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 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน  

ประกอบด้วย 20จงัหวดั ได้แก่ กาฬสนิธุ์ขอนแก่น ชยัภมูิ นครพนม 
นครราชสีมา บรีุรัมย์ มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ดเลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สริุนทร์ หนองคาย หนองบวัล าภ ูอ านาจเจริญ อดุรธานี 

อบุลราชธานี และบงึกาฬ 

 



กาฬสินธ์ุ 

 
เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลศิล า้ วฒันธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา  

ผาเสวยภพูาน มหาธารล าปาว ไดโนเสาร์สตัว์โลกล้านปี  

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• วนอุทยานภูพระ วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเ ท้าไดโนเสา ร์ )                           
พทุธสถานภสูิงห์ วดัพุทธนิมิต(ภูค่าว) แหลมโนนวิเศษ ผาเสวยน า้ตก
ผานางคอย น า้ตกตาดทอง เขตห้ามลา่สตัว์ป่าล าปาว วนอทุยานวงัไทร
งาม อทุยานแห่วชาตภิพูาน หาดดอกเกด 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• อนสุาวรีย์พระยาชยัสนุทร(เจ้าโสมพะมิตร) พิพิธภณัฑ์วดักลางภแูล่น
ช้างวัดศรีบุญเรือง(วัดเหนือ) พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์                                    
พทุธสถานภปูอ เมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตยุาคหูรือพระธาตใุหญ่วดั
โพธ์ิชยัเสมารามหรือวดับ้านก้อมพิพิธภณัฑ์ แหลง่ขดุค้นไดโนเสาร์ภกูุ้ม
ข้าว พทุธสถานภสูิงห์ วดัพทุธนิมิต(ภคูา่ว)  

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
• เข่ือนล าปาว สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนรัุกษ์สตัว์ป่าล าปาว(สวน
สะออน) กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้น
ไดโนเสาร์ภกูุ้มข้าว ศนูย์หตัถกรรมผู้ ไทยหนองห้าง หมู่บ้านวฒันธรรมผู้
ไทยโคกโก่ง งานมหกรรมโปงลางแพรวาและกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
งานมหกรรมวิ จิตรแพรวาราชินีแห่ง ไหม งานบุญบัง้ไฟท่าคันโท                                                      
สวนไดโนเสาร์ ประเพณีเลีย้งผีฟ้า ประเพณีบญุซ าฮะ พิธีบายศรีสูข่วญั                           
พิธีเหยา (การรักษาผู้ ป่วย)สวนสาธารณะเกาะมหาราช  

 



ขอนแก่น 

 พระธาตขุามแก่น เสียงแคนดอกคนู ศนูย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผกูเสี่ยว 

 เท่ียวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์ ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลมิปิค 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• บงึแก่นนคร อทุยานแห่งชาติภเูก้า-ภพูานค า อทุยานแห่งชาติน า้พอง 
อทุยานแห่งชาติภเูวียงหาดสวรรค์พทัยา2 บางแสน2 และหาดจอมทอง 
อทุยานแห่งชาตภิผูาม่าน ถ า้ปู่ หลบุ ถ า้ค้างคาว ผานกเค้า น า้ผดุนาเลา 
ช่องเขาขาด จดุชมวิวหินช้างสี วนอทุยานน า้ตกบ๋าหลวง เขาสวนกวาง
เข่ือนอบุลรัตน์  



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลกัเมือง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นหอ
เก็บสมบตัิ โฮงมนูมงัเมืองขอนแก่น พระมหาแก่นนคร(พระธาต ุ9 ชัน้)
หอศลิปวฒันธรรม สิมอีสาน (วดัป่าแสงอรุณ) วดัไชยศรีและฮปูแต้มสิน
ไซพระธาตขุามแก่น กู่ประภาชยั หรือ กู่บ้านนาค าน้อย พิพิธภณัฑ์
ไดโนเสาร์ภเูวียง เมืองโบราณโนนเมือง วดัสระทองบ้านบวั วดัถ า้ผาเกิง้ 
วดัไชยศรี วดัธาตพุระอารามหลวง วดัเข่ือนอุบลรัตน์ วดัอุดมคงคาคีรี
เขต ศาลาไหมไทย หรืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี
ปราสาทเปือยน้อย หรือพระธาตกุู่ทอง วดัสระบวัแก้ว กู่เปือยน้อย  

 





3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• มหาวิทยาลยัขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
ขอนแก่นศนูย์รวมสินค้าโอทอป จงัหวดัขอนแก่น สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชชินี หมู่บ้านงจูงอาง ศาลาไหมไทย คา่ย
เปรมติณสลูานนท์และหอเกียรติยศ หมู่บ้านอนรัุกษ์ควายไทย หมู่บ้าน
เต่า ศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจงัหวดัขอนแก่น เทศกาลดอกคณู
เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น งาน
เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวตลาดต้นตาล ไดโนเวอร์เตอร์ปาร์ค 
พิพิธภณัฑ์ตราไปรษณียากร  





ชัยภูม ิ

 ทิวน์ทศัน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีระบรุุษ  

สดุยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวด ี



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ 

• ตาดโตน อทุยานแห่งชาตภิแูลนคา อทุยานแห่งชาตไิทรทอง จดุชมวิว
เทือกเขาพงัเหย  บงึแวงเข่ือนจฬุาภรณ์(เข่ือนน า้พรม) เขตรักษาพนัธุ์
สตัว์ป่าภเูขียว สถานีวิจยัเพาะเลีย้งสตัว์ป่าภเูขียว อทุยานแห่งชาตป่ิา
หินงาม น า้ตกเทพพนา และน า้ตกเทพประทาน มอหินขาว ถ า้แก้ว ผา
เกิง้ ภพูระ 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• อนสุาวรีย์พระยาภกัดีชมุพล(แล) ศาลเจ้าพ่อพระยาแลศาลเจ้าพ่อตาด
โตน วดัสระหงษ์ วดัศิลาอาสน์ วดัคอนสวรรค์ ภพูระ ปรางค์กู่ ใบเสมา
บ้านกุดโง้งกู่แดง พระพุทธรูปใหญ่สมยัทวารวดี พระธาตหุนองสาม
หมื่น พระแท่นบลัลงัก์ 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
• แหลง่ทอผ้าไหมบ้านเขว้า แหลง่ทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา ศนูย์รวมไม้ดดั
บ้านแข้ งานฉลองอนสุาวรีย์เจ้าพอ่พระยาแล งานประเพณีบวงสรวงเจ้า
พ่อพระยาแล งานบุญข้าวจ่ีงานประเพณีแห่บุญผะเหวด(พระเวสงาน
ประเพณีแห่นาคโหดบ้านโนนเสลา งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญ
เดือนสี่ ประเพณีกระธูป เป็นงานท่ีเทศบาลเมืองชยัภมูิ ประเพณีร าผีฟ้า
งานบุญเดือนสี่ เป็นงานประเพณีของชาวอ าเภอคอนสาร งานวนัดอก
กระเจียวบาน  ฟาร์มแกะร็อคกีแ้ลนด์ 

 



นครพนม 

 

พระธาตพุนมคา่ล า้ วฒันธรรมหลากหลาย เรณภูไูท  

เรือไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• หาดทรายทองศรีโคตรบรู อทุยานแห่งชาติภูลงักา  เข่ือนหน้าเมือง                   
หาดแห่ ผาเป้า อทุยานแห่งชาตภิผูายน 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  
โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดศรีเทพประดิษฐารามวัดพระธาตุมหาชัย                             
พระธาตปุระสิทธ์ิ วดัมหาธาตพุระธาตพุนม วดันกับญุอนันา หนองแสง 
วดัโพธ์ิศรี บ้านนาจอก(บ้านท่านโฮจิมินห์)พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุ
นคร พระบางวดัไตรภมูิ พระธาตเุรณูนคร  พระธาตศุรีคณุ วดัภถู า้พระ 
พญาศรีสตัตนาคราช 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม ถ่ินท่ีอยู่ของชาวผู้ ไทย(เรณูนคร)                             
งานนมสัการพระธาตพุนม ร าบูชาถวายพระธาตุ งานประเพณีไหลเรือ
ไฟนครพนม (เฮือไฟ) การแข่งเรือ(ส่วงเฮือ) ประเพณีแสกเต้นสาก 
ประเพณีโส้ทัง้บัง้ การฟ้อนผู้ไทย ฟ้อนร าหางนกยงู หอนาฬิกาเวียดนาม
อนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ ว่า  หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ                                  
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 ล่องเรือ 2 ฝ่ังโขง ถนนคนเดิน
นครพนม ป่ันจกัรยานเท่ียวริมฝ่ังโขง 

 



นครราชสีมา 
 

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินดา่นเกวียน 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่ีน่าสนใจในเขตอทุยาน น า้ตกกองแก้ว น า้ตก
ผากล้วยไม้ น า้ตกเหวสุวตั  น า้ตกเหวไทร-เหวประทุน น า้ตกเหวนรก 
น า้ตกไม้ปล้อง น า้ตกม่านฟ้า ลอ่งแก่งล าตะคอง หาดชมตะวนัไทรงาม 
น า้ตกวงัคาวบอย น า้พนุ า้ผดุปากช่อง ผาเก็บตะวนัอทุยานแห่งชาติทบั
ลาน เขาแผงม้า(ดกูระทิง) จดุชมวิวเขายายเท่ียง จดุชมวิวภก่ิูงฟ้า  



แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
• ศนูย์ศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา สวนสตัว์นครราชสีมา พิพิธภณัฑ์ไม้กลายเป็นหิน (ศนูย์วิจยั

เพ่ือการศกึษา ค้นคว้า อนรัุกษ์ไม้กลายเป็นหิน)ตลาดผลไม้กลางดง ศนูย์สารสนเทศลิปตพลัลภ ท่ีพกัริมทางล าตะ
คอง หรือ“สวนน้าชาติ” ศูนย์การสนุขัทหาร 9 โรงไฟฟ้าพลงัน า้ล าตะคองแบบสบูกลบั เข่ือนล าพระเพลิง สถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช หมู่บ้านท าเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนโฮมสเตย์บ้านปราสาท (แหล่งพักชุมชนบ้าน
ปราสาท) ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดบัโคกกรวด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลขามทะเลสอ 
สวนองุ่นบ้านไร่แม่กระต่ายน้อย ฟาร์มโชคชัย ไร่ทองสมบูรณ์คลับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โบนนัซ่า ไร่องุ่นสพุตัรา ไร่องุ่นปากช่อง สวนดอกไม้เมือง
พร ไร่ทองสมบูรณ์คลบั กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสานบ้านหนุก ผลิตภัณฑ์จากกกจันทบูรณ์บ้านปราสาทใต้ 
กลุม่ผลติภณัฑ์แปรรูปสกุรบ้านน้อยสามคัคี  ไร่องุ่นเพชรพิมาย ไร่พราวตะวนั สวนลงุไกร สวนเบญจมาศผู้ ใหญ่สม
ประสงค์ หมู่บ้านปลกูหม่อนเลีย้งไหมบ้านหลุ่งประดู่สามคัคี ไร่สวุรรณ(ศนูย์วิจยัข้าวโพด) สวนมะนาวด่านเกวียน 
ไร่องุ่นรัตนธงชยั โครงการสวนปู่ ย่าน่าอยู่ บ้านสวนหอม บ้านดินด่านเกวียน ซุ้มไม้งาม ผกัสลดัเมืองหนาวปลอด
สารพิษบ้านสขุสมบรูณ์ สวนผลไม้ปลอดสารพิษบ้านศาลเจ้าพ่อ สวนหน้าววัคณุสชุาดา งานฉลองวนัแห่งชยัชนะ
ของท้าวสรุนารี(คณุหญิงโม) งานประเพณีแข่งเรือพิมาย  งานเทศกาลเท่ียวพิมาย งานผ้าไหมปักธงชยัและของดี
เมืองโคราช งานเบญจมาศบานในมา่นหมอก งานกินเข่าค ่าของดีเมืองสงูเนิน งานปากช่องคาวบอยเฟสติวลั พิพิธ
ภณัธ์ภาพสามมิติ ตลาดน า้เขาใหญ่ หุ่นเหล็กโคราช ฟลอร่าปาร์ค เขาใหญ่พาโนราม่า ตลาด100ปี เมืองย่า ทิม
จอมทอมสนัฟาร์ม ฟาร์มเห็ดวงัน า้เขียว สวนเมืองพร เดอะบลมูบายทีวีพล ูตลาดไนท์บ้านเกาะ ตลาดน า้ปากช่อง 
ตลาดปากช่องไนท์ บ้านไม้ชายน า้ เขาใหญ่อาร์ตมิลเซียม ทรอสคาน่าวัลเลย์ พรีโม่โพสโต้ทารีโอ วิลเลจฟาร์ม
แอนด์ไวน์เนอร่ี A Cup of Love สวนซ่อนศิลป์ ชีพแอนด์ฟาร์ม เขาใหญ่พาโนรามา่ เดอะช็อคโกเลตแฟ็กทรอร่ี 
เขาใหญ่แฟนตาซี ฟรีโมเ่พรียซซ่า ฟาวเท่นทรี  





บุรีรัมย์ 
 

เมืองปราสาทหิน  ถ่ินภเูขาไฟ  ผ้าไหมสวย  รวยวฒันธรรม 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• วนอทุยานเขากระโดง  อา่งเก็บน า้กระโดง อา่งเก็บน า้ทุ่งแหลม อา่งเก็บ
น า้ห้วยตลาด และสวนนกบรีุรัมย์ เขตห้ามลา่สตัว์ป่าอา่งเก็บน า้
สนามบนิ เข่ือนล านางรอง   

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก อทุยาน
ประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต ่า ปราสาทบ้านบุ แหลง่หินตดั
แหล่งเตาโบราณ ปราสาทวดัโคกงิว้ อนสุาวรีย์เราสู้ (บ้านโนนดินแดง)
ปราสาทหนองหงส์พระพุทธรูปใหญ่ พระเจ้าใหญ่วดัหงส์ปรางค์กู่                                                           
สวนแตง วดัเขาองัคาร วดัป่าเขาน้อย  



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้เข่ือนล านางรองหมู่บ้านทอผ้าไหมอ าเภอนา
โพธ์ิงานประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง ประเพณีแขง่เรือยาวจงัหวดับรีุรัมย์ งาน
มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ งานนมสัการพระเจ้าใหญ่วดัหงษ์(วดัศีรษะ
แรด)งานนมสัการรอยพระพทุธบาทจ าลอง ท่ีเขากระโดง สวนน า้เพลย์
ปาร์ค เพลาเพลินบูติครีสอร์ทแอนด์แอดแวนเจอแคมป์ ศูนย์สาธิตผ้า
ภูเขาไฟ ตลาดไนท์พลาซ่าบุ รี รัม ย์  สนามไอโมบายสเตเดียม 
สนามแขง่รถช้างอินเตอร์เนชัน่เนล เซอร์กิต 

 



บึงกาฬ 

 • ภทูอกแหลง่พระธรรม คา่ล า้ยางพารา  

งามตาแก่งอาฮง บงึโขงหลงเพลินใจ 

 

 

 

• น า้ตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสดุแดนอีสาน  

นมสัการหลวงพอ่ใหญ่ ศนูย์รวมใจศาลสองนาง 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• น า้ตกเจ็ดสี ภทูอก ภสูิงห์จดุท่องเท่ียว เช่น หินสามวาฬ ลานธรรมภู
สิงห์จุดชมวิวถ า้ฤาษีก าแพงหินภูสิงห์ส้างร้อยบ่อ หินรถไฟขัวหิน 
(สะพานหิน)หินปลิงหินฉลามเป็นต้น น า้ตกถ า้พระ เขตรักษ์พนัธุ์สตัว์ป่า
ภวูวั อา่งเก็บน า้ห้วยซ า  

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ  

• วัดอาฮงศิลาวาส วัดท่าสะอาด วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่อพระใหญ่                 
วดัโพธ์ิธาราม ศาลเจ้าแมส่องนาง 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• เทศกาลบญุบัง้ไฟบัง้ไฟพญานาค ไหลเรือไฟ สงกรานต์ แห่เทียน
เข้าพรรษา แข่งเรือยาว 

 



มหาสารคาม 

 

พทุธมณฑลอีสาน ถ่ินฐานอารยธรรม ผ้าไหมล า้เลอคา่ ตกัศลิานคร 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• แก่งเลงิจาน อทุยานมจัฉาโขงกดุหวาย เขตห้ามลา่สตัว์ป่าดนูล าพนั(ดู
ปทูลูกระหมอ่ม) วนอทุยานโกสมัพี หาดวงัโกบงึบอน 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พิพิธภณัฑ์วดัมหาชยั พิพิธภณัฑ์บ้านเชียงเหียน กู่มหาธาตุ(ปรางค์กู่
บ้านเขวา) ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง กู่สนัตรัตน์ พระพทุธรูปยืนมงคล                      
พระพทุธมิ่งเมือง พระธาตนุาดนู 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 
สถาบนัวิจยัศิลปะและวฒันธรรม 

• อีสานหมู่บ้านปัน้หม้อ สถาบนัวิจยัวลยัรุกขเวช หมู่บ้านหตัถกรรมบ้านหนองเขื่อน
ช้าง บ้านแพงงานแห่เทียนเข้าพรรษา จดัขึน้ที่บริเวณที่ว่าการอ าเภอโกสมุพิสยั โดย
จดัก่อนวนัเข้าพรรษาหนึ่งวนั งานบญุบัง้ไฟ(อ าเภอนาเชือก) จดัขึน้ระหว่างเดือน
พฤษภาคม-มิถนุายน  งานบญุเบิกฟ้าและกาชาด จดัขึน้บริเวณศาลากลางจงัหวดัใน
วนัขึน้ 3 ค ่า เดือน 3 เป็นงานเฉลมิฉลองในช่วงต้นฤดกูารท านา เพื่อฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์
มรดกทางวฒันธรรมของอีสาน งานนมสัการพระธาตนุาดนู จดังานในช่วงวนัขึน้ 15 
ค ่า เดือน 3(วนัมาฆบชูา) งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพืน้บ้าน ก าหนดจดั
งานในวันที่ 12–16 มีนาคม งานบุญพาข้าวลิง จัดขึน้ที่บริเวณวนอุทยานโกสัมพี 
อ าเภอโกสมุพิสยั ในวนัที่ 2 เมษายน เพ่ือเป็นการจดัหาเงินสบทบกองทุนอาหารลิง 
ซึง่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี งานประเพณีบญุเบิกฟ้า งานประเพณีแข่งเรือยาว ลอย
กระทง และล่องเรือไฟ จัดขึน้ที่บึงบอนใกล้กับวนอุทยานโกสมัพี ในวันออกพรรษา
ของทุกปี กิจกรรมในงานมีการแข่งขนัเรือยาวของคุ้มวัดต่างๆ ประเพณีลอยกระทง 
และลอ่งเรือไฟ ขบวนแหก่ระทง การประกวดกองเชียร์เรือยาว 
 





มุกดาหาร 
 หอแก้วสงูเสียดฟ้า ผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผา่ชนพืน้เมือง  

ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล า้เลศิ  ถ่ินก าเนิดล าผญา  

 ตระการตาชายโขง เช่ือมโยงอินโดจีน 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• อทุยานแห่งชาติมกุดาหาร(ภผูาเทิบ) หอยสมยัหิน อทุยานแห่งชาติภู
สระดอกบวั วนอทุยานภหูม ูอ่างเก็บน า้ชลประทานห้วยขีเ้หล็ก อ่างเก็บ
น า้ห้วยสิงห์ น า้ตกตาดโตน แก่งกะเบาภมูโนรมย์ หาดมโนรมย์ หาด
โชนด 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• หอแก้วมกุดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามงุ
เมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง วดัศรีมงคลใต้ วดัศรีบญุเรือง(บ้านใต้) 
กลองมโหระทึก ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ วัดภูด่านแต้หรือวัดพุทธโธ
ธมัมะธะโร วดัภพูระบาทแก่นจนัทน์(วดัภแูก่นลอ่น) วดัภกู้อจ้อหรือวดั
บรรพตคิรีวดัมโนภิรมย์ สกัการสถานพระมารดาแห่งมรณะสกัขี วดัสอง
คอน วดัพระศรีมหาโพธ์ิ วดัยอดแก้วศรีวิชยั วดัป่าวิเวกวฒันาราม 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี  

• กิจกรรมหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม งานกาชาดจงัหวดัมกุดาหาร 
งานประเพณีบญุเดือนหก(บญุบัง้ไฟ) ประเพณีการแข่งเรือ ตลาดอินโด
จีน ห้าแยกชมุชนเวียดนาม สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 อนสุรณ์
สถานแห่งความสงบภพูานน้อย 

 

 



ยโสธร 
 

เมืองประชาธิปไตย  บัง้ไฟโก้  แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิต  

แหลง่ผลิตข้าวหอมมะลิ 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• ภถู า้พระ 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วดัมหาธาต ุวดัศรีธรรมาราม พระธาตกุ่องข้าวน้อย ยา่นเมืองเก่าบ้าน
สิงห์ท่ากู่จาน แหลง่โบราณสถานบ้านสงเปือย วดัพระพทุธบาทยโสธร 
หอไตรวดัสระไตรนรัุกษ์ โบสถ์คริสต์ไม้ใหญ่ บ้านซง่แย้ พิพิธภณัฑ์พญา
คนัคาก 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• สวนสาธารณะพญาแถน หมูบ้่านนาสะไมย บ้านทุ่งนางโอก หมูบ้่านท า
หมอนขิตบ้านศรีฐาน งานประเพณีบญุบัง้ไฟ ตกับาตรย้อนยคุถนนคน
เดินเมืองเก่าบ้านสงิห์ท่า  

 



ร้อยเอด็ 

 สบิเอ็ดประตเูมืองงาม เรืองนามพระสงูใหญ่ ผ้าไหมสาเกต  

บญุผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชยัมงคล  

งามน่ายลบงึพลาญชยั เขตกว้างไกลทุ่งกลุา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• บึงพลาญชัย  ทุ่ ง กุลา ร้อง ไ ห้  ผาน า้ ย้ อย (พุทธอุทยาน อีสาน )                                      
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี เขตห้ามล่าสตัว์ป่าถ า้ผาน า้ทิพย์ อ่างเก็บ
น า้ธวชัชยั บงึเกลือ(ทะเลอีสาน) น า้ตกถ า้โสดา 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง                   
วัดบูรพาภิราม(หลวงพ่อใหญ่) วัดป่ากุง วัดป่าโนนสวรรค์ เจดีย์มหา
มงคลบวั ปรางค์กู่หรือปราสาทหนองกู่กู่กาสิงห์กู่พระโกนา สิมวดัไตร
ภูมิคณาจารย์บึงเกลือ(ทะเลอีสาน) สิมวัดจักรวาฬภูมิพินิจ(วัดหนอง
หม่ืนถ่าน) วดัผาน า้ทิพย์เทพประสิทธ์ิวนาราม วดัผาน า้ย้อยพระมหา
เจดีย์ไชยมงคล อนสุารีย์พระขตัฃติยะวงษา(ทน) บอ่พนัขนัรัตนโสภณ 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านหวายหลึมงานประเพณีบุญข้าวจ่ี
ของดีเมืองโพธ์ิชยั หรือบุญเดือนสาม เป็นงานประเพณีกินข้าวปุ้ นบุญ
ผะเหวด ประเพณีบญุบัง้ไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษาแข่งเรือยาว(เมือง
บวั) 

 



เลย 
 

เมืองแห่งทะเลภเูขา  สดุหนาวในสยาม  ดอกไม้งามสามฤด ู 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• แก่งคดุคู้ อ่างเก็บน า้ห้วยลิน้ควาย ถ า้ผายา เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภู
หลวงถ า้มโหฬาร ถ า้โพธิสตัว์หรือกุ้ยหลินเมืองเลย สวนหินผางาม(คนุห
มิงเมืองไทย)  น า้ตกสวนห้อม หรือน า้ตกสนัติธารา น า้ตกเพียงดิน หรือ
น า้ตกวิสทุธารา อทุยานแห่งชาติภกูระดึง อทุยานแห่งชาติภเูรือ ภทูอก 
ภูเตาโปง ภูลมโล ภูองัลงั ภูฆ้อง ภูหลวง ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภู
สวนทราย น า้ตกปลาบา่ หรือน า้ตกตาดสานน า้ตกแก่งสองคอนอทุยาน
แห่งชาตินาแห้ว  น า้ตกธารสวรรค์ น า้ตกคริง้ ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) 
ริมโขงปากชม   

 





2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• ศาลเจ้าพ่อกดุป่องและศาลหลกัเมือง วดัถ า้ผาปู่  วนอทุยานภผูาล้อม 
อ่างเก็บน า้ห้วยน า้หมานตอนบน และห้วยกระทิง วดัศรีคณุเมือง วดัท่า
แขก พระพุทธบาทภูควายเงินพระใหญ่ภูคกงิว้พระพุทธบาทถ า้ผาบิง้
พระเจดีย์วดัป่าสมัมานุสรณ์ เสมาหินทรายท่ีบ้านปากแบ่งและบ้านนา
หลกั พระธาตศุรีสองรัก วดัป่าเนรมิตวิปัสสนา วดัโพธ์ิชยั พระธาตุ
สจัจะ 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• สวนสาธารณะกุดป่อง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่  ศนูย์
ศิลป์สิรินธร ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเลย พิพิธภณัฑ์ผีตาโขนดา่นซ้าย หมู่บ้าน
วฒันธรรมไทด า  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิง้ งานดอกฝ้าย
บาน มะขามหวานเมืองเลย งานประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว งานนมสัการ
พระธาตุศรีสองรัก งานประเพณีบุญบัง้ไฟล้านเอราวัณ งานประเพณีบุญ
หลวง และการละเล่นผีตาโขน งานประเพณีออกพรรษาอ าเภอเชียงคาน 
ถนนคนเดินเชียงคาน งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว อ าเภอภเูรือ ฟาร์มไก่งวง
เมืองเลย สถานีทดลองเกษตรท่ีสงูภเูรือ  สวนองุ่นภเูรือวโนทยาน หรือชาโต้ 
เดอ เลย ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง ค านวณเนิร์สเซอร์ร่ี ไร่สณัยา 
สวนส้มสยามภเูรือ บริษัททีเอสเอ จ ากดั สวนน า้ภกูระดงึ กงัหนัน า้บ้านนา
หมมู่น คติตีรี้สอร์ทภเูรือ 

 





ศรีสะเกษ 

 
  

หลวงพอ่โตคูบ้่าน ถ่ินฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี  

มีสวนสมเดจ็ เขตดงล าดวน หลากล้วนวฒันธรรม เลศิล า้สามคัคี 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• น า้ตกส าโรงเกียรต(ิน า้ตกปีศาจ) น า้ตกวงัใหญ่ น า้ตกห้วยจนัทร์(น า้ตก
กนัทรอม) อทุยานแห่งชาตเิขาพระวิหาร เส้นทางเดินป่าศกึษา
ธรรมชาติท่ีน า้ตกภลูะออ 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วดัมหาพทุธาราม ตกึขนุอ าไพพาณิชย์  พระธาตเุรืองรอง ปราสาทสระ
ก าแพงใหญ่ ปราสาทห้วยทับทัน หรือปราสาทบ้านปราสาทปราสาท
ปรางค์กู่ ปราสาทบ้านสมอ ปราสาทตาเล็ง วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัด
ล้านขวด) วดัพระธาตสุพุรรณหงส์(วดับ้านหว้าน) ปราสาทต าหนกัไทร 
(ปราสาททามจาน) ปราสาทเขาพระวิหาร 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• สวนสมเด็จศรีนครินทร์ เส้นทางเท่ียวชมสวนชิมผลไม้ศรีสะเกษ งาน
เทศกาลดอกล าดวนบาน งานเทศกาลงานเงาะทุเรียนและของดีศรีสะ
เกษ านร าลึกพระยาไกรภกัดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลกัเมือง ลือ
เลื่องกล้วยแสนหวี งานประเพณีแข่งขนัเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 
อ าเภอราษีไศลฟ้อนกลองตุ้ ม การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟและควอเตอร์
มาราธอนสู่ผามออีแดง กิจกรรมการลงข่วงวฒันธรรมศรีสะเกษ และ 
Mini Light & Soundศนูย์แสดงพนัธุ์สตัว์น า้ศรีสะเกษอะควา
เร่ียม หอคอยศรีล าดวนเฉลมิพระเกียรติ  





สกลนคร 
 

พระธาตเุชิงชมุคูบ้่าน พระต าหนกัภพูานคูเ่มือง งามลือเลื่องหนองหาร  

แลตระการปราสาทผึง้ สวยสดุซึง้สาวภไูท ถ่ินมัน่ในพทุธธรรม 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• หนองหารอุทยานแห่งชาติภูพานมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้แก่ 
ด้านประวัติศาสตร์พระธาตุภูเพ็ก ถ า้ เสรีไทย ด้านธรรมชาติ 
เทือกเขาภูพาน น า้ตกค าหอม และโค้งปิง้งู  น า้ตกค าหอม ผานางเมิน
และลานสาวเอ้ ผาเสวย น า้ตกห้วยใหญ่ น า้ตกปรีชาสขุสนัต์ สะพานหิน
ธรรมชาติ(ทางผีผ่าน) ภูอ่างศออุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อุทยาน
แห่งชาติภผูายล อทุยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พระธาตเุชิงชุม พระธาตดุมุพิพิธภณัฑ์บริขารอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ 
สะพานขอม หรือสะพานหิน ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง พระ
ต าหนกัภพูานราชนิเวศน์ภาพรอยสลกัผาสามพนัปีท่ีภผูายล พระธาตภุู
เพ็ก วดัถ า้ขาม หรือ ภขูาม วดัถ า้ผาแดน่ พิพิธภณัฑ์อาจารย์ฝัน้อาจาโร 
วัดค าประมง ปราสาทบ้านพันนา พระธาตุศรีมงคล ถ า้พระพุทธ
ไสยาสน์(ถ า้พระทอง หรือภผูาทอง) วดัถ า้อภยัด ารงธรรม หรือวดัถ า้
พวงและพิพิธภณัฑ์อาจารย์วนั อตุตโมบ้านท่าแร่พิพิธภณัฑ์หลวงปู่ หลยุ  



สุรินทร์ 
 

สริุนทร์ถ่ินช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม ประค าสวย ร ่ารวยปราสาท  

ผกักาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวฒันธรรม 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• วนอทุยานพนมสวาย เขตอนรัุกษ์พนัธุ์ไม้สนสองใบอา่งเก็บน า้ห้วยเสนง 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• ศาลหลกัเมืองสริุนทร์ อนุสาวรีย์พระยาสริุนทรภกัดีศรีณรงค์จางวาง
(ปมุ) วดับรูพาราม ปราสาทเมืองที ปราสาทบ้านไพล ปราสาทหินบ้าน
พลวง โบราณสถานกลุม่ปราสาทตาเมือนธม ตาเมือนโต๊ด ปราสาทศีขร
ภมูิ ปราสาทตะเปียงเตีย ปราสาทภมูิโปน ปราสาทยายเหงา ปราสาท
จอมพระ 

 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง หมู่บ้าน
หตัถกรรมเขวาสินรินทร์ ตลาดการค้าช่องจอม หมู่บ้านช้างจงัหวดั
สุรินทร์(คชศึกษา)  งานวันข้าวหอมมะลิอินทรีย์และมหกรรมผ้าไหม
สุรินทร์ งานฉลองปราสาทศีขรภูมิและงานประเพณีลอยกระทง งาน
เลีย้งช้าง/งานช้างและกาชาดสริุนทร์ เทศกาลปลาไหลข้าวใหมห่อมมะลิ
และงานกาชาด งานประเพณีบวชนาคแห่ช้าง มหกรรมแห่เทียนพรรษา
และตกับาตรบนหลงัช้างสะรันวอเตอร์ปาร์ค ถนนคนเดนิสะเรนมาร์เกต  

 





หนองคาย 
 
 วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพอ่พระใส  สะพานไทย-ลาว 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• หาดจอมมณี น า้ตกธารทอง น า้ตกธารทิพย์ ภทูอก เขตรักษาพนัธุ์สตัว์
ป่าภวูวั ภหู้วยอีสนั ถ า้ดนิเพียง ถ า้พญานาค ถ า้เหมืองทองแดง จดุชม
วิวแมน่ า้สองสี น า้ตกวงัน า้มอก น า้ตกธารงาม  

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  
โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• อนสุาวรีย์ปราบฮ่อ วดัโพธ์ิชยั(หลวงพอ่พระใส)พระธาตหุนองคาย หรือ 
พระธาตกุลางน า้ ศาลาแก้วกู่ พระธาตบุงัพวน หลวงพอ่พระเจ้าองค์ตือ้
พระธาตหุลวงพระสธุรรมเจดีย์ วดัอรัญญบรรพต วดัหินหมากเป้ง  วดั
สวา่งอารมณ์ (วดัถ า้ศรีธน)วดัผาตากเสือ้ วดัไทย พทุธอทุยาน
นานาชาต ิ

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  
• ตลาดท่าเสด็จ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หมู่บ้านท ายาสบู หมู่บ้าน
ประมงน า้จืด  หมู่บ้านท าแผ่นกระยอศนูย์วิจัยพืชสวนหนองคาย งาน
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานนมัสการพระธาตุบังพวน งานบวงสรวง
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานบุญเข้าพรรษาแห่เทียนปราสาทผึง้ งานตรุษ
สงกรานต์ งานบญุบัง้ไฟ บัง้ไฟพญานาค งานตกับาตรเทโวและแข่งเรือ
มิตรภาพไทย-ลาว สกายวอร์ค(วดัผาตากเสือ้) สะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งแรก ถนนริมน า้โขง ศนูย์ประมงศรีเชียงใหม่ พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้
หนองคาย 

 

 



หนองบัวล าภู 

 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อทุยานแห่งชาตภิเูก้าภพูานค า  

แผ่นดินธรรมหลวงปู่ ขาว  เดน่สกาวถ า้เอราวณั  นครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับาน
  

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• วนอุทยานน า้ตกเฒ่าโต้หนองบวั สุสานหอย 150 ล้านปี อุทยาน
แห่งชาตภิเูก้า-ภพูานค า ถ า้เอราวณั ถ า้สวุรรณคหูาหนองบวั  

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วดัถ า้กลองเพล  พระอนสุาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลหลกัเมืองพระวอ พระตาโบราณสถานโนนวดัป่า แหลง่โบราณคดี
ก่อนประวตัิศาสตร์บ้านกดุคอเมย และบ้านกดุกวางสร้อยแหลง่
โบราณคดีภผูายา 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• ศนูย์หตัถกรรมปัน้หม้อบ้านโค้งสวรรค์ ศนูย์พฒันาอาชีพวดัสว่างศิลา
งานนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบวัล าภ ูงานประเพณีบุญข้าวจ่ียกัษ์ 
ประเพณีขึน้เขาไหว้พระถ า้เอราวัณ งานบวงสรวงศาลเจ้าปู่ หลุบและ
พระวอพระตา งานประเพณีบุญบัง้ไฟอ าเภอศรีบุญเรือง งานมหกรรม
กล้วยหอมแฟร์ งานเทศกาลเท่ียวหอยหิน กินล าไยงานเทศกาลน า้ตก
เฒา่โต้ พีซีคาวบอยทาวน์ พิพิธภณัฑ์หอยหิน  

•   

 



อ านาจเจริญ 

 

พระมงคลมิ่งเมือง แหลง่รุ่งเรืองเจ็ดลุม่น า้ งามล า้ถ า้ศกัดิส์ทิธ์ิ  

เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวยเลอคา่ด้วยผ้าไหม   

ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม 

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• อา่งเก็บน า้พทุธอทุยาน อทุยานดงลงิดอนเจ้าปู่  ภสูระดอกบวั  

แก่งคนัสงู อ.ชานมุาร(ท่ีเท่ียวริมโขง) ทิวทศัน์ริมฝ่ังโขง เขาคีรีวงกตภมูะโรง 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
 โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• พทุธอทุยานและพระมงคลมิ่งเมือง วดัถ า้แสงเพชร หรือวดัศาลาพนั
ห้อง วดัโพธ์ิศลิาวดัพระเหลาเทพนิมิตร วดัไชยาตกิารามวดัดงเฒา่เก่า 
พระธาตนุาป่าแซง 

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• สวนเกษตรชิตสกนต์ ศนูย์จ าหน่ายหตัถกรรมบ้านค าพระ ศนูย์ศิลปาชีพ
บ้านสร้างถ่อ ประเพณีสิบสองเดือน(ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่) ประเพณี
การแข่งเรือยาว ชมุชนทอเสื่อกก(บ้านนาหมอม้า) หมู่บ้านหมอล าหนอง
ปลาค้าว(มีคณะหมอล ามากท่ีสดุ) ประเพณีสวดสรภญัญะ สวนเกษตร
ชิตสกนต์ 

 

 



อุดรธานี 

 

น า้ตกจากสนัภพูาน อทุยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพนัปี ธานีผ้าหม่ี-ขิต  

แดนเนรมิตหนองประจกัษ์ เลศิลกัษณ์กล้วยไม้หอมอดุรซนัไฌน์  

 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุทยานแห่งชาตินายูง-น า้โสม วน
อทุยานน า้ตกธารงาม ภฝูอยลม วนอทุยานวงัสามหมอถ า้สิงห์ทะเลบวั
แดง(หนองหารกมุภวาปี) อา่งเก็บน า้ห้วยหลวง 

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง 
อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม วดัโพธิสม
ภรณ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอดุรธานี วดัมชัฌิมาวาส ศาลเจ้าปู่ -ย่า
วดัป่าบ้านตาด วดัทิพยรัฐนิมิตร พระพุทธบาทบวับาน วดัป่าบ้านค้อ 
บ้านเชียง ค าชะโนด พระธาตดุอนแก้ว หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า พระ
มหาธาตเุจดีย์ วดัป่าภกู้อน ปรางค์กู่แก้ว  

 



3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม  

• สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ ศิลปาคมสวนกล้วยไม้หอมอดุรซนัไฌน์
หมู่บ้านนาข่า อ่างเก็บน า้ห้วยหลวงงานนมัสการพระพุทธบาทบวับก  
มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหม่ีขิด ทุ่งดอกปอเทือง ถนนคนเดินอดุร ยดูี
ทาวน์(ศนูย์การค้าเปิดโลง่) ศนูย์วฒันธรรมไทยจีน(ศาลปู่ ยา่) 

 

 



อุบลราชธานี 

 เมืองแห่งดอกบวังาม แม่น า้สองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน  

ถ่ินไทยนกัปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล า้เทียนพรรษา  

ผาแต้มก่อนประวตัิศาสตร์สี่พนัปี 



1) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

• หาดคเูดื่อ หาดวดัใต้แก่งสะพืออทุยานแห่งชาตแิก่งตะนะ ถ า้เหวสนิธุ์
ชยั แมน่ า้สองสีอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม เสาเฉลียง ภหูลน่ น า้ตกห้วย
ทรายใหญ่(แก่งอีเขียว) อทุยานแห่งชาตภิจูอง-นายอย น า้ตกแก่ง
ล าดวน สามพนัโบกแก่ง-หาดชมดาว หาดหงส์ ทุ่งหนองหญ้าม้า ผา
ชนะได น า้ตกแสงจนัทร์(ลงรู) เข่ือนสริินธร(พทัยาน้อย) วนอทุยาน
น า้ตกผาหลวง  

 



2) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

• วัดทุ่งศรีเมือง วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง) พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอบุลราชธานี วดัแจ้ง วดัมหาวนาราม วดับรูพาราม วดัสปัุฏนา
รามวรวิหาร วดับ้านนาเมือง(วดัสระประสานสขุ) วดัพระธาตหุนองบวั
พิพิธภณัฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง วดัหนองป่าพงวดัป่านานาชาติวดัภปู้อม 
วดัดอนธาต ุวดัพระธาตภุเูขาเงิน วดัหลวง วดัภเูขาแก้ว ธรรมาสน์สิงห์
ศิลปะญวนท่ีบ้านชีทวน วัดทุ่งศรีวิไล วัดถ า้คูหาสวรรค์วัดภูอานนท์
ปราสาทบ้านเบ็ญ  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดป่าไทรงาม วัดถ า้
ปาฏิหารย์ 

 

 





3) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม 

• ทุ่งศรีเมือง บ้านปะอาว บ้านท่าข้องเหล็ก เข่ือนสิรินธร ช่องเม็กเข่ือน
ปากมลูงานแข่งขนัเรือยาวประเพณี ตามล าน า้มลูงานประเพณีไหลเรือ
ไฟ งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่ง
สะพือ เป็นงานบญุท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดัอบุลราชธานีงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 



ขอบคุณครับ 


