
อุดรธานี 
“นํ้าตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพนัปี ธานีผ้าหม่ี-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศ

ลกัษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์” 
 อุดรธานี เป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และการท่องเท่ียวทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะภาพของการเป็นดินแดนแห่งวดัป่า ประตูสู่ประเทศลาว 
ดินแดนอินโดจีน และยงัเป็นดินแดนท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และมีหตัถกรรมผา้ขิตท่ีมีช่ือเสียงอีกดว้ย  
 จงัหวดัอุดรธานีมีเน้ือท่ีประมาณ ๑๑,๗๓๐ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ อาํเภอ  
คือ อาํเภอเมือง หนองววัซอ หนองหาน บา้นผือ บา้นดุง กมุภวาปี โนนสะอาด เพญ็ นํ้าโสม กดุจบั ศรีธาตุ วงั
สามหมอ ทุ่งฝน สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง นายงู พิบลูยรั์กษ ์กู่แกว้ และประจกัษศิ์ลปาคม  
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกบัจงัหวดัหนองคาย  
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ  
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัสกลนคร  
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัเลย และหนองบวัลาํภู  
การเดนิทาง  
 รถยนต์  จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรท่ี 
๑๐๗ แยกเขา้ทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ผา่นนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทาง
ประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร 
 รถโดยสารประจาํทาง  มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหวา่งกรุงเทพฯ-
อุดรธานีทุกวนั รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ถนนกาํแพงเพชร (หมอชิต ๒) สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ บริษทั ขนส่ง จาํกดั โทร. ๐ ๒๙๓๖-๒๘๕๒–๖๖  และท่ีสถานี      ขนส่งอุดรธานี โทร. 
๐ ๔๒๒๒ ๑๔๘๙  www.transport.co.th 
 รถไฟ    การรถไฟแห่งประเทศไทย จดับริการรถไฟวิง่ระหวา่งกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวนั สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ 
๒๒๒๐ ๔๔๔๔   www.railway.co.th 
 เคร่ืองบิน  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีเท่ียวบินระหวา่ง กรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวนั 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๒๘๒ ๐๐๘๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐   
HYPERLINK "http://www.thaiairways.com" www.thaiairways.com  นอกจากนั้นไทยแอร์ เอเชีย และนกแอร์ 



ยงัมีเท่ียวบินไปอุดรธานีทุกวนั สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙  HYPERLINK 
"http://www.airasia.com" www.airasia.com  และ โทร. ๑๓๑๘  HYPERLINK "http://www.nokair.co.th" 
www.nokair.co.th 
 
ระยะทางจากตวัเมืองไปยงัอาํเภอต่าง ๆ 
 อาํเภอกดุจบั  ๒๔  กิโลเมตร 
 อาํเภอหนองหาน  ๓๕  กิโลเมตร 
 อาํเภอหนองแสง  ๓๕  กิโลเมตร 
 อาํเภอหนองววัซอ   ๓๙  กิโลเมตร 
 อาํเภอกมุภวาปี  ๔๓  กิโลเมตร 
 อาํเภอเพญ็   ๔๓  กิโลเมตร 
 อาํเภอพิบลูยรั์กษ ์  ๕๐  กิโลเมตร 
 อาํเภอโนนสะอาด  ๕๓  กิโลเมตร 
 อาํเภอบา้นผือ  ๕๕  กิโลเมตร 
 อาํเภอไชยวาน  ๖๒  กิโลเมตร 
 อาํเภอทุ่งฝน  ๖๕  กิโลเมตร 
 อาํเภอสร้างคอม  ๖๘  กิโลเมตร 
 อาํเภอศรีธาตุ  ๗๒  กิโลเมตร 
 อาํเภอบา้นดุง  ๘๔  กิโลเมตร 
 อาํเภอวงัสามหมอ  ๙๖  กิโลเมตร 
 อาํเภอนํ้าโสม                  ๑๑๐  กิโลเมตร 
 อาํเภอนายงู                              ๑๒๙  กิโลเมตร  
 อาํเภอกู่แกว้                    ๖๑  กิโลเมตร 
 อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม ๓๖  กิโลเมตร 
 ระยะทางจากจังหวดัอุดรธานีไปยงัจังหวดัใกล้เคยีง  
 หนองบวัลาํภ ู  ๔๖  กิโลเมตร 
 หนองคาย   ๕๑  กิโลเมตร 
 ขอนแก่น                   ๑๑๕  กิโลเมตร 
 เลย                   ๑๕๒  กิโลเมตร 



 สกลนคร                   ๑๕๙  กิโลเมตร 
 กาฬสินธ์ุ                   ๑๙๒  กิโลเมตร 
 นอกจากน้ี ยงัมีรถโดยสารประจาํทางเดินทางไปจงัหวดัต่าง ๆ คือ จงัหวดัหนองคาย เลย ขอนแก่น 
หนองบวัลาํภู สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ระยอง เป็นตน้ ซ่ึงจะออกทุก ๆ 
๓๐-๔๐ นาที 

สถานที่น่าสนใจ   
อาํเภอเมอืงอุดรธานี  
 อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ตั้งอยูก่ลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจา้
บรมวงศเ์ธอกรมหลวงประจกัษศิ์ลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และเจา้
จอมมารดาสงัวาลย ์ ประสูติเม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๙ ทรงดาํรงตาํแหน่งขา้หลวงต่างพระองค ์ ในพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั สาํเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกวา่ ”มณฑลอุดร” ในสมยัต่อมา) ระหวา่ง ร.ศ. ๑๑๒–
๑๑๘ ทรงเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งเมืองอุดรข้ึน เม่ือ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจดัวางระเบียบราชการปกครอง
บา้นเมือง และรับราชการในหนา้ท่ีสาํคญั ๆ ท่ีอาํนวยประโยชนแ์ก่ราษฎร อนุสาวรียพ์ระองคท์่านนบัเป็นเกียรติ
ประวติัสูงสุดของชาวจงัหวดัอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวนัท่ี ๑๘ มกราคม ของทุกปี  
 สวนสาธารณะหนองประจกัษ์ศิลปาคม  อยูใ่นเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจกัษเ์ป็นหนอง
นํ้าขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกวา่ “หนองนาเกลือ” ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของตวัเมือง 
ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “หนองประจักษ์” เพ่ือเป็นเกียรติประวติัแก่พลตรีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
ประจกัษศิ์ลปาคม ผูก่้อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เทศบาลเมืองอุดรธานี ไดท้าํการปรับปรุงหนอง
ประจกัษข้ึ์นใหม่ เพ่ือถวายเป็นราชสกัการะแก่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ โดยบริเวณตวัเกาะกลางนํ้าไดจ้ดัทาํสวนหยอ่มปลูกไมด้อกไมป้ระดบัหลาย
ชนิด และทาํสะพานเช่ือมระหวา่งเกาะมีนํ้าพ ุหอนาฬิกา และสวนเดก็เล่น เป็นท่ีพกัผอ่นและออกกาํลงักายของ
ประชาชน  
 วดัโพธิสมภรณ์  ตั้งอยูริ่มถนนโพศรี ตาํบลหมากแขง้ เป็นวดัท่ีสร้างในสมยัรัตนโกสินทร์ ปลาย
รัชกาลท่ี ๕ โดยมหาอาํมาตยต์รีพระยาศรีสุริยราชวรานุวตัร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้
ชกัชวนราษฎรในหมู่บา้นหมากแขง้สร้างวดั ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ “วดัใหม่” ต่อมา พระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหลวง
ชินวรสิริวฒัน ์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไดท้รงประทานนามวา่“วดัโพธิสมภรณ์”
ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวตัรผูส้ร้างวดัน้ี นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีพิพิธภณัฑบ์ูรพาจารยฝ่์าย
กมัมฏัฐานดว้ย  
 พพิธิภัณฑ์เมอืงอุดรธานี ตั้งอยูริ่มถนนโพศรี ในอาคารราชินูทิศ ตั้งข้ึนโดยการนาํของ 



นายชยัพร รัตนนาคะ ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี  พิพิธภณัฑเ์มืองอุดรธานีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบั 
ความเป็นมาของเมืองอุดรธานีในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวทิยา ธรณีวิทยา 
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรม รวมถึงพระประวติัและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจกัษศิ์ลปา
คม ผูก่้อตั้งเมืองอุดรธานี เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ค่าเขา้ชมผูใ้หญ่ ๑๐ บาท เดก็ ๕ บาท 
สอบถามรายละเอียดโทร. ๐๔๒๒๑ ๒๕๓๘  
 วดัมชัฌมิาวาส  อยูท่ี่ตาํบลหมากแขง้ ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ วดัเดิม หรือวดัเก่า เน่ืองมาจากในสมยั
รัชกาลท่ี ๕ กรมหลวงประจกัษศิ์ลปาคมไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างวดัข้ึนท่ีวดัร้างโนนหมากแขง้ และใหช่ื้อวา่ “วดั
มชัฌิมาวาส” ภายในวิหารมีพระพทุธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู ่ ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่  “หลวงพอ่
นาค”  เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวอุดรธานี 
 ศาลเจ้าปู่-ย่า  ตั้งอยูห่ลงัสถานีรถไฟใกลต้ลาดหนองบวั ถนนนิตโย เป็นศาลเจา้ของชาวจีนท่ีใหญ่โต 
และสวยงาม มีสวนหยอ่มริมหนองบวั บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางนํ้า ๒ หลงั บรรยากาศร่มร่ืน  และใน
ศาลเจา้ปู่ -ยา่แห่งน้ี ยงัเป็นท่ีเกบ็รักษามงักรทองยาวถึง ๙๙ เมตร ซ่ึงใชแ้สดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือน
ธนัวาคมของทุกปี www.puyaudon.com 
 สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๒๗ หมู่๕ ซอยกมลวฒันา สวนกลว้ยไมห้อมอุดร
ซนัไฌน์ เป็นสวนกลว้ยไมท่ี้เพาะพนัธ์ุกลว้ยไมก้ล่ินหอมพนัธ์ุใหม่ของไทยระหวา่งแวนดา้ (Vanda) และโจเซฟ
ฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิท่ีสมาคมกลว้ยไมโ้ลก ประเทศองักฤษ 
เม่ือปี ๒๕๓๑ ช่ือพนัธ์ุ  Udorn Sunshine Orchid หรือพนัธ์ุนางสาวอุดรซนัไฌน ์ มีการนาํกล่ินของกลว้ยไมม้า
สกดัทาํเป็นนํ้าหอมในช่ือเดียวกนัไปจาํหน่าย เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเขา้ชมคนละ ๒๐ บาท 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๗๕ 
 การเดินทาง จากตวัเมืองใชท้างหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เล้ียวซา้ย
เขา้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๔ จะเห็นป้ายบอกทางเขา้สวนกลว้ยไมอ้ยูด่า้นซา้ยมือ 
 วดัป่าบ้านตาด  อยูท่ี่ตาํบลบา้นตาด สภาพโดยทัว่ไปของวดัน้ีมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีป่าร่มคร้ึม มีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๑๖๓ ไร่ ในบริเวณวดัมีสตัวป่์าอาศยัอยูชุ่กชุม ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วดัป่าบา้น
ตาดเป็นท่ีพาํนกัของพระอาจารยม์หาบวั ญาณสมัปันโน พระอาจารยว์ปัิสสนาสายพระอาจารยม์ัน่ ภูริทตัโต เป็น
ท่ีเคารพศรัทธาเล่ือมใสของพทุธศาสนิกชนโดยทัว่ไป และวดัน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการไปปฏิบติัธรรม 
 การเดินทาง จากตวัเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ถึงบริเวณส่ีแยกบา้นคง
เคง็ ใหเ้ล้ียวขวาเขา้ไปประมาณ ๙ กิโลเมตร จะถึงบริเวณวดัท่ีอยูเ่ลยจากชุมชนบา้นตาดไปไม่ไกล 
 วดัทพิยรัฐนิมติร   ตั้งอยูถ่นนนเรศวร ตาํบลหมากแขง้ ในซอยศาลเจา้แม่ทบัทิม  ตรงขา้มกบั
โรงเรียนโปลีเทคนิค เป็นวดัป่าอีกวดัหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง ภายในวดัร่มร่ืน มีเจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีบรรจุพระ



บรมสารีริกธาตุ เจดียน้ี์มีสณัฐานคลา้ยทะนานท่ีใชต้วงพระบรมสารีริกธาตุแต่คร้ังพทุธกาล และรูปเหมือนหลวง
ปู่ ถิร  จิตธมโม เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั พร้อมเคร่ืองอฐับริขารอยูใ่นศาลา  ทุก ๆ ปี ในวนัข้ึน ๑๔ คํ่า เดือน ๑๒ 
ตรงกบัวนัเกิดหลวงปู่ จะมีการทอดกฐิน และการทาํบุญฉลองอายหุลวงปู่  
 หมู่บ้านนาข่า   ห่างจากตวัจงัหวดั ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี-หนองคาย (ทางหลวง
หมายเลข ๒) หมู่บา้นอยูท่างขวามือ ตรงขา้มโรงเรียนชุมชนนาข่า เป็นหมู่บา้นท่ีมีการทอผา้ขิต และจาํหน่าย
ผลิตภณัฑจ์ากผา้ขิตในราคายอ่มเยา การเดินทาง มีรถโดยสารประจาํทางสายอุดรธานี-นาข่า ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
สามารถข้ึนไดท่ี้หนา้มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และตลาดรังษิณา 
 อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง  เป็นอ่างเกบ็นํ้ าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร การประมง และการจ่ายนํ้ าเพ่ือผลิต
ประปา อยูใ่นความรับผดิชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้ืนท่ีอ่างเกบ็นํ้าประมาณ 
๒๐,๐๐๐ ไร่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีภูมิประเทศท่ีสวยงามเหมาะสาํหรับนัง่ชมทิวทศัน์     และภายในอ่างเกบ็
นํ้ ามีพระตาํหนกัท่ีประทบัของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงพระองคท่์านเคยเสดจ็ประทบัเกือบทุก
ปี เปิดใหเ้ขา้ชมสาํหรับผูท่ี้สนใจตอ้งติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อน  การเดินทาง  ตามทางหลวงสายอุดรธานี-
หนองบวัลาํภู  ถึงกิโลเมตรท่ี ๑๐๘ เล้ียวเขา้ไปประมาณ ๙ กิโลเมตร 
อาํเภอบ้านผอื  
 อุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท  ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาภพูาน ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๓,๔๓๐ ไร่ ในเขตบา้น
ต้ิว ตาํบลเมืองพาน อุทยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท เป็นอุทยานฯท่ีแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย ์ และการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายท่ีถกูขดัเกลาจากขบวนการกดักร่อน
ทางธรรมชาติทาํใหเ้กิดเป็นโขดหินนอ้ยใหญ่รูปร่างต่าง ๆ กนั ปรากฏเป็นหลกัฐานเก่ียวกบัชีวิตผูค้นในอดีตท่ี
น่าสนใจหลายแห่ง เช่น  
 พระพทุธบาทบวับก  อยูบ่ริเวณทางแยกซา้ยมือก่อนถึงท่ีทาํการอุทยานฯสร้างข้ึนระหวา่ง พ.ศ. 
๒๔๖๓-๒๔๗๗  คาํวา่  "บวับก" เป็นช่ือของพนัธุ์ไมช้นิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตามป่า มีหวั และใบคลา้ยใบบวั ชาวบา้น
เรียกวา่ “ผกัหนอก” บวับกน้ีจะมีอยูม่ากในบริเวณท่ีพบรอยพระพทุธบาท จึงเรียกรอยพระพทุธบาทน้ีวา่ "พระ
พทุธบาทบวับก" หรือคาํวา่บวับกอาจจะมาจากคาํวา่ บ่บก ซ่ึงหมายถึง ไม่แหง้แลง้ รอยพระพทุธบาทมีลกัษณะ
เป็นแอ่งลึกประมาณ  ๖๐ เซนติเมตร ลงไปในพ้ืนหินยาว ๑.๙๓ เมตร กวา้ง ๙๐ เซนติเมตร  เดิมมีการก่อมณฑป
ครอบรอยพระพทุธบาทไว ้  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๕ พระอาจารยศ์รีทตัย ์ สุวรรณมาโจ ไดร้ื้อมณฑปเก่า
ออกแลว้สร้างพระธาตุเจดียข้ึ์นใหม่ และยงัสร้างรอยพระพทุธบาทจาํลองวางทบัรอยพระพทุธบาทเดิมไว ้
ภายในพระธาตุเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตวัองคเ์จดียเ์ป็นทรงบวัเหล่ียมคลา้ยองคพ์ระธาตุพนม มีงาน
นมสัการพระพทุธบาทบวับกในวนัข้ึน ๑๓-๑๕ คํ่า เดือน ๓ ของทุกปี  
 พระพทุธบาทหลงัเต่า  อยูท่างทิศใตข้องพระพทุธบาทบวับก มีลกัษณะเป็นรอยพระบาทสลกัลึกลง



ไปในพ้ืนหิน ลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลกัเป็นรูปดอกบวั กลีบแหลมนูนข้ึนมาอยา่งเห็น
ไดช้ดั และเน่ืองจากพระพทุธบาทแห่งน้ีอยูใ่กลก้บัเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคลา้ยเต่า จึงไดช่ื้อวา่ “พระพุทธบาท
หลงัเต่า” 
 ถํ้า และเพิงหินต่าง ๆ  ตั้งกระจายอยูท่ ัว่ไปในบริเวณอุทยานฯ นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมไดใ้น
ระยะทางไม่ไกลนกั  ไดแ้ก่  ถํ้าลายมือ  ถํ้าโนนสาวเอ ้  ถํ้าคน  ถํ้าววัแดง (ถํ้าเหล่าน้ีสนันิษฐานวา่อาจจะเป็นท่ี
พาํนกัของมนุษยส์มยัหิน และมนุษยเ์หล่านั้นไดเ้ขียนรูปต่าง ๆ ไว ้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสตัว ์ และรูปลาย
เรขาคณิต) นอกจากนั้นยงัมีลานหินท่ีสวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ ้ธรรมชาติไดส้ร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว ้ทาํให้
มนุษยรุ่์นหลงั ๆ ไดจิ้นตนาการผกูเป็นเร่ืองตาํนานพ้ืนบา้น คือ เร่ือง “นางอุสา-ทา้วบารส” เพิงหินท่ีสวยงาม
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ คอกมา้ทา้วบารส หอนางอุสา บ่อนํ้ านางอุสา นอกจากนั้นยงัพบช้ินส่วนหลกัเสมา และหินทราย
จาํหลกั พระพทุธรูปศิลปะสมยัทวาราวดี ท่ีเพิงหินวดัพอ่ตา และเพิงหินวดัลูกเขย   
 ภายในอุทยานฯ มีศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียวใหบ้ริการขอ้มูลตลอดจนแผนท่ี สอบถามรายละเอียด 
โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๑๐๗ เปิดใหเ้ขา้ชมเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. อตัราค่าเขา้ชม นกัท่องเท่ียวชาวไทย ๑๐ บาท 
ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท   การเดินทาง อยูห่่างจากตวัจงัหวดั ๖๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-
หนองคาย) กิโลเมตรท่ี ๑๓ เล้ียวซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ ไปทางอาํเภอบา้นผือ ระยะทาง ๔๒ 
กิโลเมตร เล้ียวขวาประมาณ ๕๐๐ เมตร และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ อีก ๑๒ กิโลเมตร เล้ียวขวา
เขา้ไปประมาณ ๒  กิโลเมตร 
 พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยูบ่นเนินเขาในเขตตาํบลเมืองพาน เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธบาท
จาํลองอนัเก่าแก่อยูใ่นโบสถ ์ และมีการขดุคน้พบใบเสมาท่ีทาํดว้ยหินทรายเป็นจาํนวนมากใบเสมาเหล่าน้ีสลกั
เป็นรูปเทวดา และนางอปัสร เป็นศิลปะทวาราวดีผสมศิลปะลพบุรี 
 วดัป่าบ้านค้อ อยูต่าํบลเขือนํ้า ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย ์ เฉลิมบารมีพระนวมินทร์ ซ่ึงบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาธาตุเจดียเ์ป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพทุธศาสนา แกะสลกัเป็นพระพทุธรูปปางต่าง ๆ 
ชาดก และพทุธประวติั วดัน้ีเหมาะสาํหรับผูรั้กการปฏิบติัธรรม จงัหวดัอุดรธานีกาํหนดใหว้ดัป่าบา้นคอ้เป็นศนูย์
พฒันาจิตเฉลิมพระเกียรติประจาํจงัหวดั มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบติักนัอยูเ่สมอ 
 การเดินทาง ใชท้างหลวงหมายเลข ๒ (อุดรธานี-หนองคาย) ถึงกิโลเมตรท่ี ๑๓ เล้ียวซา้ยเขา้ทาง
หลวงหมายเลข ๒๐๒๑ (อุดรธานี-บา้นผือ) ๒๐ กิโลเมตร เล้ียวขวาเขา้วดัป่าบา้นคอ้ ๓ กิโลเมตร  
อาํเภอนํา้โสม  
 อุทยานแห่งชาตินายูง-นํ้าโสม  ตั้งอยูท่ี่บา้นสวา่ง หมู่ ๒ ตาํบลนายงู    สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจใน
เขตอุทยานฯ ไดแ้ก่ 
 นํ้าตกยงูทอง  เป็นนํ้าตกตั้งอยูบ่นสนัเขาภพูาน และภูยา่อู ห่างจากท่ีทาํการอุทยานฯ ประมาณ ๕๐๐ 



เมตร มีลาํนํ้าไหลผา่นโขดหินสลบัซบัซอ้นสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไมน้านาพรรณ นํ้าตกยงูทอง
เป็นนํ้าตกขนาดเลก็ มี ๓ ชั้น มีแอ่งนํ้าสามารถลงเล่นได ้ในอดีตเคยเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและหากินของนกยงู จน
เป็นท่ีมาของช่ือยงูทอง  
 จุดชมววิผาแดง อยูห่่างจากท่ีทาํการอุทยานฯประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ตามเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
นํ้ าตกยงูทอง ผาแดงเป็นหนา้ผาหินทรายท่ีสูงชนัมองเห็นทิวทศันท่ี์สวยงามเบ้ืองล่างไดก้วา้งไกล ใกลก้บัผาแดง
มีหลืบถํ้าเลก็ ๆ ท่ีเคยเป็นท่ีวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มัน่ ภริูทตัโต 
 ทางเดินศึกษาธรรมชาตินํ้าตกยงูทอง เป็นทางเดินเทา้เพ่ือศึกษาธรรมชาติท่ีอุทยานฯ จดัทาํข้ึนเพ่ือส่ือ
ความหมายธรรมชาติแก่ผูม้าเยอืน โดยไดจ้ดัส่ือบรรยายลกัษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผา่นนํ้าตก
ยงูทอง นํ้าตกตาดนอ้ย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
 การเดินทาง  จากจงัหวดัอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย ๑๕ กิโลเมตร เล้ียวซา้ย
ผา่นอาํเภอบา้นผือ ไปทางอาํเภอนํ้าโสม เล้ียวขวาท่ีบา้นสามเหล่ียมไปทางอาํเภอนายงูประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
ถึงบา้นสวา่งเล้ียวขวาไป ๒ กิโลเมตร จะถึงท่ีทาํการอุทยานฯ 
อาํเภอหนองหาน  
 พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ บ้านเชียง  ตั้งอยูท่ี่บา้นเชียง ตาํบลบา้นเชียง เป็นแหล่งประวติัศาสตร์
สาํคญัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์กรมศิลปากรไดท้าํการสาํรวจขดุ
คน้แหล่งโบราณคดีท่ีบา้นเชียง ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๑๗–๒๕๑๘ จากการศึกษาหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีพบทาํใหบ้า้น
เชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีอายรุาว ๕๖๐๐-๑๘๐๐ โดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ได้
จดทะเบียนใหแ้หล่งโบราณคดีบา้นเชียงเป็นมรดกโลกทางประวติัศาสตร์ เม่ือเดือนธนัวาคม ๒๕๓๕ ณ เมือง
คาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ภายในพิพิธภณัฑ ์แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี ๑  หลุมขดุคน้วดัโพธ์ิศรีใน เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งแรกในประเทศไทย มีนิทรรศการ
ถาวร ซ่ึงแสดงขั้นตอนการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ียงัคงลกัษณะของศิลปวตัถุท่ีพบตามชั้นดินเพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมได้
ศึกษาถึงการขดุคน้ทางโบราณคดี และโบราณวตัถุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาท่ีฝังรวมกบัศพ 
 ส่วนท่ี ๒ อาคารสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคารท่ีจดัแสดงนิทรรศการบา้นเชียงท่ี
เคยแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ นิทรรศการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ บ้านเชียงในอดตี  แสดง
โบราณวตัถุและหลกัฐานท่ีไดม้าจากการขดุคน้แหล่งโบราณคดี บา้นเชียง และบ้านเชียงวนันี ้
เป็นการแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู ่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ศิลปะพ้ืนบา้นของคนบา้นเชียงปัจจุบนั นอกจากนั้นยงัมี
หอ้งบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพน่ิง และการใหบ้ริการการศึกษาต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี ๓ บา้นไทพวน อยูห่่างจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชียง ๗๐๐ เมตร เดิมเป็นบา้นของ
นายพจน์ มนตรีพิทกัษ ์ มอบใหก้รมศิลปากร เน่ืองจากพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งโบราณสถาน และไดมี้การขดุคน้



ตามหลกัวิชาการทางโบราณคดี ไดพ้บโบราณวตัถุเป็นจาํนวนมาก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และสมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ ไดเ้สดจ็มาเยอืนเม่ือวนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕ 
 การเดินทาง อยูห่่างจากอาํเภอเมืองประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี-
สกลนคร) เลยส่ีแยกเขา้อาํเภอบา้นดุงเลก็นอ้ย จะเห็นป้ายบอกทางไปพพิิธภณัฑท์างดา้นซา้ยมือ ตรงไปประมาณ 
๘.๒ กิโลเมตร  จะถึงพิพธิภณัฑฯ์ เปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. อตัราค่าเขา้ชม ชาวไทย ๑๐ 
บาท ชาวต่างชาติ  ๓๐ บาท สอบถามขอ้มูลเพิ่มไดท่ี้ โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๓๔๐–๔๑, ๐ ๔๒๒๓ ๕๒๗๓ 
อาํเภอบ้านดุง 
 คาํชะโนด  ตั้งอยูท่ี่วดัศิริสุทโธ ตาํบลวงัทอง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นบริเวณใกลเ้คียงให้
ความเคารพนบัถือ ไดมี้ผูก้ล่าววา่ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นปากเมืองบาดาลท่ีมีตาํนานเก่ียวกบัพระยานาคตามความเช่ือ
ของชาวอีสาน และชาวลาว  ซ่ึงในปัจจุบนับริเวณดงักล่าวมีตน้ชะโนดข้ึนปกคลุมหนาแน่นเป็นจาํนวนมาก ตน้
ชะโนดมีลกัษณะคลา้ยกบัตน้ตาล และตน้มะพร้าวรวมกนั ภายในสถานท่ีแห่งน้ีมีศาลเจา้ปู่ศรีสุทโธ และบ่อนํ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิใหก้ราบไหว ้  การเดินทาง  ห่างจากอาํเภอเมืองประมาณ ๑๐๑ กิโลเมตร โดยใชเ้สน้ทางอุดรธานี-
สกลนคร แลว้เล้ียวซา้ยเขา้ทางอาํเภอบา้นดุง ๘๔ กิโลเมตร ห่างจากอาํเภอบา้นดุง ๑๗ กิโลเมตรจึงถึงคาํชะโนด 
อาํเภอกมุภวาปี 
 พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ พระมหาธาตุเจดย์ี ตั้งอยูห่มู่ ๕ บา้นดอนแกว้ ประดิษฐาน
อยูก่ลางวดัมหาธาตุเจดีย ์เป็นเจดียท์รงเหล่ียมคลา้ยพระธาตุพนม สูงประมาณ ๑๘ วาเศษ องคพ์ระธาตุมีลกัษณะ
การสร้าง ๒ ชั้น แต่ละชั้นมีรูปแกะสลกัเก่ียวกบัพระพทุธประวติั นรก-สวรรค ์การก่อสร้างพระธาตุเป็นหินทราย
รูปทรงส่ีเหล่ียม ยาวประมาณ ๑ ศอก รอบนอกฉาบดว้ยปนู สนันิษฐานวา่วดัพระธาตุดอนแกว้ ใบเสมา และเสา
หินสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี ๑๒–๑๓  การเดินทาง จากอาํเภอเมืองใชท้างหลวงหมายเลข ๒ และทางหลวง
หมายเลข ๒๓๕๐   ถึงอาํเภอกมุภวาปี เล้ียวซา้ยบริเวณสวนธรรมชาติเขา้ไป ๓.๔ กิโลเมตร (ห่างจากอาํเภอเมือง 
๕๐ กิโลเมตร) 
 
อาํเภอหนองแสง 
 วนอุทยานนํา้ตกธารงาม  ตั้งอยูต่าํบลหนองแสง ในเขตพ้ืนท่ีป่าขนุหว้ยสามทาก ขนุหว้ยกองสี  มี
พ้ืนท่ี ๗๘,๑๒๕ ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเม่ือวนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๒๗ สภาพป่าทัว่ไปบริเวณนํ้าตก เป็นป่า
เบญจพรรณ ซ่ึงมีพนัธ์ุไมส้าํคญั ๆ เช่น ตะแบก ประดู่ แดง มะค่าโมง ชิงชงั และกระบก ปริมาณนํ้าในนํ้าตกจะมี
เพียงบางฤดูเท่านั้น จะมีนํ้ ามากในช่วงฤดูฝน  
 จุดเด่นท่ีน่าสนใจภายในวนอุทยานฯ มีหนา้ผา ถํ้าท่ีสวยงาม และมีลานหิน หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ 
“แหล” เป็นแหลขนาดใหญ่ เน้ือท่ีกวา้งขวาง มีกอ้นหินใหญ่ตั้งวางเรียงราย และซอ้นกนัอยู ่ และท่ีจุดน้ีสามารถ



มองเห็นทิวทศันท่ี์อยูเ่บ้ืองล่างได ้ สถานท่ีพกั  วนอุทยานนํ้าตกธารงามไม่มีบา้นพกับริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว หากนกัท่องเท่ียวมีความประสงคจ์ะเดินทางไปพกัแรม หรือทศันศึกษา จะตอ้งนาํเตน็ทไ์ปเอง 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๒๕ การเดินทาง วนอุทยานนํ้าตกธารงามอยูห่่างจาก
อาํเภอหนองแสง ๖ กิโลเมตร สามารถใชเ้สน้ทางในการเดินทางได ้๓ เสน้ทาง ไดแ้ก่ 
 เส้นทางแรก  จากอุดรธานี-บา้นเหล่า-โคกลาด-อาํเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 
 เส้นทางท่ีสอง  จากอุดรธานีไปบา้นคาํกล้ิง-บา้นตาด-อาํเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๓๐ 
กิโลเมตร 
 เส้นท่ีสาม  จากอุดรธานี-หว้ยเก้ิง อาํเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
 ภูฝอยลม  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนัดอน-ปะโค มีเน้ือท่ี 
๑๙๒,๓๕๐ ไร่ บนเทือกเขาภูพานนอ้ย เขตตาํบลทบักงุ ภูฝอยลมจดัเป็นศนูยศึ์กษาธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ภาคอีสาน มีแปลงปลูกสาธิต และสวนรวมพรรณไมป่้า ๖๐ พรรษามหาราชินี บริเวณจุดชมวิวสามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ตวัเมืองอุดรธานี  ภูฝอยลมมีบา้นพกัไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว และสามารถตั้งแคมป์พกัแรมได ้ สอบถาม
รายละเอียด โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๗๑๕, ๐ ๔๒๙๑ ๐๙๓๕-๖ 
 การเดินทาง ใชเ้สน้ทางอุดรธานี-เลย  เล้ียวเขา้แยกบา้นเหล่ากิโลเมตรท่ี ๙                                                   
อาํเภอวงัสามหมอ 
 วนอุทยานวงัสามหมอ  ตั้งอยูต่าํบลหนองกุง้ทบัมา้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหวันาคาํ-
ป่าหนองกุง้ทบัมา้-ป่านายงู และป่าหนองหญา้ไซ ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เม่ือวนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๒๗ มีเน้ือ
ท่ีประมาณ ๑๘,๗๕๐ ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ สภาพป่าทัว่ไปเป็นป่าแดง หรือป่าเตง็รัง ยาง และ
ตะเคียนทอง มีลาํหว้ย เกาะ แก่งท่ีมีนํ้ าไหลตลอดทั้งปี สตัวป่์าท่ีพบเห็น ไดแ้ก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปลา้ เป็นตน้  
 จุดเด่นท่ีน่าสนใจภายในวนอุทยานฯ ไดแ้ก่ 
 วงัใหญ่  เป็นวงันํ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีนํ้าไหลตลอดทั้งปี มีลาํหว้ยลาํพนัชาติไหลผา่น มีแก่งหิน โขดหิน 
บรรยากาศเยน็สบายเหมาะแก่การพกัผอ่น ท่ีวงัใหญ่สามารถลงเล่นนํ้า ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได ้เหมาะ
แก่การพกัผอ่น 
 แก่งมนนอ้ย  จากวงัใหญ่เดินตามทางริมหว้ยลาํพนัชาติไปตามทางเลียบลาํนํ้าประมาณ ๘๐๐ เมตร 
จะพบเกาะแก่ง โขดหินท่ีเกิดจากการกดัเซาะของนํ้า บางช่วงเกิดเป็นนํ้าตกท่ีสวยงาม  
 แก่งหินฮอม  จากแก่งวงัมนนอ้ยไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ต่างระดบั โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝนมีนํ้าไหลมากทาํใหเ้กิดเสียงดงักอ้งไปไกล  นอกจากน้ียงัมีเกาะแก่งหิน วงันํ้ าอีกหลายแห่ง เช่น แก่ง
ขาน วงัแก่งขาม วงัหมากลาํ  
 สถานท่ีพกั  ทางวนอุทยานวงัสามหมอกไม่มีบริการบา้นพกัสาํหรับนกัท่องเท่ียว หากนกัท่องเท่ียวมี



ความประสงคท่ี์จะเดินทางไปพกัแรม หรือทศันศึกษา จะตอ้งนาํเตน็ทไ์ปเอง และควรติดต่อขออนุญาตก่อน
ล่วงหนา้ไดท่ี้ หวัหนา้วนอุทยานวงัสามหมอ หรือติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท่ี้กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พนัธ์ุพืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ 
 การเดินทาง จากอาํเภอเมือง ใชเ้สน้ทางกมุภวาปี-ศรีธาตุ-วงัสามหมอ (ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓) 
เล้ียวซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ จนถึงบริเวณตาํบลหนองกงุทบัมา้ มีทางแยกไปวนอุทยานฯ ๙ กิโลเมตร 
วนอุทยานฯ ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอวงัสามหมอ ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากอาํเภอเมือง ๑๒๐ กิโลเมตร 
อาํเภอกดุจับ 
 ถํา้สิงห์ ตั้งอยูบ่นเทือกเขาภพูาน หมู่บา้นหนองเจริญ หมู่ท่ี ๗ มีแหล่งท่องเท่ียวภายในถํ้าท่ีน่าสนใจ
ไดแ้ก่ 
 ซาํตน้หมาก เป็นบริเวณท่ีมีตน้หมากข้ึนเป็นจาํนวนมาก ช่วงฤดูฝนบริเวณน้ีจะมีนํ้าขงั ชาวบา้นจะ
นาํสตัวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ มาด่ืมนํ้า มีบรรยากาศร่มร่ืน 
 ลานทบัควาย  มีลกัษณะเป็นเพิงหิน คลา้ยหลงัคา เป็นลานกวา้งมีพนัธ์ุไมป่้าอยูร่อบ ๆ สาเหตุท่ี
เรียกวา่ “ลานทบัควาย” เพราะสมยัก่อนชาวบา้นนาํสตัวเ์ล้ียงโค กระบือ มาเล้ียงและหยดุพกัเพ่ือทานอาหาร  
 ถํ้าคอกมา้ ลกัษณะเป็นเพิงหินซอ้นกนัเป็นช่องโพรงสามารถเดินผา่นทะลุได ้ ท่ีเรียกวา่”ถํ้าคอกมา้” 
สืบเน่ืองจากตาํนานอุษา-บารส 
 ถํ้าฤาษี เป็นโขดหินสูง ๒.๒๐ เมตร มีช่องทางเดินเขา้ลกัษณะเป็นเพิงหินซอ้นทบักนั นอกจากน้ียงัมี
สถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกเช่น บ่อนํ้าพญานาค ถํ้าสหายเกบ็เสบียง ลาดขอม ลาดข่านอ้ย บ่อนํ้ ามโนราห์ ถํ้านกยงู 
สวนหินมหยัสวรรค ์เป็นตน้ 
 การเดินทาง  ห่างจากอาํเภอเมือง ๔๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓ (อุดรธานี-กดุจบั 
ผา่นหมู่บา้นหนองฆอ้ง  หนองเจริญ  และหนองเมก็  เล้ียวซา้ยบริเวณสามแยกวดัเจริญศรัทธาสามคัคี ถึงสาํนกั
สงฆภ์โูหล่น เดินทางต่อไปอีก ๓ กิโลเมตรจะถึงเชิงภูเขาภูพานจากนั้นเดินเทา้ข้ึนไป ๓ กิโลเมตร   
   

เทศกาลงานประเพณ ี
  งานนมสัการพระพุทธบาทบัวบก  จดัในวนัข้ึน ๑๓-๑๕ คํ่า เดือน ๓ ของทุกปี ภายในงานจะมีการ
ออกร้านจาํหน่ายสินคา้ และผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง ประชาชนจงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัใกลเ้คียงต่างมาร่วมงาน
กนัเป็นจาํนวนมาก 
 งานทุ่งศรีเมอืงอุดรธานีผ้าหมี่-ขิต  จดัประมาณเดือนธนัวาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการ 
ออกร้านจาํหน่ายสินคา้ และผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง เช่น ผา้ไหม ผา้ทอลายขิต ผา้ทอมือ  ผา้หม่ีขิต และยงัมี 
การแสดงโชวม์งักรทองจากศาลเจา้ปู่-ยา่ดว้ย 



สินค้าพืน้เมือง และของที่ระลกึ  
 ผา้พ้ืนเมืองลายขิต ผา้ไหม เคร่ืองป้ันดินเผา กนุเชียง หมูหยอ็ง หมูยอ แหนม และมะพร้าวแกว้ 

ร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลกึ 
 จิปาถะ  ๗/๓๙ ถ.มุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๗๗๓ (จาํหน่ายเคร่ืองป้ันดินเผา นาฬิกา) 
 ชวนไหมไทย ๒ ม.๑๓ ตรงขา้มพิพิธภณัฑบ์า้นเชียง อ.หนองหาน โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๘๒๔๓, ๐ 
๔๒๒๐ ๘๐๑๙ 
 มีชัย  ๒๐๖–๒๐๘ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๘ (จาํหน่ายของท่ีระลึก) 
 ใบหม่อน  ๑๔๖ ซ.มหามิตร  ถ.ทหาร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๐๑๑ 
 ฝ้ายสวย-ครามงาม  กลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๐๒๐, ๐ ๔๗๘๕ ๗๖๕๙ 
 พระธรรมขันต์ ๑๘๓ ถ.หมากแขง้ โทร.๐ ๔๒๒๒ ๑๑๕๔, ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๕ (จาํหน่ายผา้ไหม ผา้
แพรวา ผา้ขิด ผา้ฝ้าย) 
 มะพร้าวแก้วจนัทร์เพญ็  ถ.ประจกัษ ์โทร.๐ ๔๒๒๔ ๖๕๑๖ (จาํหน่ายมะพร้าวแกว้ กลว้ยอบนํ้าผ้ึง 
หมูยอ แหนม)  
 มะพร้าวแก้วเรวด ี๑๒๓/๑ ถ.ประจกัษ ์โทร.๐ ๔๒๒๔ ๔๑๙๓ (จาํหน่ายมะพร้าวแกว้ หมูยอ) 
 เลดีอ้าเขต  ๒๐๑ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๘๓๙  
 หมีข่ิด  ๑๙๐ ถ.อุดร-หนองคาย บา้นไก่เถ่ือน หมู่ ๘ ต.หมมู่น  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๐๙๙ 
 แม่ปาผ้าฝ้าย ๑๖๙ บา้นนาข่า ต.นาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๐๖, ๐ ๔๒๒๐ ๖๑๐๔  
 หมูยอนายเติม ๓๒๔/๕-๖ ถ.หมากแขง้ โทร.๐ ๔๒๒๒ ๓๘๓๕, ๐ ๔๒๒๔ ๐๔๓๖  (จาํหน่าย
กนุเชียง หมูยอ แหนม) 
 หมูยอพรทพิย์  ๓๓๑ ถ.หมากแขง้ โทร.๐ ๔๒๒๒ ๓๔๐๗ 
 หมูยอแม่อ้วน  ๑๑/๑๒ ถ.สร้างหลวง โทร.๐ ๔๒๒๔ ๖๓๐๕ (จาํหน่ายหมูยอ ไสก้รอก กนุเชียง) 
 แหนมปริญญา  ๒๘๗/๒ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๒๖๒, ๐ ๔๒๒๔ ๐๑๑๔ (จาํหน่ายหมูยอ หมู
หยอ็ง ไสก้รอก กุนเชียง แหนม) 
 ไหมไทย  ๔๓/๔๓ ถ.ศรีสุข โทร.๐ ๔๒๒๔ ๕๗๐๐ (จาํหน่ายเส้ือผา้ไหม ผา้มดัหม่ีสาํเร็จรูป) 
 อุดรโบ-พนิ ตราชู  ๑๒๙ ถ.อุดร-หนองสาํโรง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๖๑๘ (จาํหน่ายเส้ือผา้ไหมสาํเร็จรูป 
เคร่ืองป้ันดินเผา) 
บริษัทนําเทีย่ว 
 กรรณกิา ทวัร์  ๓๖/๙ ถ.ส่ีศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๔๔๓, ๐ ๔๒๒๔ ๒๘๗๑ 
 ทนิกร ทวัร์ ๑๑/๓๕ ถ.เบญจางค ์ซ.เบญจางค ์๒ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๙๘, ๐๘ ๑๖๖๑ ๐๘๘๓  



 ทอแสงทราเวล  ๕๔๖/๒ ถ.โพธ์ศรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๖๗๗ 
 ไนท์ ด ีทราเวล ๙๗/๑๕ ถ.ศรีชมช่ืน ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๘๑๒๗, ๐๘ ๑๙๗๕ ๘๔๗๕ 
 พรตระกลู ทวัร์ (ธาราแอร์ สกาย) ๔๕๙ ม.๑ ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๓๓๔-๕ 
๐ ๔๒๒๔ ๗๕๐๖ 
 สิริสกลุ ทวัร์  ๑๒๕/๑๕ ส่ีแยกบ๊ิกซ่ี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๘, ๐๘ ๖๖๓๖ ๖๘๑๔  

อรัญญา ทวัร์  ๒ หมู่ ๘ ถ.อุดร-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๑๘๒, ๐ ๔๒๓๔ ๗๓๒๐ 
 อลัติเนต เทรด แอนด์ ทราเวล  ๖/๕ ถ.ส่ีศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๖๐๖, ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๔๑ 
 ออนไทน์ เอน็ อ ี๕๓๙/๗๒ ถ.โพศรี ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๗๙๒-๓ 
บริษัทรถเช่า 
 เคาน์เตอร์ บัดเจ็ต ๒๒๔ ถ.อุดร-หนองบวัลาํภู ต.หมากแขง้ ท่าอากาศยานอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๒๔ 
๖๘๐๕, ๐๘ ๙๘๔๑ ๔๗๕๓ 
 ไนท์ รถเช่า ๘/๓ ขา้งสนามบินอุดรธานี โทร. ๐๘ ๙๔๑๙ ๕๑๐๘ 
 แม่ศรี ทวัร์  ๓๗/๑๗ ถ.ส่ีศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๕๖ 
 สิริพร ทราเวล  ๑๑๖/๑ บา้นหนองขาม ต.หนองบวั โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๖๔๔, ๐๘ ๑๗๖๘ ๘๐๓๕ 
 สิริสกลุ ทวัร์  ๑๒๕/๑๕ ม.๔ ถ.อุดร-สกล ต.หนอนขอนกวา้ง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๘๐๘, ๐๘ ๖๖๓๖ 
๖๘๑๔ 
 อุดรแก้ว ทวัร์  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๗๔๗  
 อุดรขวญัใจ ทวัร์  ๒๓๒/๑๓ ถ.อุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๒๙๘ 
 อุดรรัตนชัย  ๑๔/๘ ถ.ประชารักษา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๖๒๑ 

กจิกรรมที่น่าสนใจ 
สนามกอล์ฟ 
 เจริญศรีไดร์วิง่เรนจ์ ถ.อุดร-สกลนคร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๕๓๓ 
 ศรีธานีกอล์ฟฟอร์เรส  ทางไปวดับา้นตาด โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๒๓๓๐-๑ 
 สนามกอล์ฟ กองบิน ๒๓  กองบิน ๒๓ ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๑๑๑, ๐ ๔๒๒๒ 
๑๖๐๕ ต่อ ๔๕๔๕๖ 
 สนามกอล์ฟหนองสําโรง  ค่าย ร.๑๓ พนั ๒ ถ.อุดรธานี-หนองสาํโรง โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๒๗ 
 อุดรกอล์ฟคลบั แอนด์รีสอร์ท  กิโลเมตรท่ี ๑๘ ถ.อุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๙๑ ๐๒๑๐ 

นําเที่ยวจังหวดัอุดรธานี ๑ วนั 



รายการที ่๑ เทีย่วในตวัเมอืง 
ใส่บาตรเชา้ท่ีวดัป่าบา้นตาด หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

กราบไหวศ้าลเจา้ปู่ -ยา่ 
สกัการะศาลหลกัเมืองอุดรธานี 
ชมสวนกลว้ยไมห้อมอุดรซนัไฌน ์และสาวนอ้ยอุดรเริงระบาํ เลือกซ้ือนํ้าหอมอุดร       ซนัไฌน์  
รับประทานอาหารพ้ืนบา้นอีสานในตวัเมือง 
แวะซ้ือผา้ไหม ผา้หม่ีขิต และผา้ฝ้ายท่ีหมู่บา้นนาข่า 
เดินทางกลบัเขา้ตวัเมือง 
ชมหนองประจกัษย์ามเยน็ 

รายการที ่๒ บ้านเชียง-คาํชะโนด 
เดินทางจากจงัหวดัอุดรธานีสู่บา้นเชียง 
ชมการป้ันหมอ้ท่ีหมู่บา้นคาํออ้ เขียนสีท่ีหมู่บา้นปูล ู
ชมหลุมขดุคน้วดัโพธ์ิศรีใน 
ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเชียง 
รับประทานอาหารกลางวนั 
เดินทางไปยงัอาํเภอบา้นดุง 
ชมป่าชะโนด ๒๐ ไร่ ฟังเร่ืองราวผจีา้งหนงัไปฉาย 
เดินทางกลบัจงัหวดัอุดรธานี 
รายการที ่๓ ภูพระบาท-น้ําตกยูงทอง 
เดินทางจากจงัหวดัอุดรธานีสู่อุทยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท  
ชมพระพทุธบาทบวับก 
ชมอุทยานประวติัศาสตร์ภพูระบาท หอนางอุษา ภาพเขียนสีประวติัศาสตร์ 
รับประทานอาหารกลางวนั 
เดินทางผา่นอาํเภอนํ้าโสม เขา้เขตอาํเภอนายงู ชมนํ้าตกยงูทอง 
เดินทางกลบัจงัหวดัอุดรธานี 
รายการที ่ ๔ อุดรธานี-หนองคาย-เวยีงจันทน์ 
เดินทางจากจงัหวดัอุดรธานีสู่จงัหวดัหนองคาย 
ไหวห้ลวงพอ่พระใส วดัโพธ์ิชยั 
เดินทางขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่เวียงจนัทน ์



เท่ียวเวยีงจนัทน์ 
กลบัสู่ประเทศไทย แวะซ้ือของท่ีตลาดท่าเสดจ็ 
แวะบา้นนาข่าซ้ือผา้ไหม หม่ีขิต และฝ้าย 
กลบัสู่จงัหวดัอุดรธานี 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในจังหวดัอุดรธานี 
สถานทีพ่กั   

(ราคาห้องพกัในเอกสารนีเ้ปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพกั) 
อําเภอเมอืงอดุรธานี 
 การิน ๓๗ ถ.วฒันานุวงศ ์ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๐๕๑๕-๒๒,๐ ๔๒๒๑ ๑๖๐๘ จาํนวน ๑๓๐ 
หอ้ง ราคา ๔๐๐–๙๐๐ บาท 
 ควนี   ๖-๘ ถ.อุดรดุษฎี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๑ จาํนวน ๓๐ หอ้ง ราคา ๑๒๐–๒๔๐ บาท 
 คงิส์  ๕๗ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๒  ๑๖๓๔, ๐ ๔๒๒๔ ๑๔๔๔, ๐ ๔๒๒๒ ๒๙๑๙ จาํนวน ๙๙ 
หอ้ง ราคา ๑๙๐-๒๗๐ บาท 
 เจริญศรี แกรนด์ รอยลั ๒๗๗/๑ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม โทร.๐ ๔๒๓๔ ๓๕๕๕ จาํนวน ๒๕๕ หอ้ง 
ราคา ๑,๔๐๐-๒,๕๐๐ บาท 
 เจริญศรีพาเลซ  ๖๐ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๑-๓, ๐ ๔๒๓๒ ๘๒๑๘-๒๐ จาํนวน ๗๐ หอ้ง  
ราคา ๓๔๐-๙๐๐ บาท 
 เจริญโฮเตล็  ๕๔๙ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕, ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๑-๔ จาํนวน ๒๔๐ หอ้ง ราคา 
๘๐๐-๘,๐๐๐ บาท 
 ชัยพร  ๒๐๙–๑๑  ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๑๓, ๐ ๔๒๒๒ ๒๑๔๔ จาํนวน ๓๐ หอ้ง ราคา 
๑๘๐-๒๘๐ บาท(พดัลม), ๒๕๐-๓๕๐บาท (แอร์)  
 ชานเมอืง รีสอร์ท ๓๐๒ ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙ จาํนวน 
๒๘ หลงั ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท 
 ซิลเวอร์รีฟ บ ีแอนด์ บ ี๓๓๘/๘ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๔๐๘๑ จาํนวน ๑๘ หอ้ง ราคา 
๖๙๐- ๗๙๐ บาท  HYPERLINK "http://www.silverreefudon.com" www.silverreefudon.com 
  ต้นคูณ ๕๐/๑ ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๖๓๓๖-๔๕ จาํนวน ๑๑๕ หอ้ง ราคา ๗๐๐- 
๑,๓๐๐ บาท 
 นภาลัย   ๕๗๒ ถ.ประชารักษา โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๔๔, ๐ ๔๒๓๔ ๗๔๒๐-๔๖ จาํนวน ๒๕๒ 
หอ้ง ราคา ๘๐๐-๙๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.napalaihoteludon.com" www.napalaihoteludon.com 



 นาข่า บุรี รีสอร์ท ๔๒๕ หมู่ ๑ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ตาํบลนาข่า โทร. ๐ ๔๒๒๑ 
๘๒๘๐-๓ โทรสาร ๐ ๔๒๒๑ ๘๒๘๔ จาํนวน ๔๘ หอ้ง ๑๓ หลงั ราคา ๑,๒๐๐-๒,๓๐๐ บาท 
www.nakhaburi.com 
 นิตยา เพลส  ถ.นิตโย โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๓๔๕ จาํนวน ๑๖ หอ้ง ราคา ๗๐๐ บาท  HYPERLINK 
"http://www.edtech.co.th/nittaya" www.edtech.co.th/nittaya 
 บ้านเชียง   ๕ ถ.มุขมนตรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๙๑๑-๒๐  จาํนวน ๑๔๙ หอ้ง ราคา ๑,๒๐๐- 
๘,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.banchianghotel.com" www.banchianghotel.com 
 พาราไดซ์  ๔๔/๒๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๙๕๖, ๐ ๔๒๒๒ ๑๕๐๖ จาํนวน ๖๕ หอ้ง ราคา 
๑๘๐-๕๐๐ บาท 
 เพญ็ รีสอร์ท  ถ.สายอุดรธานี-หนองบวัลาํภู โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๓๕๕ จาํนวน ๓๕ หอ้ง ราคา ๓๐๐-
๕๐๐ บาท 
 มิตรประชาพาเลซ  ๒๗๑/๒-๓ ถ.ประจกัษ ์โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๕๒๒ จาํนวน ๔๘ หอ้ง ราคา ๑๔๐–
๓๙๐ บาท   
 ศรีชัย  ๔๘๐-๔๘๔ ถ.โพศรี โทร.  ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๒๔ จาํนวน ๑๙ หอ้ง ราคา ๑๕๐-๘๐๐ บาท 
 ศิริแกรนด์  ๑๒ ถ.เบญจางค ์โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๑๔-๙โทรสาร ๐ ๔๒๒๐ ๕๐๓๐ จาํนวน ๑๔๕ 
หอ้ง ราคา ๔๐๐–๖๐๐ บาท 
 ศิริอุดร  ๗๙-๙๑ ถ.อาํเภอ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๖๕๘, ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๓๐-๒ จาํนวน ๕๐ หอ้ง ราคา 
๑๘๐-๔๐๐ บาท 
 อุดร คาบาน่า ถ.โพนพิสยั ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๙๔๐๓ ๙๔๐๓ 
 อุดร แอร์พอร์ต ๑๔ หมู่ ๑ ถ.อุดรธานี-หนองบวัลาํภู โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๖๒๒๓-๔ จาํนวน ๑๒๐ หอ้ง 
ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท 
 อุดรโฮเตล็  ๘๑-๘๙ ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๒๗๘๒ จาํนวน ๑๙๑ 
หอ้ง ราคา ๔๖๐-๑,๐๐๐ บาท 
 เอน็ บี โฮเตล็ ๖๒๖ ม.๑ ถ.นิตโย ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๑๙๙๙ โทรสาร ๐ ๔๒๓๒ ๓๓๙๙ 
จาํนวน ๙๗ หอ้ง ราคา ๖๕๐-๑,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.nbhotelthai.com" www.nbhotelthai.com 
 
อาํเภอหนองววัซอ 
 หนองววัซอรีสอร์ท  ๒๑๔ ถ.อุดร-เลย ต.หนองววัซอ โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๕๗๐๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๘ 
๕๗๐๐ จาํนวน ๔๗ หลงั ราคา ๖๕๐-๑,๒๐๐ บาท 



 
ร้านอาหาร   
อําเภอเมอืงอดุรธานี 

กู๊ดเอวร่ีีติง  ๔๓/๒ ถ.เพาะนิยม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๕๔๔ 
 ก๋วยเตีย๋วหมูต้มยาํบ้านจกิ ถ.นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๒๙๘ 
 ก๋วยเตีย๋วหมูทองด ีถ.นเรศวร โทร. ๐๔๒๒๔ ๕๒๗๖ 
 ไก่บ้าน ป.ตุ๊-ป่อง  ถ.อุดร-หนองสาํโรง โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙ 
 ข้าวเปียก  ๓๒/๔ ถ.ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๑๓๘, ๐๘ ๑๗๓๙ ๒๒๔๗ (อาหารญวน  
ขา้วเปียก แกงเสน้) 
 ข้าวต้มกนัเอง ๒๑ ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๕๘๒ 
 ไข่กระทะป้าเยาว์ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม โทร. ๐๘ ๑๘๗๓ ๕๒๕๕ 
 ไข่กระทะเลศิรส  ๗๘ ถ.โพศรี ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๓๘๙ 
 คงิส์โอชา ๒๒/๑-๒ ถ.ส่ีศรัทธา ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๘๑ (ไข่กระทะ) 
 ครัวข่าตะไคร้ ๖๖๓ ม.๔ หมู่บา้นบา้นจัน่ โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๕๑๕ 
 ครัวคุณนิด  ๖๔ ซ.วดัป่าโนนนิเวศ ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๑๒๘ (สม้ตาํ ไก่น่ึง 
ปลาเผา ปลาจุ่ม) 
 จิงโจ้เบเกอร่ี ๔๑/๑ เจริญศรีพลาซ่า โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๘๗๘ 
 จึงสอาด  ๔๔/๔๕ ถ.อดุลยเดช (ส่ีแยกธิเบต) โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๖๒๓, ๐ ๔๒๓๔ ๓๔๗๔ (ไข่
กระทะ) 
 จุ๊บ ๓๑/๑ ถ.งงตาํรวจ ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๐๘ 
 
 แจ่วฮ้อนมหาสารคาม 2 (แจ่วฮ้อนหม้อยกัษ์) ๑๖๘/๔-๕ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๓๗๕ 
โทรสาร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๕๕๕ 
 ชานเมอืง  ๓๐๓/๒ ถ.บา้นจัน่ ต.บา้นจัน่โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๘๑๕, ๐ ๔๒๒๔ ๒๒๑๙ 
 เซียมไฮ้ภัตตาคาร   ๕๔ ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๐๓ 
 ญี่ปุ่นคทิาโร่ ๓๐๐/๗-๘ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม ส่ีแยกเจริญศรีคอมเพลก็ซ์ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๐๙๔ 
 เทยีนหยด ในโรงแรมอุดรโฮเตล็ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ 
 นิมติรโภชนา ๔๙/๓ ถ.หมากแขง้ ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๒๗๓ (อาหารตามสัง่ สุก้ี) 
 นิวเอมโอช  (ไข่กระทะ)  ๑๑๘/๙ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๙๙๒ 



 บะหมี่ฮองเฮา ถ.นเรศวร ตรงขา้มเรือนจาํ โทร. ๐ ๕๐๑๓ ๗๐๑๑ 
 บ้านสวนวนัวาน ถ.ศรีชมช่ืน โทร. ๐๔๒๓๒ ๗๐๖๑ 
 บ้านอสีาน ถ.อดุลยเดช โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๕๒๒๙ 
 บอนกาแฟ สาขาอุดรธานี  ๒๒๔/๕๕ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๙๗๒๐ 
 พุ่งกีภ่ตัตาคาร  ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๘ 
 เพือ่นกนั  ถ.ทหาร โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๒๔ 
 พคิโครา โรมา ๑๐/๓๑-๓๒ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๗๕๔๖ 
 ฟาโรห์  โทร. ๐ ๔๒๓๗ ๒๕๕๗ 
 ภูเวยีง  ในโรงแรมเจริญโฮเตล็ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕ 
 มังกรหลวง ๗๕/๑๘-๒๑ ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๓๔๕ (อาหารจีน เป็ดยา่ง สุก้ี) 
 มัจฉาผาสุข  ๑๖๖ ม.๘ ถ.อุดร-หนองคาย ทางเขา้ ต.หมูม่น โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๐๒๔๗, ๐ ๔๒๓๒ 
๔๒๗๗, ๐ ๔๒๓๒ ๕๖๔๕   
 แมนดาริน  ถ.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๐๔๓,๐ ๔๒๒๒ ๒๓๙๑ 
 แม่หยา  ๗๙-๘๑ ถ.ตลาดธนารักษ ์ ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๘๘๙,๐ ๔๒๒๒ ๒๙๕๓, ๐ 
๔๒๒๒ ๑๕๙๐ (อาหารไทย จีน อีสาน) 
 มิง้ ๒๔ น.  ๑๓/๑๖ ถ.ศรีสุข โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๙๒๔ 
 ยิง่อุดม ๒๔๕ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๔๑๔, ๐ ๔๒๒๔ ๓๕๓๑ 
                   เรือนมลวิลัย์ ๔๒/๑ ต.หมากแขง้ ถ.รอบเมือง (ขอนแก่น-หนองบวัลาํภ)ู โทร.๐ ๔๒๙๑ ๐๐๙๒ 
โทรสาร. ๐ ๑๙๗๔ ๔๑๗๘ 
 ระเบยีงริมนํ้า ๓๔๔ ถ.รอบเมือง ต.หนองบวั โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๒๕๗ 
 ระเบยีงพชันี  ๕๓/๑ ถ.บา้นโนน ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๑๕๑๕,  ๐ ๔๒๒๔๔๐๑๕, ๐ 
๔๒๓๒ ๕๘๙๐-๑ 
 ริมนํา้  ๗๖/๓ ถ.ศุภกิจจรรยา โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๕๓ 
 ลารีน  ในโรงแรมอุดรโฮเตล็ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๖๐ 
 ลูกนํ้า  ๓๗/๑ ต.หมากแขง้ ถ.พานพร้าว โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๖๑๙ 
 วรัิตน์ โภชนา ๔๙ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๖๔๗ 
 ว ีท ีแหนมเนือง ๓๔๕/๑-๓ ถ.โพศรี (หลงัวดัโพธิสมภรณ์) ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๘๗๔๐, ๐ 
๔๒๓๔ ๗๑๑๑, ๐ ๔๒๕๒ ๒๓๑๔ 
 สีชมพ ู ๒๘๖/๒๕-๒๗ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๔๕๕ 



 แสตมป์  ถ.นเรศวร โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๑๒๗ 
 สวนครัวตา-ยาย  ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๓๖๕๗, ๐ ๔๒๓๔ ๑๖๒๗ 
 สวนอาหารบึงสําราญ ๕๗/๕ ม.๙ บา้นหนองเหลก็ ถ.รอบเมือง (สกลนคร-หนองคาย)โทร. ๐ 
๔๒๒๐ ๔๕๔๗-๘ โทรสาร. ๐ ๔๒๓๒ ๒๒๙๙ 
 สวนอาหารสวนสนมังกร แอนด์ รีสอร์ท ๘๙/๑๑ ถ.รอบเมือง โทร. ๐ ๔๒๒๐ ๔๙๕๕-๖ โทรสาร. ๐ 
๔๒๒๐ ๔๙๕๕  
 ห้องอาหารเมย์แฟร์  ในโรงแรมเจริญโฮเตล็ ถ.โพศรี  โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๘๑๕๕ 
 เอนริโกพซิซ่า ชั้น ๑ เจริญศรี แกรนดโ์รยลั ๒๒๑/๗ ถ.ประจกัษศิ์ลปาคม โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๕๒๘, 
๐ ๑๗๙๙ ๗๗๓๖, ๐ ๑๔๕๓ ๐๖๕๔ 
 อุ่นจิต  ถ.ส่ีศรัทธา โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๓๖๔ 
 อุดรโภชนา  ๒๔๔/๕ ถ.โพศรี โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๑๗๕๖ (อาหารตามสัง่ ก๋วยเต๋ียว) 
 อุดรโอชาสาขา ๒ ๑๒๓/๒-๓ ถ. ประจกัษศิ์ลปาคม ต.หมากแขง้ โทร. ๐๘ ๙๙๔๔ ๖๘๒๖, ๐ 
๔๒๓๔ ๔๑๕๕ 
 ไฮเวย์ ปาร์ตี ้๖๓ ถ.รอบเมือง ต.หนองบวั โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๒๔๔๔ 
 
อาํเภอบ้านผอื 

กุ้งเผากาฬสินธ์ุ  ก่อนถึงแยกบา้นผือ  โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๘๑๘๖  
   
ร้านอาหารเจ มงัสวรัิต ิ
 ครัวสุขภาพกวนอมิ ตรงขา้มธนาคารกรุงเทพ ถ.ประจกัษ ์โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๖๔๙๐๐๐ 

 ครัวอสีาน อาหารเจ  ถ.โพศรี ขา้งธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา ถนนโพศรี 
 ปางมังสวรัิต ิ๕๒/๑๒ ถ.โพนพิสยั โทร. ๐ ๔๒๓๒ ๔๒๔๘, ๐๘ ๙๑๘๖ ๙๒๘๗  
 อาหารเจเพือ่สุขภาพ ๕๘๖ หมู่บา้นบา้นเล่ือม ต. บา้นเล่ือม โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๗๖๓๖ 
 

หมายเลขโทรศัพท์สําคญั   
 ประชาสัมพนัธ์จังหวดั   โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘ 
 สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๓๓๐๔ 
 สถานีขนส่ง   โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๗๙๕๐-๒ 
 สถานีรถไฟอุดรธานี   โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๐๖๑ 



 โรงพยาบาลอุดรธานี   โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๔๒๕๒–๓ 
 โรงพยาบาลปัญญาเวช   โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๓๑๑๑ 
 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์  โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๑๗๑๐ 
 โรงพยาบาลเอกอุดร   โทร. ๐ ๔๒๓๔ ๒๕๕๕ 
 สถานีตาํรวจภูธรอุดรธานี  โทร. ๐ ๔๒๒๒ ๒๒๘๕, ๐๔๒๒๒ ๓๓๐๔ 
 ตํารวจทางหลวง   โทร. ๑๑๙๓ 
 ตํารวจท่องเทีย่ว   โทร. ๑๑๕๕ 
  
      ------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอ้มูล และรายละเอียดในเอกสารน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
สงวนลขิสิทธ์ิ หากนาํไปจดัพิมพเ์พ่ือการจาํหน่าย 

       ---------------------------------------------------------------------------------- 
จัดทาํโดย 

งานพฒันาข้อมูลท่องเทีย่ว 
กองข่าวสารท่องเทีย่ว 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
  

ใช้บริการบริษทันําเทีย่วทีม่ีใบอนุญาต 
ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 
ช่วยใส่ใจส่ิงแวดล้อม และเคารพวิถไีทย 


