผัาห่นิท่่�ม่ภาพื่เข้่ยน
ส่ย่ค้โบราณห่าช่มยากซึ�งยงัอยูใ่นส่ภาพื่ท่่�ส่มบูรณ์ท่่�ส่ด้แห่ง่ห่นึ�งข้องไท่ย

จัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ตั้� งอยู่ห่่างจึากกร้งเท่พื่มห่านครประมาณ  
620 กิโลเมต้ร มภ่มูปิระเท่ศเป็นท่่�ราบส่งูในแอ่งโคราช่ ส่ลับกับเท่่อกเข้า
และแห่ล่งนำาท่างธรรมช่าติ้ เช่น่ แม่นำาโข้ง แมน่ำาช่ ่แมน่ำามลู จึนท่ำาให่เ้ปน็
อ่กพื่่�นท่่�ท่่�มค่วามอด้มส่มบรูณ์

เมอ่งอบ้ลมค่วามห่ลากห่ลายท่างวัฒนธรรมเปน็อยา่งมาก เพื่ราะมทั่่�งช่าว
ไท่ย ช่าวลาว ช่าวจ่ึน ไปจึนถึงช่าวเว่ยดนามท่่�อพื่ยพื่มาตั้�งแต่้ส่มยัส่งคราม
เว่ยดนามอาศัยอยูร่ว่มกันอยา่งกลมกล่นจึนเกิดเปน็วัฒนธรรมผัส่มผัส่าน
ท่่�ส่ะท้่อนออกมาผั่านทั่�งวิถ่ช่วิ่ต้และอาห่ารการกินข้องช่าวอ้บลราช่ธาน ่
นอกจึากน่� จัึงห่วัดอบ้ลราช่ธาน่ยังม่ประเพื่ณ่ท่่�ม่ช่่�อเส่ย่งอย่าง ประเพื่ณ่
แห่เ่ท่่ยนพื่รรษา ท่่�นา่ภาคภมูใิจึอ่กด้วย
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ร้า้นอาหาร้

อนุสาวร้ยี์์

สวนสาธาร้ณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธร้ร้มชาติ

ชุมชน

วัด

โบสถ์์

มัสย์ิด

สถ์านทีี่�ร้าชการ้

โร้งละคร้

กิจกร้ร้ม

ร้า้นอาหาร้

ถ่์าย์ภัาพิ

ทีี่�พิัก

ช็อปปิง

ห้องนำ�า

สญัลักษณ์
แผนท่ีี่

สญัลักษณ์
ในสถ์านท่ีี่

สญั
ลัก

ษณ
์

เคร้่�องบิน

ร้ถ์ปร้ะจำาที่าง

ร้ถ์สองแถ์ว

ร้ถ์ไฟ

ร้ถ์ต้้โดย์สาร้

ร้ถ์แท็ี่กซี่ี�

สญัลักษณ์
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รถขนสง่สาธารณะ
ภายในจังหวดั

รถไฟ
ส่ามารถเดินท่างไปยังอำาเภอใกล้เค่ยงได้ท่่�ส่ถาน่รถไฟื้
อบ้ลราช่ธาน่

ม่รถส่องแถวให่้บรกิารห่ลากห่ลายส่ายไปยังจ้ึดส่ำาคัญ่ต่้างๆ
ในตั้วเมอ่ง

ร้ถ์สองแถ์ว

มแ่ท็่กซ่�มเิต้อรใ์ห่บ้รกิารในราคาเริ�มต้้นท่่� 40 บาท่

ร้ถ์แท็ี่กซี่ี�

มบ่รกิารรถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

ร้ถ์จักร้ย์านย์นต์ร้บัจ้าง

การเดินทางมา
อุบลราชธานี

รถไฟ
ส่ถาน่รถไฟื้อ้บลราช่ธาน่เป็นส่ถาน่ปลายท่างข้องรถไฟื้ 
ส่ายอ่ส่านใต้้

เคร้่�องบนิ
ม่เท่่�ยวบินให่้บรกิารจึากทั่�งส่นามบินดอนเม่อง ส่้วรรณภูม ิ
เช่ย่งให่ม่ ห่าดให่ญ่่ ม่มินิบัส่จึากส่นามบินเข้้าตั้วเม่อง ราคา
ประมาณ 20 บาท่
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ม่รถบัส่จึากส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ยังส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญ่ และอำาเภอต่้างๆ ในจัึงห่วัด

ร้ถ์ปร้ะจำาที่าง

รถโดยสารภายในประเท่ศ
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภูมิภาคอ่�นๆ รวมถึงจัึงห่วัดใน 
ภาคอ่ส่านมายังส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ส่ามารถ 
ต่้อรถส่องแถวถึงย่านกลางเมอ่งได้เลย

รถโดยสารระห่ว่างประเท่ศ
มร่ถบข้ส่.ส่าย 3 ส่ายอบ้ลราช่ธาน-่ปากเซ ข้า้มไปประเท่ศลาว
และส่ามารถต่้อรถส่องแถวถึงยา่นกลางเมอ่งได้เลย

ร้ถ์ทัี่วร้/์ร้ถ์บสั มร่ถตู้้จึากส่ถานข่้นส่ง่จัึงห่วัดอบ้ลราช่ธานยั่งส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว
ส่ำาคัญ่ และอำาเภอต่้างๆ ในจัึงห่วัด

รถตู้โดยสัาร

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคอ่ส่าน มายังส่ถาน่ข้นส่่งจัึงห่วัด
อบ้ลราช่ธาน่

รถตู้โดยสัาร
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ขัน้ตอนการดรูะบบขนสง่สาธารณะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญั่ลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน

0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ
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ขอ้ม้ลร้ถ์โดย์สาร้

สาย 1  (ส่เท่า)
ม.อุบล-บขส.
ต้้นท่าง: มห่าวิท่ยาลัย
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. วารนิเดินรถ
0 4532 1251

สาย 3  (ส่ชมพู)
บขส.-บ้านก่อ
ต้้นท่าง: บ้านก่อ 
ปลายท่าง: ส่ถาน่ข้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่

เวลาเดินรถ: 05.00 - 18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
เมล์ช่มภเูดินรถ
0 4595 3129

สาย 2 (ส่ขาว) 
บขส.-สถาน่รถไฟ
ต้้นท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
เมล์ช่มภเูดินรถ
0 4595 3129

สาย 7 ศาลปู�เจ้้า 
คำำาจั้นท่ร์-วัดพุท่ธนิคำมฯ
ต้้นท่าง: โรงพื่ยาบาล
วารนิช่ำาราบ
ปลายท่าง: ต้ลาดบา้นนคิม

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
เมล์ช่มภเูดินรถ
0 4595 3129

สาย 8
บ้านปลาดุก-สถาน่โท่ร 
คำมนาคำมอุบลฯ-ปลาดุกท่อง
ต้้นท่าง: ส่ถาบันพื่ฒันาฝมีอ่
แรงงาน 
ปลายท่าง: โรงพื่ยาบาล 50 
พื่รรษา มห่าวช่ริาลงกรณ

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่ 
บจึ. ส่ห่กรณร์ถยนต์้บรกิาร
อบ้ลราช่ธาน่
0 4531 4151

สาย 9
ตลาดสดวารินชำาราบ- 
บ้านโนนห่งษ์์ท่อง
ต้้นท่าง: ต้ลาดวารนิช่ำาราบ

ปลายท่าง: บา้นโนนห่งษท์่อง

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 

ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่

บจึ. ส่ห่กรณร์ถยนต์้บรกิาร

อบ้ลราช่ธาน่

0 4531 4151

สาย 10
ศาลาบ้านดู่-ศูนย์อพยพ
ต้้นท่าง:  ศาลาบ้านดู่
ปลายท่าง: โรงพื่ยาบาลมะเรง็
อบ้ลราช่ธาน่

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
ส่ห่กรณร์ถยนต์้บรกิาร
อบ้ลราช่ธาน ่จึำากัด
0 4531 4151

สาย 11
บ้านบุ่งกาแซว- 
บ้านห้่วยคุ้ำม
ต้้นท่าง:  เซน็ท่รลัอบ้ลราช่ธาน่

ปลายท่าง: การเคห่ะแห่ง่ช่าติ้

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 

ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่

บจึ. ส่ห่กรณร์ถยนต์้บรกิาร

อบ้ลราช่ธาน่

0 4531 4151

สาย 12
รร.ปทุ่ม-รร.ปัญญานุกุล
ต้้นท่าง:  โรงเรย่นป่ญ่ญ่าน้กลู
ปลายท่าง: โรงเรย่นปท่ม้
พื่ิท่ยาคม

เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 

ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่

บจึ. ส่ห่กรณ์รถยนต์้บรกิาร

อบ้ลราช่ธาน่

0 4531 4151

สาย 232
อุบล-เขมราฐ
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: เข้มราฐ

เวลาเดินรถ: 05.15-17.45
ค่ารถโดยส่าร: 120 บาท่
บจึ. ส่ห่พื่านชิ่อบ้ล
08 7255 9117
08 1264 9842

สาย 1462
อุบล-เขมราฐ
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: เข้มราฐ

เวลาเดินรถ: 08.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
ต้ระการพื่ช่่ผัลเดินรถ
0 4525 4398

สาย 4618
อุบล-ด่านช่องเม็ก
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
ด่านช่อ่งเมก็

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
ส่ห่การเดินรถ
09 8205 2409



ขอ้มูลรถโดยสาร
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สาย 4328
อุบล-ตาลสุม-โขงเจ้่ยม
ต้้นท่าง: ส่ถาน่ข้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: นาโพื่ธิ์กลาง

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
ส่ไ้ช่ยเดินรถ1999 จึำากัด
08 7259 3491

สาย Smart Bus
บขส.-สนามบิน
ต้้นท่าง: ท่่าอากาศยาน
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่
อบ้ลราช่ธาน่

เวลาเดินรถ: 06.00-20.30 
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่
อบ้ลรว่มใจึพื่ฒันาเมอ่ง
06 3439 9859

สาย มอ
บขส.-ม.อุบล
ต้้นท่าง: มห่าวิท่ยาลัย
อบ้ลราช่ธาน่
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่

อบ้ลราช่ธาน่
เวลาเดินรถ: 05.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. ส่มคิดเดินรถ
0 4532 4131
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ย่านการค้ารมิฝ่� งแม่นำามูลส่้ดคึกคักท่่�อัดแน่น 
ไปด้วยส่ถานท่่� ท่่องเท่่�ยวมากมายซึ�งพื่ร้อม
ต้้อนรับนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
ไม่ ว่าจึะเป็นวัด พิื่พื่ิธภัณฑส่ถานแห่่งช่าติ้
ศาลห่ลักเมอ่ง รวมไปถึงต้ลาด รา้นค้า รา้นอาห่าร 
อร่อยๆ มากมาย ท่่� จัึดเต็้มทั่�งส่องฝ่� งถนน 
ต้ลอดทั่�งวัน ดังนั�น นอกจึากผัู้มาเย่อนจึะได้ 
เรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้รแ์ละท่ำาความรูจั้ึกกับเม่อง 
อ้บลฯ มากข้ึ�นแล้วยังจึะได้ส่ัมผััส่วิถ่ช่วิ่ต้การ
กิน ด่�ม ส่ังส่รรค์ข้องช่าวอ้บลฯ อย่างแท้่จึรงิ 
ในยา่นเด่ยว

วิดัที่่่งศรเ่มูอืง

ตลาดโต้ร่ง่ ที่่ง่ศรเ่มูอืง

ศาลหลักเมูอืง จังัหวิดัอ่บลราชธีาน ่

พิพิิธิีภััณฑสถานแหง่ชาติ อ่บลราชธีาน่

หอประวิติัศาสตรอ่์บลราชธีานศ่รว่ิะนาไล

หมููยอศรณ่รงค์์ 1

ซาลาเปาสด อาจัง (สตูรซาลาเปาค์ณ่ยาย)

1
2
3
4

5
6
7

โซน
ทุ่งศรเีมอืง



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

05.00 - 18.00

วดัทุ่งศรเีมอืง
Google Map

23โซนทุ่่�งศรีเีมืือง

วัดส่ำาคัญ่แห่่งจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ท่่�ประกอบไปด้วยส่ถาป่ต้ยกรรม 
ท่่�ส่วยงามมากมายภายใน โดยเฉพื่าะ ‘ห่อพื่ระพื่ท้่ธบาท่’ อาคารแห่ง่แรกๆ 
ในภาคอ่ส่านท่่�แส่ดงถึงอิท่ธิพื่ลข้องส่ถาป่ต้ยกรรมจึากภาคกลางอย่าง
ช่ดัเจึนตั้�งแต่้แรกเห่น็ด้วย ช่อ่ฟื้า้ ใบระกา ห่างห่งส่ ์และนาคส่ะด้้ง ท่่�ไม่เคย
ปรากฏในศิลปะพ่ื่�นถิ�นข้องภาคอ่ส่านมาก่อน

สาย 3 บขส.-บ้านก่อ (สีชื่มพู
)

สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ
ญ

านุก่ล

สาย 2 บขส.-สถานีรถไฟ
 (สีขาว)

สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง
สาย SM

ART BUS บขส.-สนามบิน
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รวมไปถึง ‘ห่อไต้รกลางนำา’ ห่รอ่ห่อพื่ระไต้รปิฎกกลางส่ระนำาท่่�จัึดว่าเปน็
ห่อไต้รท่่�ส่วยงามและส่มบูรณท่์่�ส่ด้แห่ง่ห่นึ�งในภาคอ่ส่าน ส่รา้งข้ึ�นด้วยไม้
ทั่�งห่ลัง และมส่่ถาปต่้ยกรรมท่่�ผัส่มผัส่านกันข้องศิลปะแบบไท่ย ลาว และ 
พื่ม่า นั�นค่อ ตั้วอาคารเป็นแบบเรอ่นไท่ยภาคกลาง ห่ลังคาเป็นท่รงจัึ�ว  
และลวดลายแกะส่ลักบนห่นา้บนัทั่�ง 2 ด้าน

โดยนอกจึากน่�วัดท่้่งศรเ่ม่องในอด่ต้ยังเคยเป็นท่่�ส่อนวิช่าการช่า่งต่้างๆ 
ให่้แก่ช่าวเม่องอ้บลราช่ธาน่ โดยม่ญ่าท่่านด่โลด ห่รอ่ พื่ระครูวิโรจึน ์
รตั้โนบล เปน็ผัูน้ำาการส่อนอ่กด้วย
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ตลาดโต้รุง่ 
ทุ่งศรเีมอืง
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

16.30 - 22.30

Google Map

2

‘ต้ลาดโต้้ร้่งท่้่งศร่เม่อง’ ห่ร่อ ‘ต้ลาดโต้้ร้่งราช่บ้ต้ร’  
ต้ลาดโต้้ร้ง่ท่่�ให่ญ่่ท่่�ส่้ดในอ้บลซึ�งเปิดให่้ทั่�งนักท่่องเท่่�ยว
และช่าวเม่องแวะมาฝากท่้องกันตั้�งแต่้ช่ว่ง 4-5 โมงเย็น 
เร่�อยไปจึนถึงดึกด่�นค่อนค่น ณ ส่วนส่าธารณะท่้่งศรเ่มอ่ง 
ภายในอัดแน่นไปด้วยร้านอาห่ารท้่องถิ�นให่้เล่อกกิน 
ห่ลากห่ลาย โดยเฉพื่าะอาห่ารเว่ยดนามส่ไต้ล์อ่ส่าน 
ส่้ดโลคอลท่่�ม่ให่้เล่อกห่ลายส่ิบรา้น ไม่ต้้องไปรอต่้อคิว 
กินรา้นดังให่เ้ส่ย่เวลา

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู
ทุธนิคมฯ

สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ
ญ

านุก่ล

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม
สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน
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นอกจึากอาห่ารคาวแล้ว ข้องท่านเล่น รวมถึงข้องห่วาน
ก็มใ่ห่เ้ล่อกท่านกันครบจึบในท่่�เด่ยว โดยรา้นส่ว่นให่ญ่่
มลั่กษณะเปน็รถเข็้นตั้�งเรย่งรายเปน็แถว และกางโต๊้ะ
เก้าอ่�ให่้นั�งรวมกันต้รงกลาง ดังนั�นถ้าอยากจึะซ่�อมา
ลองท่านห่ลายๆ รา้นก็ส่ั�งมารวมกันได้ในโต๊้ะเด่ยว



มาอุุบลท้ั้�งทีั้ ไมค่วรพลาดลอุงทั้าน 'ขนมปังัปัาเต' 
ขนมปังัสูตูรเวยีดนามทีั้�นำาขนมปังัฝร้�งเศสูมาปั้� ง 
ให้ก้รอุบนอุกนุ่มใน สูอุดไสูด้้วยกนุเชียีง ห้มูยอุ
ห้มูสูบ้ ไขด่าว และซอุสูสูตูรพเิศษ
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Tips

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ศาลหลักเมอืง 
จังหวดัอุบลราชธานี

3

Google Map

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู
ทุธนิคมฯ

สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ
ญ

านุก่ล

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม
สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน
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ส่ถานท่่�ส่ำาคัญ่คู่บ้านคู่เม่องอ้บลราช่ธาน่มานานกว่า 50 ปี ภายใน
เป็นท่่�ตั้�งข้องเส่าห่ลักเม่องท่่�ท่ำาข้ึ�นจึากไม้ราช่พื่ฤกษ์ แกะส่ลักยอดเป็น
รูปดอกบัวตู้ม ส่ิ�งศักด์ิส่ิท่ธิ์ท่่�ช่าวอ้บลให่้ความเคารพื่นับถ่อ ภายนอก
ออกแบบเป็นวิห่ารท่รงจึต้้รม้ข้ส่ไต้ล์ภาคกลางอย่างวิจิึต้รงดงาม 

นอกจึากจึะเป็นท่่�ยึดเห่น่�ยวจิึต้ใจึข้องช่าวเม่องแล้ว ลานด้านห่น้า
ศาลห่ลักเม่องยังเป็นเห่ม่อนพื่่�นท่่�ส่าธารณะท่่�เปิดให่ผ้ัู้คนแวะมาพื่ักผ่ัอน
ห่ย่อนใจึและออกกำาลังกาย รวมทั่�งม่บรกิารข้ายดอกไม้ ธูปเท่่ยน ส่ำาห่รบั
ผัู้ท่่�ต้้องการเข้้าไปส่ักการะอ่กด้วย



ไหว้ข้อพรเสาหลัักเมือืง*

กิจกรรม

*

*

*

สกัการะอนุสุาว้รยี์พ์ระอุบาลีัคุณุูปูมืาจาย์ ์
(สริจินุโฺท จนัุทร)์

สกัการะสมืเด็็จพระมืหาว้รีะว้งศ์์ 
(ติิสโส อ้ว้นุ)

พธิีบีว้งสรว้งศ์าลัหลัักเมือืง
จดั็ในุว้นัุข้�นุ 1 คุำ�าเดื็อนุ 7 ของทกุป ี
(ประมืาณูเดื็อนุกรกฎาคุมื)

ขอุงทีั้�นิยมใชีสู้้กการะศาลห้ล้กเมือุง
ได้แก่ ดอุกไม้ ธููปัเทีั้ยน พวงมาล้ย  
แผ่น่ทั้อุง ผ่า้ 3 สู ี5 สู ี7 สูี

ตลาดโต้รุ่งทัุ้่งศรีเมือุง ต้�งอุยู่ข้าง
ศาลห้ล้กเมือุง ห้ล้งสู้กการะเสูร็จ
เรยีบรอุ้ย จะแวะไปัฝากท้ั้อุงก้บอุาห้าร
ท้ั้อุงถิิ่�นอุรอุ่ยๆ ต่อุก็ได้นะ
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พพิธิภัณฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี
ปิดจันที่ร้ ์อังคาร้ และวันหยุ์ดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม ชาวไที่ย์
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 
นักเร้ยี์น นักศึึกษา พิร้ะภิักษุ และข้าร้าชการ้ เข้้าชมฟรีี

08.30 - 16.00

Google Map

4

20.-

100.-

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู
ทุธนิคมฯ

สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ
ญ

านุก่ล

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม
สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน



ตัิว้อาคุารพพิธิีภััณูฑ์์ที�ได้็รบัรางว้ลััอาคุารอนุุรกัษ์์
สถาปตัิย์กรรมืดี็เด่็นุ จากสมืาคุมืสถาปนุกิสย์ามืฯ 
แลัะได้็รับการข้�นุทะเบีย์นุเป็นุโบราณูสถานุโด็ย์ 
กรมืศิ์ลัปากร

*

*

*

อรรธีนุารีศ์ว้รหินุทราย์ ประติิมืากรรมืพระศิ์ว้ะ 
แลัะพระอุมืาสลััก

พระคุเณูศ์หนิุทราย์ ประติิมืากรรมืศิ์ลัปะเขมืร

40 41UBON RATCHATHANI โซนทุ่่�งศรีเีมืือง
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พื่ิพื่ิธภัณฑ์ในอาคารท่รงป่� นห่ยาช่ั�นเด่ยวท่่�ออกแบบส่ไต้ล์โคโลเน่ยล 
กลางเม่องอบ้ลราช่ธาน ่อด่ต้ศาลากลางท่่�ปรบัปร้งพื่่�นท่่�ให่ก้ลายเปน็แห่ล่ง
เรย่นรูใ้ห่กั้บประช่าช่น ภายในจัึดแส่ดงวัต้ถโ้บราณท่รงคณ้ค่า พื่รอ้มทั่�ง
เร่�องราวต่้างๆ ท่่�เก่�ยวข้้องกับจัึงห่วัดอบ้ลราช่ธาน่และภมูิภาคต้ะวันออก
เฉ่ยงเห่นอ่ต้อนล่างในห่ลากห่ลายมติิ้ เช่น่ ประวัติ้การก่อตั้�งเมอ่ง การละเล่น 
พื่่�นเม่อง ห่ัต้ถกรรมช่าวบ้าน ประวัติ้ศาส่ต้ร ์ โบราณคด่ การปกครอง 
ศาส่นา ธรณวิ่ท่ยา ไปจึนถึงช่าติ้พื่นัธ้วิ์ท่ยา

โซนทุ่่�งศรีเีมืือง
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ภายในแบง่เปน็โซนห่ลักทั่�งห่มด 10 โซน ได้แก่

ห่อ้งท่่� 1 ข้้อมูลทั่�วไปข้องจัึงห่วัดอบ้ลราช่ธาน่
ห่อ้งท่่� 2 ภมูศิาส่ต้รท์่รพัื่ยากรธรณวิ่ท่ยาภาคต้ะวันออกเฉ่ยงเห่นอ่
ห่อ้งท่่� 3 ส่มัยก่อนประวัติ้ศาส่ต้ร์
ห่อ้งท่่� 4 วัฒนธรรมท่วารวด่และวัฒนธรรมเจึนละ
ห่อ้งท่่� 5 วัฒนธรรมข้อมห่รอ่เข้มรส่มยัเมอ่งพื่ระนคร
ห่อ้งท่่� 6 วัฒนธรรมไท่ย-ลาว
ห่อ้งท่่� 7 ผ้ัาโบราณและผัา้พ่ื่�นเมอ่งอบ้ลราช่ธาน่
ห่อ้งท่่� 8 ดนต้รพ่่ื่�นเมอ่ง
ห่อ้งท่่� 9 ศิลปห่ตั้ถกรรมพ่ื่�นบา้นและเคร่�องใช่ใ้นครวัเรอ่น
ห่อ้งท่่� 10 การปกครองและงานประณ่ต้ศิลปเ์น่�องในพื่ท้่ธศาส่นา

โซนทุ่่�งศรีเีมืือง



หอประวติัศาสตร์
อุบลราชธานีศรวีะนาไล
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

5

สาย มอ บขส.-ม.อุบล
สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู

ทุธนิคมฯ
สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม

สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง
สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ

ญ
านุก่ล

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน
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ตั้วเรอ่นเป็นเรอ่นไม้ส่่ครม่ ห่ลังคาท่รงจัึ�วแบบย้โรปม้งกระเบ่�องส่่แดง 
ม่ความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เห่ม่อนอาคารแห่่งไห่นๆ ในตั้วเม่อง
อบ้ลราช่ธาน่ นอกจึากน่�เส่าธงท่่�ถกูส่รา้งขึ้�นมาให่ม่ก็ยงัคงส่รา้งโดยคงรูป
แบบดั�งเดิมไว้เอาทั่�งห่มด และมก่ารประดิษฐานรูปป่� นข้องพื่ระบาท่ส่มเด็จึ
พื่ระจ้ึลจึอมเกล้าเจ้ึาอยูห่่วัเอาไว้ให่ผู้้ัมาเยอ่นได้ส่กัการะอ่กด้วย

ห่อประวัติ้ศาส่ต้รอ์้บลราช่ธาน่ท่่�ท่ำาการซ่อมแซมอาคารเรย่นเดิมข้อง 
โรงเรย่นเบญ็่จึะมะมห่าราช่ซึ�งส่รา้งข้ึ�นจึากไมทั้่�งห่ลังอยา่งส่วยงามประณต่้
และยังคงเห่ล่อรอดห่ลังเห่ต้้การณ์เพื่ลิงไห่ม้ ให่้กลายเป็นส่ถานท่่�เก็บ
รวบรวมประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวัฒนธรรมดั�งเดิมข้องจัึงห่วัดอบ้ลราช่ธาน่

ป่จึจ้ึบันห่อประวัติ้ศาส่ต้รอ์้บลราช่ธาน่ท่ำาการบูรณะซอ่มแซมเส่รจ็ึแล้ว 
แต่้ยังคงไม่ม่การเปิดให่้เข้้าช่มภายใน โดยนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถมาเดิน
เล่นถ่ายรูปส่ถาปต่้ยกรรมเรอ่นไมท่้่�มเ่อกลักษณแ์ห่ง่น่�ได้จึากภายนอก 



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

6

05.00 - 19.00

หมูยอศรณีรงค์ 1

สาย มอ บขส.-ม.อุบล
สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม

สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง
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ห่มูยอศรณ่รงค์ 1 ห่มยูอเจ้ึาดังแห่ง่เมอ่งอบ้ลฯ ซึ�งใครๆ ต่้างก็พื่ดูเปน็เส่ย่ง
เด่ยวกันว่าพื่ลาดไม่ได้ ด้วยเน่�อห่มูร้ย่แน่น ห่อมกลิ�นพื่รกิไท่ย รส่ช่าติ้
กลมกล่อมเค็มมันกำาลังด่ ท่่�ม่ให่้เล่อกห่ลากห่ลายรส่ช่าติ้ไม่ว่าจึะเป็น 
ห่มูยอเน่�อ ห่มูยอห่นงั ห่มูยอพื่รกิไท่ยดำา ห่รอ่ห่มูยอพื่รกิส่ด นอกจึากน่�ยงัม ่
อาห่ารอ่�นๆ ไมว่่าจึะเปน็ กน้เช่ย่ง แห่นม และไส่ก้รอกอ่ส่านท่่�บอกเลยว่า
อรอ่ยเด็ดไมแ่พื่กั้น ให่เ้ล่อกซ่�อไปรบัประท่านกันอ่กด้วย

ไม่ไกลจึากร้านห่มูยอศรณ่รงค์ 1 ยังม่อ่กห่นึ�งร้านดังท่่�ห่ากมาเย่อน 
เม่องอบ้ลฯ แล้วจึะพื่ลาดไมไ่ด้เลย ค่อ รา้นปากห่มอ้โรบอท่ ท่่�มเ่อกลักษณ์
โดดเด่นจึากความว่องไวในการท่ำาปากห่ม้อญ่วน แถมยังม่ให่้เล่อกท่าน
ห่ลากห่ลายรูปแบบอ่กด้วย ไม่ว่าจึะเป็นปากห่ม้อแบบนิ�ม แบบกรอบ
ห่รอ่ถ้าอยากจึะใส่่ไข้่เพื่ิ�มก็ได้เช่น่กัน



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

7

10.00 - 19.00

ซาลาเปาสด อาจง

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม
สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู

ทุธนิคมฯ

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน
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ซาลาเปาส่ด อาจึง แปง้น่้ม ลกูให่ญ่่ ไส่เ้ยอะ จึากส่ตู้รคณ้ยายไพื่รวรรณ 
ห่ลงช่นิ อำาเภอพิื่บูลมังส่าห่าร ท่่�การนัต่้ถึงความอรอ่ยและความส่ดให่ม่ 
พื่รอ้มแส่ดงกระบวนการท่ำาซาลาเปาโฮมเมดให้่เห่็นกันแบบส่ดๆ ม่ให่้
เล่อกซ่�อห่ลากไส่้ห่ลายส่ไต้ล์ โดยม่ไส่้ซาลาเปาสู่ต้รเด็ดท่่�ไม่ควรพื่ลาด
ค่อ ไส่้ห่น่อไม้ ห่ร่อไส่้ลับท่่�อัดแน่นไปด้วยเอกลักษณ์เฉพื่าะตั้วข้อง 
ส่ตู้รคณ้ยายท่่�ไม่เห่มอ่นใครอยา่งแน่นอน

โซนทุ่่�งศรีเีมืือง
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Chinese 
Bun
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ช่มความเก่าแก่ข้้ามกาลเวลาในบรรยากาศ
ศูนย์กลางท่างการค้าและการส่่งข้นเก่าริม
แม่นำามูล ข้องย่านช่ม้ช่นไท่ยจ่ึนอาย้กว่า 200 ป ี
ท่่� เ ต็้ ม ไ ป ด้ ว ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห่ ลา ก ห่ ลา ย 
ทั่�งตึ้กเก่าท่่�ส่วยงาม รา้นอาห่าร ถนนคนเดิน 
รวมไปถึงส่ต้รต่้อารต์้ มากมายท่่�คอยแต่้งเติ้ม
บรรยากาศให่ม่ๆ ให่กั้บเม่อง

Ubon Street Art ยา่นช่มูชนเก่าตลาดใหญ่่1 2

โซน
ตลาดใหญ่
เมอืงอุบลฯ



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

1

Ubon
Street Art

UBON STREET ART ค่อการเปล่�ยนกำาแพื่งรกรา้ง 
ในเข้ต้เม่องเก่าท่่�ม่ส่ภาพื่ท่ร้ดโท่รมให่้กลับมาม่ช่วิ่ต้ให่ม่
อ่กครั�งด้วยงานส่ต้รต่้อารต์้ส่่ส่ันส่ดใส่ท่่�ส่ะท้่อนวิถ่ช่วิ่ต้
และวัฒนธรรมข้องคนอ้บลราช่ธาน่ ผั่านลายเส่้นท่่�ม่
เอกลักษณ์ข้องศิลปนิทั่�ง 6 ท่่าน เพ่ื่�อต้้อนรบันักท่่องเท่่�ยว 
แส่ดงถึงความภาคภูมิใจึ ความเป็นมา การเจึรญิ่เติ้บโต้ 
และความร้่งเร่องในอด่ต้ข้องเม่องอ้บลฯ ในม้มมอง 
ท่่�แปลกต้าออกไป 

สาย 3 บขส.-บ้านก่อ (สีชื่มพู
)

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 2 บขส.-สถานีรถไฟ
 (สีขาว)

สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง
สาย มอ บขส.-ม.อุบล

สาย 1 ม.อุบล-บขส. (สีเทุา)
สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู

ทุธนิคมฯ
สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ

ญ
านุก่ล
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โดย UBON STREET ART ทั่�ง 6 จ้ึด ได้แก่

1. ส่ายนำาและการเปล่�ยนแปลง : บรเิวณท่างเข้้าต้ลาดให่ญ่ ่
    ห่นา้โรงแรมศรอ่่ส่าน
2. Ubon City 7017 : บรเิวณซอยข้า้งโรงแรมศรอ่่ส่าน
3. ความส่ข้้ : ปากซอยโรงแรมศรอ่่ส่าน
4. เบกิ-บาน (Lotus-Kingdom) : บรเิวณถนนข้า้งวัดห่ลวง
5. ฮบูแต้้ม : ซอยท่างออกต้ลาดให่ญ่่
6. Redmuuk : ฝ่� งต้รงข้้ามซอยรา้นเจึรญิ่ส่นิ

แต่้ว่าแต่้ละจ้ึดจึะมรู่ปรา่งห่นา้ต้าเปน็แบบไห่นและบอกเล่าเร่�องราวอะไร
ท่่�เก่�ยวข้้องกับจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ต้ามไปค้นห่าคำาต้อบกันด้วยตั้วเอง
ได้เลย !

โซนตลาดใหญ่�เมืืองอ่บลฯ
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โซนตลาดใหญ่�เมืืองอ่บลฯ



ติลัาด็ รา้นุอาหาร แลัะรา้นุอาหาร
สติรตีิฟููด็มืากมืาย์*

*

*

สติรตีิอารต์ิที�ซุุกซุอ่นุอยู์ ่
ภัาย์ในุเมือืงเก่าอุบลัฯ

เดิ็นุเล่ันุชมืเมือืงเก่า 
แลัะพกัผ่อ่นุรมิืแมืนุ่ำ�ามูืลั

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

08.00 - 17.00

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 3 บขส.-บ้านก่อ (สีชื่มพู
)

สาย มอ บขส.-ม.อุบล
สาย 2 บขส.-สถานีรถไฟ

 (สีขาว)
สาย 8  บ้านปลาดุก่-สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง

สาย 1 ม.อุบล-บขส. (สีเทุา)
สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู

ทุธนิคมฯ
สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ

ญ
านุก่ล

2

ยา่นชุมชนเก่า
ตลาดใหญ่



การเดินเล่นชีมเมอืุงเก่าอุุบลฯ แนะนำาให้ช้ีว่งเชีา้ 
เดินเล่นในตลาดก่อุนอุอุกมาห้าอุะไรกินทีั้�รมิถิ่นน 
เขื�อุนธูานีในชี่วงสูาย และเดินเล่นชีมตึกเก่าทีั้�
สูวยงามในชีว่งบา่ย ก่อุนจะไปัจบทีั้�การน้�งพก้ผ่อุ่น 
รมิแมน่ำ�ามูลในชีว่งเยน็
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ยา่นเม่องเก่าอบ้ลฯ ท่่�มป่ระวัติ้ศาส่ต้รย์าวนานกว่า 200 ป ีและเต็้มไปด้วย 
กลิ�นอายข้องวิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าวไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึน ในบรรยากาศศูนย์กลาง
ท่างการค้าและการข้นส่่งเก่าซึ�งรายล้อมไปด้วยตึ้กเก่าท่่�ส่วยงาม  
รา้นอาห่าร ต้ลาด และส่ต้รต่้ฟืู้ดมากมาย ส่อดแท่รกด้วยส่ต้รต่้อารต์้ 
ส่ด้ส่รา้งส่รรค์ท่่�เข้า้มาเติ้มความมช่่วิ่ต้ช่ว่าให่กั้บเมอ่ง

อ่กห่นึ�งความพื่ิเศษข้องย่านเม่องเก่าอบ้ลก็ค่อการตั้�งอยู่ใกล้กับแม่นำามูล  
ท่่�น่�จึึงเห่มาะแก่การแวะไปเดินเล่นกินลม พื่รอ้มนั�งพื่กัช่มวิวส่วยๆ รมิแมน่ำา
เป็นท่่�ส่้ด จึะนั�งพื่ักเอาแรงจึนแดดรม่ลมต้กค่อยกลับมาเดินเล่นส่ำารวจึ 
เมอ่งเก่า ถ่ายรูปกับตึ้กส่วยๆ กันต่้อก็ได้ ห่รอ่ถ้าเป็นเย็นวันศก้รแ์ละวันเส่าร ์
แถวน่�ยงัมถ่นนคนเดินท่่�ส่ามารถแวะไปช่อ็ปปิงกันต่้อได้ด้วยนะ

Tips
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ย่านเล็ก ๆ ท่่�ตั้�งอยู่ห่่างจึากตั้วเม่องอ้บลฯ มาไม่ไกล เพื่่ยงแค่ข้้ามฟื้าก
แม่นำามูล ซึ�งอัดแน่นไปด้วยแห่ล่งท่่องเท่่�ยวมากมาย ไม่ว่าจึะเป็น แห่ล่ง
ท่่องเท่่�ยวท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวัฒนธรรมท่่�ส่ำาคัญ่อย่าง พิื่พื่ิธภัณฑ์ 
เปิดบ้านก้านเห่ล่อง รวมไปถึงศาส่นส่ถานท่่�ส่ำาคัญ่ อย่าง วัดพื่ระธาต้้
ห่นองบวั

วิดัพิระธีาตห่นองบวัิ

พิพิิธิีภััณฑ์เปดิบา้นก้านเหลือง

ณ อ่บล ข้องฝากเมูอืงอ่บล

1
2
3

โซนเล่ียงเมอืงอุบลฯ

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

วดัพระธาตุ
หนองบวั

1

Google Map

05.00 - 19.00

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม
สาย 3 บขส.-บ้านก่อ (สีชื่มพู

)
สาย SM

ART BUS บขส.-สนามบิน

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 2 บขส.-สถานีรถไฟ
 (สีขาว)

สาย 4328 อุบล-ตาลสุม-โขงเจ้ยม



พระธีาติเุจดี็ย์ศ์์รมีืหาธีาติ ุพระธีาติปุระจำาปเีกิด็ของปมีืะเสง็ 
สรา้งจำาลัองแบบเจดี็ย์ที์�พุทธีคุย์า ประเทศ์อินุเดี็ย์*

* รูปปั� นุพญานุาคุราชขนุาด็ใหญ ่2 องค์ุ 
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วัดพื่ระธาต้้ห่นองบัว เป็นวัดท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงและม่ความส่ำาคัญ่แห่่งห่นึ�ง
ในจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ภายในวัดกว้างข้วางและร่มร่�นไปด้วยต้้นไม้  
ม่ส่ถาป่ต้ยกรรมท่่�งดงามและโดดเด่น ค่อ ‘พื่ระธาต้้เจึด่ย์ศรม่ห่าธาต้้’ 
พื่ระธาต้ป้ระจึำาปเีกิดข้องปีมะเส่ง็ โดยรูปแบบส่ถาปต่้ยกรรมจึำาลองแบบ
มาจึากเจึด่ยท่์่�พื่ท้่ธคยา ประเท่ศอินเด่ย ตั้วพื่ระธาต้เ้ปน็องค์ส่ข่้าวตั้ดกับ
ลวดลายส่ท่่อง ภายนอกเป็นภาพื่นนูต้ำาบอกเล่าเร่�องราวเก่�ยวกับพื่ระเจ้ึา
ส่ิบช่าติ้ ส่่วนฐานรองรบัประดับด้วยพื่ญ่านาค คร้ฑ และยักษ์ ภายใน
ประดิษฐานพื่ระประธาน และพื่ระพื่ท้่ธรูปท่่�งดงามห่ลายองค์

โซนเลี�ยงเมืืองอ่บลฯ
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บรเิวณห่นา้องค์พื่ระธาต้ม้ ่‘รูปป่� นพื่ญ่านาคราช่’ ข้นาดให่ญ่ ่2 องค์  ค่อ 
ท่่านปู�กรชิ่กรกต้ และท่่านย่ามณเ่กต้ ้ท่่�ประดิษฐานไว้คูกั่นเพื่่�อปกปก่รกัษา
องค์พื่ระธาต้้ต้ามความเช่่�อข้องช่าวอ่ส่านท่่�ม่ความศรทั่ธาในพื่ญ่านาค 
เป็นห่นึ�งในประติ้มากรรมท่่�โดดเด่นภายในวัดท่่� ใครมาแล้วต้้องได้ 
ส่ักการบูช่าและข้อพื่รเพื่่�อความเป็นส่ิรมิงคล

นอกจึากน่�บรเิวณกำาแพื่งแก้วภายในวัดยังม่การประดิษฐานพื่ระเจึด่ย ์
องค์เล็กไว้ทั่�งส่่�ม้ม ม่ความงดงามด้วยลวดลายเท่พื่พื่นมเท่วดาต่้างๆ 
ส่อดคล้องไปกับตั้วพื่ระธาต้เ้จึด่ยศ์รม่ห่าธาต้อ่้กด้วย

โซนเลี�ยงเมืืองอ่บลฯ



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

2

สาย 9  ตลาดสดวารินชาริาบ-บ้านโนนหงษ์ทอง

พพิธิภัณฑ์เปิด
บา้นก้านเหลือง

08.30 - 16.00

พื่ิพิื่ธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเห่ล่อง เป็นแห่ล่งโบราณคด่ท่่�
ข้้ดค้นโดยห่น่วยศิลปากร โบราณวัต้ถ้ส่่วนให่ญ่่จึะเป็น 
แกลบข้้าว ภาช่นะบรรจ้ึกระดูกข้นาดให่ญ่่ ลูกป่ดดินเผัา 
กระพื่รวนส่ำารดิ เศษข้่�แร ่ และเคร่�องม่อเห่ล็ก จึากห่ลัก
ฐานดังกล่าวจึึงส่ร้ปได้ว่าช่ม้ช่นบา้นก้านเห่ล่องเปน็ช่ม้ช่น
โบราณท่่�ท่ำากส่ิกรรมเป็นห่ลัก และเคยตั้�งถิ�นฐานอยู่ใน
ย้คโลห่ะต้อนปลาย ส่มัยก่อนประวัติ้ศาส่ต้ร์

สาย 1462 อุบล-เขมริาฐ
สาย 4618 อุบล-ด่านช่องเม็ก
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ลักษณะพื่เิศษข้องพื่พิื่ธิภัณฑ์เปิดบา้นก้านเห่ล่อง เปน็พื่พิื่ธิภัณฑ์กลางแจ้ึง 
ท่่�ม่การจัึดแส่ดงห่ล้มข้้ดค้นพื่บท่่�ม่การม้งห่ลังคาเพื่่� อป้องกันฝนและ
แส่งแดดไม่ให่ท้่ำาลายวัต้ถโ้บราณ โดยจัึดแส่ดงส่ิ�งท่่�ข้้ดค้นพื่บภายในห่ลม้
ข้้ดค้นต้ามส่ภาพื่เดิมท่่�ข้้ดพื่บเพ่ื่�อจึำาลองในเห่็นกระบวนการการข้้ดค้น  
โดยส่่วนให่ญ่่เป็นเคร่�องป่� นดินเผัา เน่�องจึากโบราณวัต้ถ้ท่่�ส่ำาคัญ่จึะถูก
นำาไปเก็บรกัษาเอาไว้ท่่�พื่ิพิื่ธภัณฑส่ถานแห่ง่ช่าติ้ อบ้ลราช่ธาน่ และยังม่
โบราณวัต้ถอ่้กส่ว่นห่นึ�งท่่�ถกูเก็บไว้ในศาลาไห่ว้พื่ระ ซึ�งตั้�งอยูด้่านข้า้งข้อง
ห่ลม้ข้้ดค้น นอกจึากน่�ยังม่นิท่รรศการเล็กๆ ท่่�จัึดแส่ดงข้้อมูลและความรู้
เร่�องโบราณคด่ในพ่ื่�นท่่�ให่แ้ก่ผู้ัท่่�ส่นใจึอ่กด้วย

โซนเลี�ยงเมืืองอ่บลฯ
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สาย 1 ม.อุบล-บขส. (สีเทุา)

สาย 2 บขส.-สถานีรถไฟ
 (สีขาว)

สาย 3 บขส.-บ้านก่อ (สีชื่มพู
)

สาย 7 ศาลปู่เจ้าค ำาจ้นทุร์-วัดุพู
ทุธนิคมฯ

สาย 8  บ้านปลาดุก่-
สถานีโทุรคมนาคมอุบลฯ-ปลาดุก่ทุอง

สาย 10 ศาลาบ้านดุ-ศูนย์อพู
ยพู

สาย 11 บ้านบุ่งก่าแซว-บ้านห้วยคุ้ม

สาย 9  ตลาดุสดุวารินชื่าราบ-บ้านโนนห้งษ์ทุอง

สาย 12 รร.ปทุม-รร.ปัญ
ญ

านุก่ล

สาย 1462 อุบล-เขมราฐ

สาย 232 อุบล-เขมราฐ

สาย มอ บขส.-ม.อุบล

สาย SM
ART BUS บขส.-สนามบิน

สาย 4328 อุบล-ตาลสุม-โขงเจ้ยม

สาย 4618 อุบล-ดุานชื่องเม็ก่

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

3

ณ อุบล
ของฝากเมอืงอุบล

08.00 - 20.00
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รา้นข้องฝากช่่�อดังท่่�มาแล้ว ครบ จึบในท่่�เด่ยว เพื่ราะจัึดเต็้มไปด้วย
ส่ินค้าต่้างๆ ท่่�รวบรวมจึากทั่�วทั่�งอ้บลฯมาไว้ในห่น้ารา้นใจึกลางตั้วเม่อง
ท่่�แส่นส่ะดวกส่บาย ไม่ว่าจึะเป็นข้องใช่ ้ อย่าง ผ้ัาถ้ง ผ้ัาข้าวม้า กระเป๋า 
งานฝีม่อ ห่รอ่ข้องกินอรอ่ยๆ อย่าง ไส่ก้รอกอ่ส่าน นำาพื่รกิ แห่นมเน่อง  
ก๋วยจัึ�บญ่วณ ห่มูยอ ปิดท้่ายด้วยข้นมห่วานเจ้ึาดังจึากท่้กม้มเม่อง 
ก็รวบรวมเอาไว้ท่่�น่�ทั่�งส่ิ�น เรย่กได้ว่าเป็น One Stop Destination 
ท่่�นกัท่่องเท่่�ยวไมค่วรพื่ลาดจึรงิๆ

โซนเลี�ยงเมืืองอ่บลฯ
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เม่องน่าอยู่ ผัู้คนน่ารกั ท่างต้ะวันต้กข้องจัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ท่่�เต็้มไป
ด้วยเส่นห่่ค์วามเรย่บง่ายข้องวิถ่ช่วิ่ต้ อาห่ารการกิน วัฒนธรรม จึนได้ช่่�อ
ว่าเปน็เมอ่งแห่ง่อาห่ารท้่องถิ�นท่่�ใครมาอบ้ลเปน็ต้้องแวะมาช่มิ นอกจึากน่� 
ยงัเป็นท่่�ตั้�งข้องพื่พิื่ธิภัณฑ์คำาปน้ แห่ล่งส่นิค้าท้่องถิ�นข้ึ�นช่่�ออยา่ง ผัา้ไห่ม
ช่ั�นด่เม่องวารนิช่ำาราบท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงโด่งดังไปไกลจึนใครๆ ต่้างก็ห่ลงรกั 
ในความประณต่้

โซนวารนิชำาราบ

กล่มู่พิฒันาสตรผ่า้ไที่ยอ่บลราชธีาน่1
เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

กลุ่มพฒันาสตรี
ผ้าไทยอุบลราชธานี

1

Google Map

สาย 9  ตลาดสดวารินชาริาบ-บ้านโนนหงษ์ทอง

07.00 - 18.00
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กล้่มพื่ฒันาส่ต้รผ้่ัาไท่ยอบ้ลราช่ธาน่ รา้นผัา้ไห่มแห่ง่ความภาคภมูใิจึข้อง
ช่าวอบ้ล ภายใต้้ส่โลแกน ส่นิค้าห่ลากห่ลาย ส่ไต้ล์ห่รูห่รา ราคาถกู ท่่�ดแูล
การผัลิต้ผ้ัาไท่ยอบ้ลฯ อย่างครบวงจึร ทั่�งตั้ด และส่กรน่ รวมไปถึงการ
จัึดจึำาห่น่ายส่ินค้าจึากผ้ัาไท่ยห่ลากห่ลายท่่�ม่ให่้เล่อกกันตั้�งแต่้ กระเป๋า 
เส่่�อผัา้ ห่มอนส่ามเห่ล่�ยม ผ้ัาปทู่่�นอน ไปจึนถึงข้องท่่�ระลึกต่้างๆ  รบัรอง
ได้เลยว่าถ้ามาท่่�น่�คณ้จึะได้ส่นิค้าผ้ัาไห่มราคาถกู คณ้ภาพื่ด่ ติ้ดไม้ติ้ดมอ่
กลับไปอย่างแน่นอน
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ยา่นช่ม้ช่นนอกเมอ่งเล็กๆ ท่่�มวิ่ถ่ช่วิ่ต้แบบพื่อเพื่ย่งด้วยการประกอบอาช่พ่ื่ 
เกษต้รกรรม พื่รอ้มทั่�งต่้อยอดวิถ่ช่วิ่ต้ให่ก้ลายเปน็แห่ล่งท่่องเท่่�ยวเกษต้ร
เช่งินิเวศท่่�เปิดให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เข้้ามาส่ัมผััส่และเรย่นรูวิ้ถ่เกษต้รช่้มช่น
นอกจึากน่�ในบริเวณใกล้เค่ยงยังเป็นท่่�ตั้�งข้อง ‘พิื่พื่ิธภัณฑ์ต้ามรอย 
อเล็กซานเดอรม์ห่าราช่’ ซึ�งเก็บรวบรวมเส่่�อผัา้และอป้กรณ์ประกอบฉาก
จึากการถ่ายท่ำาภาพื่ยนต้รเ์ร่�อง Alexander (2004) ท่่�ผัาแต้้ม มาจัึดแส่ดง
เอาไว้ในบรรยากาศท่่�ถอดแบบออกมาจึากในภาพื่ยนต้รอ่์กด้วย

โซนบา้นบวัเทิง

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี
ควร้ติดต่อล่วงหน้าเพิ่�อร้ว่มกิจกร้ร้มชุมชน

บา้นบวัเทิง
1

Google Map

สาย 4618 อุบล-ด่านช่องเม็ก

08.00 - 17.00บา้นบวัิเทิี่ง

พิพิิธิีภััณฑ์ Alexander

1
2
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ห่มู่บ้านเก่าแก่อาย้เก่อบ 180 ปี ท่่�ป่จึจ้ึบันเป็นศูนย์การเรย่นรูป้รชั่ญ่า
เศรษฐกิจึพื่อเพื่่ยงช่้มช่นต้้นแบบ และแห่ล่งท่่องเท่่�ยวเกษต้รเช่งินิเวศ 
ท่่�ม่รูปแบบการจัึดการท่่องเท่่�ยวอย่างม่ระบบ ให่้นักท่่องเท่่�ยวได้เย่�ยม
ช่มการท่ำาเกษต้รแบบผัส่มผัส่านปลอดส่ารพื่ิษ การท่ำาป้๋ยห่มักจ้ึลินท่รย์่
ช่ว่ภาพื่ รวมถึงการปรบัใช่ภ้มูิป่ญ่ญ่าท้่องถิ�นให่้เห่มาะส่มกับภมูิประเท่ศ
ข้องภาคอ่ส่านท่่�รอ้นและแห่ง้แล้ง

แต่้เดิมช่าวบา้นส่ว่นให่ญ่ใ่นบา้นบวัเทิ่งประกอบอาช่พ่ื่ท่ำานา ปลกูข้า้ว และ
ปลูกพื่่ช่เช่งิเด่�ยว เช่น่ ปอ ถั�ว แต้งกวา มันส่ำาปะห่ลัง ก่อนจึะพื่ัฒนามา
ปลกูพ่ื่ช่ให่ม่ๆ ท่่�ส่รา้งรายได้เพิื่�มขึ้�น เช่น่ เงาะ ท่เ้รย่น กห้่ลาบ เบญ่จึมาศ 
และอง้น่ จึึงรบัรองได้ว่าห่ากมาท่่�น่� คณ้จึะได้เรย่นรูวิ้ถ่เกษต้รกับเกษต้รกร
ตั้วจึรงิเส่ย่งจึรงิแน่นอน
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เรยี์นุรูก้ารปลักูพชืผ่กัปลัอด็สารพษิ์

เรยี์นุรูห้ลัักเกษ์ติรอินุทรยี์์

จบัปลัาลัากอว้นุนุำามืาทำาอาหาร

*

*

*

กิจกรรม

*

*

*

เรยี์นุรูก้ารทำาปุ�ย์ชวี้ภัาพ

เดิ็นุชมืสว้นุผ่ลัไมื้

พกัคุ้างคืุนุที�ว้สิาหกิจชุมืชนุกลัุ่มืโฮมืสเติย์บ์า้นุบวั้เทิง
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เปิดวันจันที่ร้ ์- ศุึกร้์
เปิดวันเสาร้ ์- อาทิี่ตย์์

Google Map

2

พพิธิภัณฑ์
Alexander

09.30 - 17.00

10.00 - 17.00 เข้าชมฟร้ี

พื่ิพิื่ธภัณฑ์ต้ามรอยภาพื่ยนต้ร์ Alexander (2004) 
โดยผัู้กำากับช่่�อดังช่าวอเมรกัิน โอลิเวอร ์ ส่โต้น (Oliver 
Stone) ซึ�งเคยเดินท่างมาถ่ายท่ำาบางฉาก ณ ผัาแต้้ม 
จัึงห่วัดอ้บลราช่ราช่ธาน่ ท่่� เปล่�ยนพ่ื่� นท่่�บริเวณน่� ท่่� ม่
ภูมิประเท่ศใกล้เค่ยงกับฉากในภาพื่ยนต้ร ์ ให่้กลายเป็น
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวในรูปแบบพื่ิพื่ิธภัณฑ์ และเปิดให่้บรกิาร
อยา่งเปน็ท่างการในป ีพื่.ศ. 2557

สาย 4618 อุบล-ด่านช่องเม็ก
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ภายในม่การจึำาลองบรรยากาศข้องค่ายท่ห่ารส่มัยกรก่โบราณเส่ม่อน 
ผัู้มาเย่อนได้ห่ลด้เข้้าไปในโลกแห่่งภาพื่ยนต้ร ์ โดยแต่้ละโซนจึะแบ่งออก
เปน็กระโจึมๆ  ภายในส่วนพื่ฤกษศาส่ต้ร ์ให่ผ้ัูเ้ข้า้ช่มได้เข้า้ไปเดินเล่นซมึซบั
บรรยากาศข้องภาพื่ยนต้ร ์ พื่รอ้มเรย่นรูเ้ร่�องราวท่างประวัติ้ศาส่ต้รก์รก่
โบราณในส่มัยพื่ระเจ้ึาอเล็กซานเดอรม์ห่าราช่ และท่่�มาข้องการเข้้ามา 
ถ่ายท่ำาภาพื่ยนต้รใ์นประเท่ศไท่ย

A
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ภายในพื่พิิื่ธภัณฑ์เปดิโล่ง บรรยากาศรม่ร่�น เต็้มไปด้วย 
ต้้นไม้ ประกอบไปด้วย ศูนย์บริการนักท่่องเท่่�ยว 
ประตู้เม่อง อาคารนิท่รรศการ กระโจึมคลังอาว้ธ 
กระโจึมเคร่�องแต่้งกาย กระโจึมถ่ายภาพื่ท่่�ระลึก 
และฉากจึำาลองบรรยากาศข้องต้ลาดในภาพื่ยนต้ร ์
รบัรองว่ามาท่่�น่�ค้ณจึะได้ทั่�งความเย็นส่บาย ความรู ้
และความบันเทิ่งแน่นอน
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ย่านศูนย์การเรย่นรูเ้กษต้รวิถ่ช่้มช่นท่่�ม่ความ 
โดดเด่นในเร่�องข้องผัลผัลิต้ปลอดส่ารพื่ษิ 100 % 
ผั่านแห่ล่งเรย่นรูโ้คก ห่นอง นา ทั่�งยังม่ต้ลาด
ผัลผัลิต้ท่างการเกษต้รท่่�เปิดให่้เห่ล่าเกษต้รกร
มพ่่ื่�นท่่�จึำาห่น่ายผัลผัลิต้จึึงท่ำาให่ค้ณ้ได้ส่มัผัสั่กับ
บรรยากาศแห่่งการเรย่นรูแ้ละแรงบันดาลใจึ
ในการท่ำาการเกษต้รและยังได้อ้ดห่น้นผัลผัลิต้
ค้ณภาพื่ด่ในราคาย่อมเยาอ่กด้วย

ยา่นช่มูชนตลาดหอมูแผน่ดิน1

โซน
สวา่งวรีะวงศ์



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

ยา่นชุมชน
ตลาดหอมแผ่นดิน

05.00 - 17.00

สาย 4618 อุบล-ด่านช่องเม็ก

Google Map

1
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พื่่�นท่่�ค้าข้ายส่ินค้าท่างการเกษต้รปลอดส่ารพื่ิษจึาก
ธรรมช่าติ้ 100% ส่ำาห่รบัคนรกัส่้ข้ภาพื่ส่่งต้รงจึาก
เกษต้รกรถึงม่อผัู้บริโภค ภายในม่ส่ินค้ามากมาย 
ให่เ้ล่อกจัึบจ่ึายใช่ส้่อยในราคาย่อมเยา ไมว่่าจึะเปน็พื่ช่่ผัล 
ท่างการเกษต้รต้ามฤดูกาลในอำาเภอส่ว่างว่ระวงศ์ 
ผัลผัลิต้แปรรูปต่้างๆ และวัต้ถดิ้บห่ายากมากมาย เช่น่ 
ไข้ม่ดแดง นำาผัึ�ง และข้องป�า

นอกจึากน่�ด้านห่ลังต้ลาดห่อมแผัน่ดินยงัเปน็พื่่�นท่่�เรย่น
รูก้ารเกษต้รอินท่รย่์โคกห่นองนาโมเดล จึากความ
ตั้�งใจึข้อง ‘ค้ณธนส่ิท่ธิ์ โควส่้รตั้น์’ เจ้ึาข้องพื่่�นท่่�ท่่�ม่
ความส่นใจึในแนวคิดเกษต้รอินท่รย่ ์ และต้้องการเปน็
แรงบันดาลใจึให่้กับคนร้น่ให่ม่ จึึงเปิดพื่่�นท่่�ให่้บ้คคล 
ท่่�ส่นใจึได้เข้า้มาศึกษารูปแบบการพื่ฒันาพื่่�นท่่�ท่างการ
เกษต้รอ่กด้วย 

โซนสว�างวรีีะวงศ์
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ส่ัมผััส่มนต์้เส่น่ห่์แห่่งธรรมช่าติ้ริมฝ่� ง โข้ง 
ท่่� โข้งเจ่ึยม มห่ัศจึรรย์แม่นำาส่องส่่ท่่�ห่ลายๆ 
คนเดินท่างมาเพื่่�อช่มให่เ้ห่น็กับต้า พื่รอ้มส่มัผัสั่
กับแห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�ส่วยงาม
แปลกต้า เช่่น ห่าดท่ราย เส่าเฉล่ยง นำาต้ก
ห่ลากห่ลายแห่ง่ รวมไปถึงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่าง
โบราณคด่ท่่�ส่ำาคัญ่ท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�งข้องไท่ยอย่าง 
ผัาแต้้ม ซึ�งเปน็ส่ถานท่่�ท่่�มก่ารค้นพื่บภาพื่เข้ย่นส่ ่
โบราณส่มัยก่อนประวัติ้ศาส่ต้รน์ั�นเอง

จ่ัดชมูวิวิิแมูน่ำ�าสองส่

ช่มูชนบา้นด่านใหมู่

วิดัถำ�าค์หูาสวิรรค์์

1
2
3

โซนโขงเจียม 



เปิดทีุ่กวัน

Google Map

1

จุดชมววิ
แมน่ำ้าสองสี

05.00 - 18.00 เข้าชมฟร้ี

สาย 4328 อุบล-ตาลสุม-โขงเจียม
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จ้ึดช่มวิวปรากฏการณ์ท่างธรรมช่าติ้บรเิวณจ้ึดท่่�แม่นำาส่องส่ายไห่ลมา
บรรจึบกันจึนเกิดเปน็ทิ่วทั่ศนท่์่�ส่วยงามแปลกต้าข้อง  ‘โข้งส่ปู่น มลูส่ค่ราม’ 
ห่รอ่ แม่นำาโข้งท่่�ม่ส่อ่อกแดงห่รอ่ท่่�เรย่กกันว่าส่ปู่น และแม่นำามลูท่่�มส่่อ่อก
เข้ย่วคราม เม่�อไห่ลลงสู่แ่ม่นำาโข้งจึึงแยกออกเปน็ส่องส่ท่่่�แต้กต่้างก่อนจึะ
ค่อยๆ รวมเป็นแมน่ำาส่ายเด่ยวกัน

นอกจึากช่มความงดงามข้องแม่นำาส่องส่่แล้ว ยังส่ามารถล่องเรอ่ไปต้าม
ลำานำามลูและลำานำาโข้ง เพ่ื่�อช่มทั่ศน่ยภาพื่ข้องธรรมช่าติ้ และผัูค้นท่่�ใช่ช้่วิ่ต้
อยูร่มิส่องฝ่� งข้องแมน่ำาได้อ่กด้วย

โซนโขงเจียีมื



แนะนำาให้ม้าชีว่งฤดฝูน ในระห้วา่ง 
เดือุนพฤษภาคม-ตลุาคม
เพราะจะทั้ำาให้เ้ห้น็ความแตกต่างขอุง
แมน่ำ�าสูอุงสูไีด้อุยา่งชีด้เจนทีั้�สูดุ
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โดยจ้ึดช่มวิวแห่่งน่�ตั้�งอยู่ในบรเิวณวัดโข้งเจ่ึยม 
เปดิให่เ้ข้้าช่มท่ก้วันตั้�งแต่้เวลา 08.00-18.00 น. 
เรย่กได้ว่าห่ากใครเดินท่างมาอบ้ลไม่ควรพื่ลาด
มาเย่�ยมช่มความส่วยงามและความแปลกต้าข้อง
ธรรมช่าติ้ซกัครั�ง

Tips



เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

2

ชุมชนบา้นด่านใหม่
06.00 - 17.00

สาย 4328 อุบล-ตาลสุม-โขงเจียม
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ช่ม้ช่นช่าวประมงท่่�ใช่ช้่วิ่ต้อยูร่มิฝ่� งแมน่ำาโข้งและแมน่ำามลูมาตั้�งแต่้ในอด่ต้ 
ภายในช่ม้ช่นม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้และวัฒนธรรมห่ลากห่ลาย
แห่่งท่่�น่าส่นใจึ เช่น่ จ้ึดช่มวิวแม่นำาส่องส่าย วัดถำาคูห่าส่วรรค์ ศาลปู�ต้า 
ส่ร้ยิวงศ์ ต้ลาดโข้งเจ่ึยม ต้ลาดนัดไท่ย-ลาวโข้งเจ่ึยม และถนนนวัต้วิถ่ต้ลาด
ด่านให่ม่ท่่�มก่ารจัึดกิจึกรรมถนนคนเดินข้ึ�นในท่ก้เยน็วันเส่าร์

โซนโขงเจียีมื

ช่าวบ้านด่านให่ม่ส่่วนให่ญ่่ประกอบอาช่พ่ื่ท่ำาการประมง ภายในช่้มช่น
จึึงม่ผัลิต้ภัณฑ์ท่่�แปรรูปจึากปลามากมายเป็นข้องขึ้�นช่่�อ เช่น่ แจ่ึวบอง 
ปลารา้ ปลาส่ม้อ่ตู้๋ และส่ม้ปลาต้อง รวมถึงเมนูอาห่ารส่ด้แซบ่นานาช่นิด
จึากปลาคัง ซึ�งเป็นวัต้ถ้ดิบข้ึ�นช่่�อท่่�ท่้กคนท่่�มาเย่อนช่้มช่นบ้านด่านให่ม่
ไมค่วรพื่ลาดท่่�จึะลิ�มลอง โดยกิจึกรรมท่่�แนะนำาส่ำาห่รบัการมาเท่่�ยวช่ม้ช่น
บา้นด่านให่มไ่ด้แก่



ชมืแสงอาทิติย์แ์รกของว้นัุจากจุด็ชมืว้วิ้แมืนุ่ำ�าสองสี

ชมืว้ถีิชวี้ติิการคุ้าขาย์ของชาว้ไทย์แลัะชาว้ลัาว้ 
ที�ติลัาด็นุดั็ไทย์-ลัาว้

ชมืว้ถีิชวี้ติิของชาว้บา้นุด่็านุใหมืแ่ลัะเลืัอกซุื�อ
ผ่ลิัติภััณูฑ์์แปรรูปจากปลัา

*

*

* *

*

*
*

เดิ็นุชมืติลัาด็โขงเจยี์มื หรอืติลัาด็เชา้ที�ขาย์ปลัาสด็ๆ 
พรอ้มืใหนุ้ำาไปปรุงอาหาร

สกัการะว้ดั็คุหูาสว้รรค์ุแลัะศ์าลัปู�ติาสรุยิ์ว้งค์ุ 
เพื�อคุว้ามืเปน็ุสริมิืงคุลั

ชมิือาหารท้องถิ�นุเมืนุปูลัาคัุงรสแซุบ่

เดิ็นุเล่ันุที�ถนุนุคุนุเดิ็นุนุว้ตัิว้ถีิติลัาด็ด่็านุใหมื ่
ในุทกุเย์น็ุว้นัุเสาร์
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ฆ้อ้งใหญที่�สดุ็ในุประเทศ์ไทย์

ชมืว้วิ้บรรย์ากาศ์แมืนุ่ำ�าโขงแลัะแมืนุ่ำ�ามูืลั
*
*

* สกัการะรา่งหลัว้งปู�คุำาคุนุงิ จุลัมืณู ี
ที�ไมืเ่นุา่เป่� อย์ ในุโรงแก้ว้

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

Google Map

3

วดัถำ้าคหูาสวรรค์
05.00 - 18.00

สาย 4328 อุบล-ตาลสุม-โขงเจียม
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วัดถำาคูห่าส่วรรค์ ห่นึ�งในส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวช่่�อดังข้อง อำาเภอโข้งเจ่ึยม 
จัึงห่วัดอ้บลราช่ธาน่ ท่่�ม่ช่่�อเส่่ยงโด่งดังจึากความศักด์ิส่ิท่ธิ์ข้องห่ลวงปู� 
คำาคนงิ จ้ึลมณ ่ซึ�งมรณภาพื่ไปแล้วแต่้รา่งกายยงัคงไมเ่นา่เป้� อย บรรดา
ลูกศิษย์จึึงได้เก็บรา่งข้องท่่านเอาไว้ในโลงแก้ว ซึ�งประดิษฐานอยู่ในถำา 
ภายในวัด จึนกลายมาเป็นท่่�รูจั้ึกข้องผัู้ท่่�เล่�อมใส่ศรทั่ธาทั่�งฝ่� งไท่ยและ
ฝ่� งลาว

โซนโขงเจียีมื
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ควรีแต่่งกายสุุภาพ 
รีกัษากรียิาให้้สุำารีวม 
และไม่สุง่เสุยีงดััง  
ห้รีอืรีบกวนผู้้้อื�น
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Tips

โซนโขงเจียีมื

นอกจึากน่�ต้ำานานความศักด์ิส่ทิ่ธิข์้องห่ลวงปู�คำาคนงิแล้ว วัดถำาคหู่าส่วรรค์
ยังม่ฆ้้องข้นาดให่ญ่่ท่่�ส่้ดในประเท่ศไท่ย และพื่ระอโ้บส่ถส่ข่้าวท่่�แกะส่ลัก
ลวดลายอย่างส่วยงาม รวมไปถึงจ้ึดช่มวิวแม่นำาโข้งและแม่นำามูลท่่�มา
บรรจึบกันอยา่งส่วยงามอ่กด้วย
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ยา่นเม่องเก่ารมิฝ่� งโข้งประจึำาจัึงห่วัดอบ้ลราช่ธานท่่่� 
ม่ประวัติ้ศาส่ต้รย์าวนานพื่รอ้มด้วยห่มู่บ้านท่่�มาก
ไปด้วยวัฒนธรรม ภมูปิญ่่ญ่า และอาห่ารพื่่�นบา้น
ท่่�ส่ง่ต่้อจึากร้น่สู่ร้่น่ และยังม่การพื่ัฒนาปรบัตั้วให่้
รว่มส่มัยต้อบโจึท่ย์คนร้น่ให่ม่อยู่เส่มอจึึงโดดเด่น 
ในเร่�องข้องการท่่องเท่่�ยวเช่ิงวัฒนธรรมเป็น 
อย่างยิ�งนอกจึากน่�ยังเต็้มไปด้วยความงดงาม
ข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ต้ลอดรมิฝ่� ง
แม่นำา เช่น่ ห่าดท่รายสู่งและโบกห่ินรูปท่รงต่้างๆ  
ท่่�ส่วยงามแปลกต้าห่าไมไ่ด้จึากท่่�ไห่นอ่กด้วย

ยา่นช่มูชนเก่าเข้มูราฐ กล่มู่ผา้ฝ้ายที่อมูอื ปา้ติ�วิ เข้มูราฐ1 2

โซนเขมราฐ 



Google Map

1

เปิดทีุ่กวัน
เข้าชมฟร้ี

08.00 - 17.00

ยา่นชุมชนเก่า
เขมราฐ

ช่้มช่นโบราณรมิฝ่� งโข้งอาย้กว่า 200 ปี ท่่�ยังคง
อน้รักษ์บรรยากาศแบบดั�งเดิมข้องอาคารบ้าน
เร่อน ประวัติ้ศาส่ต้ร์ วัฒนธรรม วิถ่ช่่วิต้ และ
ประเพื่ณ่ต่้างๆ เอาไว้ได้เป็นอย่างด่ ผั่านการ 
นำาเส่นอในรูปแบบการท่่องเท่่�ยวเช่งิวัฒนธรรม  
จึนส่ามารถคว้าราง วัลช่้มช่นท่่องเ ท่่� ยว เช่ิง
วัฒนธรรมด่เด่น ประจึำาปี 2560 มาครองได้ส่ำาเรจ็ึ

สาย 232 อุบล-เขมริาฐ
สาย 1462 อุบล-เขมริาฐ



นุุง่ผ่า้ซุิ�นุตัิกบาติร ณู ว้ดั็โพธีิ�

กิจกรรม

ชมืคุว้ามืสว้ย์งามืของว้ดั็ชยั์ภัมูืกิารามื

ชมืพพิธิีภััณูฑ์์บา้นุขุนุภัรูปีระศ์าสนุ์

ถ่าย์รูปที�จุด็ชมืว้วิ้เบิ�งโขง ณู เขมืราฐ สดุ็เขติแด็นุสย์ามื 
หรอืนุั�งเรอืเที�ย์ว้ชมืทิว้ทัศ์นุแ์มืนุ่ำ�าโขง

เรยี์นุรูง้านุฝีีมือืพื�นุบา้นุ เชนุ่ ผ่า้ฝ้ีาย์ย์อ้มืคุรามืทอมือื 
ผ่า้ซุิ�นุมืดั็หมืี�การแกะสลัักผ่ลัไมื ้สบูห่ว้า้นุำ�า ทำาบาย์ศ์รี

เรยี์นุรูก้ารทำาอาหารท้องถิ�นุต่ิางๆ เชนุ่ ชาใบหมือ่นุ  
แหนุมืใบมืะย์มื กล้ัว้ย์ติากแสงแรกของด็ว้งอาทิติย์์

เที�ย์ว้ชมืหาด็ทราย์สงู

ชมืแก่งหนิุรูปรา่งแปลักติา แลัะภัาพแกะสลัักโบราณู 
อายุ์พนัุปทีี�แก่งคัุนุแย์ง
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มูโ่ปรแกรมูการท่ี่องเท่ี่�ยวิช่มูชนเข้มูราฐ  
3 วินั 2 คื์น จัำาหนา่ย
ติดต่อ Facebook Homepage: 
ช่มูชนท่ี่องเท่ี่�ยวิเชงิวิฒันธีรรมู  
เข้มูราฐ นาแวิง เจ่ัยด

ถนนค์นเดินเข้มูราฐ 
ตั�งอยูบ่รเิวิณถนนวิศิิษฐศ์ร ่จััดข้้�นที่ก่วินัเสาร์

หาดที่รายสงู
ค์วิรไปชว่ิงเชา้หรอืหลังเท่ี่�ยง เนื�องจัากสภัาพิ
อากาศค่์อนข้า้งรอ้น

แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวิที่างธีรรมูชาติ บรเิวิณรมิูฝ่� ง
แมู่นำ�าโข้ง อาทิี่ หาดที่รายสูง แก่งคั์นแยง  
ค์วิรมูาชว่ิงหน้าแล้ง
(เดือนธีนัวิาค์มู–พิฤษภัาค์มู)
ไมูอ่ยา่งนั�นอาจัไมูส่ามูารถมูองเหน็แก่งหนิได้
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นอกจึากน่�ยังม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวมากมายท่่�ไม่ว่าจึะ 
ส่ายประวัติ้ศาส่ต้ร์ ส่ายธรรมช่าติ้ ห่ร่อ ส่ายกิน  
ก็ม่ให่้เล่อกครบจึบท่้กส่ไต้ล์ แต่้ท่่�ข้าดไม่ได้เลยก็ค่อ
การเดินเล่นท่่�ถนนคนเดินในยามเย็นวันเส่าร์แล้ว 
ต่้อท้่ายด้วยการช่มบรรยากาศอาทิ่ต้ย์ต้กดินรมิฝ่� งโข้ง

โซนเขมืรีาฐ

Tips



สาย 232 อุบล-เขมริาฐ
สาย 1462 อุบล-เขมริาฐ

เปิดวันอังคาร้ - วันเสาร้์
เข้าชมฟร้ี

Google Map

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมอื 
ป้าต๋ิว เขมราฐ

08.00 - 17.00

2
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ผั้าท่อม่อย้อมครามธรรมช่าติ้ฝีม่อ ป้าติ้�ว ธนิษฐา วงศ์ป่ดส่า ปราช่ญ์่ 
ด้านงานท่อผั้ามัดห่ม่�แห่่งเข้มราฐท่่�ส่่บท่อดภูมิป่ญ่ญ่าดั�งเดิมมาตั้�งแต่้ 
จึำาความได้ โดยนอกจึากลวดลายดั�งเดิมท่่�ส่ง่ต่้อผ่ัานกาลเวลาแล้ว ปา้ติ้�ว
ยังม่การพื่ัฒนาลวดลายให่ม่ๆ พื่รอ้มทั่�งท่ดลองนำาส่่ส่ันข้องวัต้ถ้ดิบจึาก
ธรรมช่าติ้ช่นิดอ่�นๆ เช่น่ เปล่อกต้้นกระโดน ใบหู่กวาง แก่นต้้นฝาง ฯลฯ 
มาเพิื่�มเติ้มให่้เกิดเป็นโท่นส่่ให่ม่ๆ ท่่�น่าส่นใจึ รวมไปถึงม่การนำาผั้าท่อ 
ท่่�มม่าต่้อยอดเป็นเคร่�องแต่้งกายรว่มส่มยัอย่าง เดรส่ ส่ทู่ ห่มวก เส่่�อคลม้ 
และอ่�นๆ อ่กมากมายอ่กด้วย

โซนเขมืรีาฐ
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ของขวญัอุบลราชธานี
UBON RATCHATHANI

ซาลาเปาสด เค็็มบัักนััด
ข้้าวแต๋๋นั

หมูยอ ผ้้าฝ้้ายทอมือ
1 2 3 4 5

หมวก

รา้นกล้่มพื่ฒันาส่ต้รผ้่ัาไท่ย
ต้.โนนผัึ�ง 
อ.เมอ่ง

กล้่มผัา้ฝา้ยท่อมอ่ ปา้ติ้�ว
ต้.เข้มราฐ
อ.เข้มราฐ

รา้น ห่มยูอศรณ่รงค์
ต้.ในเมอ่ง 
อ.เมอ่ง

รา้น ณ.อบ้ล
ต้.ในเมอ่ง 
อ.เมอ่ง

รา้นซาลาเปาส่ด อาจึง
ต้.ในเม่อง 
อ.เม่อง

5

4

3

2

1
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เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน
3 DAYS 2 NIGHTS !

1
นั่่�งรถ Smart Bus 
จากสนั่ามบินิั่อุบุิลราชธานีั่ ไปยัง่ ทุุ่�งศรเีมอืุง
ราคาประมาณ 20 บาท
เม่�อข้ึ้�นแล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 10 นาที

และเดิินั่เทุ้่าไปยัง่รา้นั่ปากหมอุ้โรบิอุทุ่
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 8 นาที

เริ�มต้้นท่รปิด้วยการแวะท่านม่�อเช่า้ ร้านปากห่ม้อโรบอท่ 
ร้านแห่่งน่�ม่เอกลักษณ์โดดเด่นจึากความรวดเร็วและ 
ว่องไวในการท่ำาปากห่ม้อญ่วนท่่�เปรย่บเส่มอ่นกับห่้น่ยนต์้ 
นอกจึากเอกลักษณ์ดังกล่าวแล้วความอรอ่ยข้องเมนตู่้างๆ 
ในรา้นก็ข้ึ�นช่่�อไม่แพื่้กัน แถมยังม่ให่เ้ล่อกท่านห่ลากห่ลาย
รูปแบบอ่กด้วย ไมว่่าจึะเปน็ปากห่มอ้แบบนิ�ม แบบกรอบ 
ห่รอ่ถ้าอยากจึะใส่ไ่ข้เ่พื่ิ�มก็ได้เช่น่กัน

เดิินั่เทุ้่าจากรา้นั่ปากหมอุ้โรบิอุทุ่ ไปยัง่ ทุุ่�งศรเีมอืุง
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 8 นาที

แวะช่มความงดงามข้อง ต้นเท่่ยนเฉลิมพระเก่ยรติ  
ถูกส่ร้างข้ึ� นเน่� องในโอกาส่ราช่พิื่ธ่มห่ามงคลเฉลิม
พื่ระช่นมพื่รรษา6 รอบ พื่ระบาท่ส่มเด็จึพื่ระปรมินท่ร 
มห่าภมูิพื่ลอดล้ยเดช่ บรมนาถบพื่ิต้ร รชั่กาลท่่� 9 

เดิินั่เทุ้่าจากทุุ่�งศรเีมอืุง 
ไปยัง่ ศาลหล่กเมอืุง จง่หวัด่ิอุบุิลราชธานีั่
ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 5 นาที

ตััวเมืองอุบลฯ
day

บ่่าย

เช้้า ส่กัการะ ศาลห่ลักเมือง จั้งห่วัดอุบลราชธาน่ สิ�งศักด์ิส่ทิ่ธิ ์
คูบ้่านคูเ่มอ่งอบ้ลราช่ธานม่านานกว่า 50 ป ีซึ�งเปน็ท่่�ตั้�งข้อง
เส่าห่ลักเมอ่งไม้ราช่พื่ฤกษแ์กะส่ลักยอดเปน็รูปดอกบวัต้มู 

จึากนั�นจึึงเดินต่้อไปท่ำาความรูจั้ึกกับเมอ่งอบ้ลฯ ให่ม้ากยิ�งข้ึ�น 
ท่่� พิพิธภัณฑ์์สถานแห่่งชาติ อุบลราชธาน่ ซึ�งตั้�งอยู่ใน 
บรเิวณเด่ยวกัน โดยนอกจึากภายในจึะจัึดแส่ดงเร่�องราว 
ท่่� เก่�ยวข้้องกับจัึงห่วัดอ้บลฯ ในห่ลากห่ลายมิติ้ เช่่น 
ประวัติ้การก่อตั้�งเม่อง การละเล่นพื่่�นเม่อง ห่ัต้ถกรรม
ช่าวบา้น ประวัติ้ศาส่ต้ร ์โบราณคด่ การปกครอง ศาส่นา 
ธรณ่วิท่ยา ไปจึนถึงช่าติ้พื่ันธ้์วิท่ยาแล้ว ยังตั้วอาคาร 
ยังเป็นพิื่พิื่ธภัณฑ์ท่รงป่� นห่ยาช่ั�นเด่ยวในศิลปะแบบ 
โคโลเน่ยลท่่�ส่วยงามอ่กด้วย

รบัประท่านอาห่ารกลางวันส่ไต้ล์ท้่องถิ�นจึากห่ลากห่ลาย
รา้นดั�งเดิมบรเิวณถนนเข่้�อนธาน่

เดิินั่เทุ้่าต่�อุมายัง่ทีุ่�ยั�านั่ชมุชนั่เก�าต่ลาดิใหญ่�
ประมาณ 850 เมตร 
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 12 นาที  

เดินเล่นช่มบรรยากาศส่้ดคลาส่ส่ิกข้อง ย่านชุมชนเก่า 
ตลาดให่ญ่ ย่านการค้าและการข้นส่่งเก่าแก่กลางเม่อง 
อบ้ลฯ ท่่�ม่ประวัติ้ศาส่ต้รย์าวนานกว่า 200 ปี และเต็้มไป
ด้วยกลิ�นอายข้องวิถ่ช่วิ่ต้ข้องคนไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึน ซึ�งรายล้อม
ไปด้วยตึ้กเก่าท่่�ส่วยงาม รา้นอาห่าร ต้ลาด และส่ต้รต่้ฟื้ดู
มากมาย นอกจึากน่�ยงัม ่Ubon Street art ส่ด้ส่รา้งส่รรค์ 
ท่่�แอบซ่อนอยู่ต้ามม้มต่้างๆ ข้องย่านรอให่้ค้ณไปค้นห่า 
โดยห่ลังจึากเดินเล่นในเมอ่งจึนเต็้มอิ�มแล้ว ยงัส่ามารถไป
นั�งพื่กัช่มวิวส่วยๆ ท่่�รมิแมน่ำามลูได้อ่กด้วย
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เดิินั่เทุ้่าต่�อุมาย่ังทีุ่�ถนั่นั่คนั่เดิินั่ทุุ่�งศรเีมอืุง
ประมาณ 1 กิิโล้เมตร
ใช้เ้วล้าเดิินประมาณ 13 นาที 

ในวันศก้ร ์เส่าร ์และอาทิ่ต้ย์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้้น
ไป บรเิวณรอบท่้่งศรเ่มอ่ง เริ�มต้้นจึากห่นา้ศาลห่ลักเมอ่ง 
ยังม่ ถนนคำนเดินทุ่่งศร่เมือง ส่้ดช่ลิล์ท่่�เต็้มไปด้วยทั่�ง
ข้องกินข้องใช่ ้ ไม่ว่าจึะเป็นเส่่�อผั้า เคร่�องประดับ ข้องกิน 
ข้องต้กแต่้ง งานคราฟื้ต์้ งานศิลปะ และส่ินค้าท้่องถิ�น 
จึากช่าวบ้านในจัึงห่วัดอบ้ลในบรรยากาศเป็นกันเก่ง โดย
ห่ากช่อ็ปปิงเส่รจ็ึแล้วยังไม่อิ�มท้่อง ส่ามารถไปลิ�มลอง
อาห่ารท้่องถิ�นกันได้ท่่� ต้ลาดโต้้ร้ง่ท่้่งศรเ่มอ่ง ห่รอ่ต้ลาดโต้้
ร้ง่ราช่บต้้ร ซึ�งตั้�งอยูห่่า่งกันไมไ่กลได้อ่กด้วย

ตลาดโต้รุ่งทุ่่งศร่เมือง ค่อต้ลาดโต้้ร้ง่ท่่�ให่ญ่ท่่่�ส่ด้ในอบ้ลฯ 
ภายในอัดแน่นไปด้วยร้านอาห่ารท้่องถิ�นให่้เล่อกกิน 
ห่ลากห่ลาย โดยเฉพื่าะอาห่ารเว่ยดนามส่ไต้ล์อ่ส่านรส่เด็ด
โดยรา้นส่่วนให่ญ่่ม่ลักษณะเป็นรถเข้็นตั้�งเรย่งเป็นแถว 
และกางโต๊้ะเก้าอ่�ให่้นั�งรวมกันต้รงกลาง ส่ามารถส่ั�งจึาก
ห่ลายรา้นมาท่านรวมกันได้ท่่�โต๊้ะเด่ยว

2เขมราฐ
day

นั่่�งรถตู่้สายั 232 (อุุบิลราชธานีั่-เขมราฐ) 
จากสถานีั่ขนั่ส�งอุุบิลราชธานีั่  ไปยั่ง สถานีั่ขนั่ส�งเขมราฐ 
ราคาประมาณ 120 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง

หรอืุรถบิส่สายั 1462 (อุุบิลฯ-แอุรต์่ระการ-เขมราฐ) 
จากสถานีั่ขนั่ส�งอุุบิลราชธานีั่ ไปยั่ง สถานีั่ขนั่ส�งเขมราฐ 
ราคาประมาณ 100 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 1 ช้่�วโมง 30 นาที

ส่มัผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นรมิฝ่� งโข้งอยา่งใกล้ช่ดิท่่� ย่านชุมชน
เก่าเขมราฐ ช่ม้ช่นโบราณรมิฝ่� งโข้งอายก้ว่า 200 ปี ท่่�ยงั
คงอน้รกัษ์บรรยากาศแบบดั�งเดิมข้องอาคารบ้านเรอ่น 
ประวัติ้ศาส่ต้ร ์ วัฒนธรรม วิถ่ช่วิ่ต้ และประเพื่ณ่ เอาไว้
ได้เป็นอย่างด่ โดยส่ามารถติ้ดต่้อมาล่วงห่น้าเพื่่�อให่้ท่าง
ช่้มช่นพื่าไปเท่่�ยวและท่ำากิจึกรรมต่้างๆ ในบริเวณโดย
รอบได้ต้ลอดทั่�งวัน เช่น่ น่้งผั้าซิ�นตั้กบาต้ร ณ วัดโพื่ธิ ์ 
ช่มพื่พิื่ธิภัณฑ์บา้นข้น้ภรูป่ระศาส่น์ เรย่นรูก้ารยอ้มครามผัา้
ฝา้ยท่อมอ่ เรย่นรูก้ารท่ำาอาห่ารท้่องถิ�น และนั�งเรอ่เท่่�ยวช่ม
ทิ่วทั่ศน์แมน่ำาโข้ง เปน็ต้้น

ในท่ก้เยน็วันเส่าร ์ท่่�น่�ยงัม ่ถนนคำนเดินเขมราฐ รมิฝ่� งโข้ง  
ท่่�เต็้มไปด้วยส่ินค้าพื่่�นบ้าน ข้องท่่�ระลึก เส่่�อผ้ัา อาห่าร  
งานห่ัต้ถกรรมท้่องถิ�น รวมไปถึงการแส่ดงศิลปะ ดนต้ร ่
และการฟ้ื้อนรำาท้่องถิ�นแบบส่ปป.ลาวให่้เล่อกช่มกันได้ 
ต้ามอัธยาศัย ก่อนเข้้าพัื่กผ่ัอนท่่�โฮมส่เต้ยช์่ม้ช่น

เช้้า
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน
3 DAYS 2 NIGHTS !3 DAYS 2 NIGHTS !
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เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

1462

4618

3 DAYS 2 NIGHTS !

นั่่�งรถตู่้สายั 232 (อุบุิลราชธานีั่-เขมราฐ)
จากสถานีั่ขนั่ส�งเขมราฐ ไปยัง่ สถานีั่ขนั่ส�งอุบุิลราชธานีั่ 

และต่�อุรถตู่้สายั 4618  
(อุบุิลราชธานีั่-พิบิิลูมง่สาหาร-สรินิั่ธร-ช�อุงเม็ก)  
ไปยัง่ บิา้นั่บิว่ัเทิุ่ง 
ราคาประมาณ 220 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง 30 นาที

หรอืุนั่่�งรถบิส่สายั 1462  
(อุบุิลราชธานีั่-แอุรต์่ระการ-เขมราฐ)
จากสถานีั่ขนั่ส�งเขมราฐ ไปยัง่ สถานีั่ขนั่ส�งอุบุิลราชธานีั่

และต่�อุรถตู่้สายั 4618  
(อุบุิลราชธานีั่-พิบิิลูมง่สาหาร-สรินิั่ธร-ช�อุงเมก็)  
ไปยัง่ บิา้นั่บิว่ัเทิุ่ง 
ราคาประมาณ 200 บาท 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้้ว ใช้เ้วล้าเดิินทางประมาณ 2 ช้่�วโมง

เรย่นรูวิ้ถ่เกษต้รท่่�เรย่บง่าย ณ บิา้นั่บิว่ัเทิุ่ง ห่มูบ่า้นเก่าแก่
อายเ้ก่อบ 180 ปี ท่่�ปจ่ึจ้ึบนัเปดิเปน็แห่ล่งท่่องเท่่�ยวเกษต้ร
เช่งินิเวศ ซึ�งเปิดให่น้ักท่่องเท่่�ยวได้เย่�ยมช่มการท่ำาเกษต้ร
แบบผัส่มผัส่านปลอดส่ารพื่ษิ รวมถึงการปรบัใช่ภ้มูปิญ่่ญ่า
ท้่องถิ�นให่้เห่มาะส่มกับภูมิประเท่ศข้องภาคอ่ส่าน ผ่ัาน
กิจึกรรมท่่�ห่ลากห่ลาย ด้วยการดูแลจึากเกษต้รกร 
ตั้วจึรงิเส่ย่งจึรงิ เช่น่ เรย่นรูก้ารปลกูพื่่ช่ผัักปลอดส่ารพิื่ษ 
การท่ำาป้๋ยช่่วภาพื่ เดินช่มส่วนผัลไม้ จัึบปลาลากอวน 
นำามาท่ำาอาห่าร เก็บผัักผัลไม้ภายในช่้มช่นมาท่ำาอาห่าร
ท้่องถิ�น ฯลฯ

4618

4618

3 DAYS 2 NIGHTS !

3บัวเทิิง
day

โดยคณ้ส่ามารถใช่เ้วลาผัอ่นคลายภายในช่ม้ช่นบา้นบวัเทิ่ง 
ทั่�งวันก่อนจึะเดินท่างกลับตั้วเม่องอ้บลราช่ธาน่ด้วยรถตู้้ 
ส่าย 4618 (อบ้ลราช่ธาน่-พื่บิลูมงัส่าห่าร-ส่รินิธร-ช่อ่งเม็ก)  
ห่รอ่จึะเข้้าพื่กัท่่�โฮมส่เต้ยบ์า้นบวัเทิ่งก่อนอ่กห่นึ�งค่น แล้วค่อย
เดินท่างกลับก็ได้เช่น่กัน

เช้้า
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ขอ้มูลสถานท่ี

164

พิพิธภัณฑ์สถานแห่่งชาติ 
อุบลราชธาน่
0 4525 1015
 
ชุมชนบ้านบัวเทิ่ง
09 4310 7913

พิพิธภัณฑ์์ Alexander
06 4446 9356

ชุมชนบ้านด่านให่ม่
09 4530 8624

ย่านชุมชนเก่าเขมราฐ
08 7442 5175

ย่านชุมชนตลาดห่อมแผ่่นดิน
06 1978 1595

ห่มูยอศร่ณรงค์ำ 1
08 8377 0555

ซาลาเปาสด อาจ้ง
08 1076 1399

กลุ่มพัฒนาสตร่ผ้่าไท่ย
อุบลราชธาน่
08 1207 9879

ผ้่าไห่มมัดห่ม่� 
บ้านคำำาปุน
0 4525 4830

ณ อุบล ของฝากเมืองอุบล
08 9425 8543

กลุ่มผ้่าฝ้ายท่อมือ 
ป้าติ�วเขมราฐ
08 0471 0987
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