
ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เขมราฐ นาแวง-เจียด

จ. อุบลราชธานี



ชุมชนทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง - เจียด
จ. อุบลราชธานี

ถาคุณกําลังมองหาสถานท่ีทองเท่ียวแบบอันซีนชนิดท่ีนักทองเท่ียวท่ัวไป
ไมมีทางรูจัก ชุมชนนาแวงเจียด จ. อุบลราชธานีนาจะเขาขายชุมชนสุดอันซีน
ท่ีนาไปท่ีสุดแหงหน่ึงในไทย แลวคุณจะไดคนพบความอลังการของประเพณี

แหเทียนพรรษาของชาวบานท่ียังคงสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 
อันแสดงถึงความเล่ือมใสอันแรงกลาในพระพุทธศาสนาของชาวบาน

กิจกรรมในชุมชน
กิจกรรมนุงผาซ่ินรวมตักบาตร เรียนรูวิถีชาวพุทธ 
ณ วัดโพธ์ิ

เรียนรูวัฒนธรรมผาทอมือส่ือความหมายบนลายผา

ชมพิพิธภัณฑบานขุนภูรีประศาสตร พิพิธภัณฑวัตถุ
โบราณของชุมชนเขมราฐ

เรียนรูการแกะสลักผลไม

เรียนรูการทําแหนมใบมะยม ผลิตภัณฑ OTOP 
ประจําชุมชน

เรียนรูการทํากลวยตากแสงแรก

เรียนรูการทําพวงกุญแจจากเศษผา/สบูหวาน้ํา/
ชาใบหมอน



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
07.50 น. พรอมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพักในเมืองอุบลราชธานี)

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีรานมินตรา กวยจ๊ับญวน รานอาหารเวียดนามข้ึนช่ือของจังหวัดอุบลราชธานี

09.00 น. ออกเดินทางไปสักการะพระแกวบุษราคัม พระเกาแกคูบานคูเมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  

 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม และสักการะศาลหลักเมือง เพ่ือความเปนสิริมงคล จากน้ันไปเรียนรูความเปนมา 

 ของจังหวัดอุบลราชธานีจากวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี

10.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนเขมราฐ

12.00 น. เดินทางถึงชุมชนเขมราฐ พรอมพิธีคลองผาขาวมาตอนรับ เขาบานพักโฮมสเตยเก็บสัมภาระ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ชมพิพิธภัณฑบานขุนภูรีประศาสน พิพิธภัณฑวัตถุโบราณของชุมชนเขมราฐ

13.45 น. สักการะพระเจาองคแสน ณ วัดโพธ์ิ พระพุทธรูปคูบานคูเมืองแหงเขมราฐ 

14.00 น. ออกเดินทางไปยังหาดทรายสูง 

14.30 น. ชมความงามของหาดทรายสูง หาดทรายขนาดใหญริมฝงแมน้ําโขง                  

15.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานลาดเจริญ ลองเรือชมแมน้ําโขง

16.00 น.  เดินทางกลับโฮมสเตย

16.30 น. อาบน้ํา ทําธุระสวนตัว

18.00 น. พิธีบายศรีสูขวัญ พรอมรับประทานอาหารเย็น

วันท่ี 2
06.00 น. สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ นุงผาซ่ินรวมตักบาตร ณ วัดโพธ์ิ      

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

08.00 น. เรียนรูกระบวนการถนอมอาหารและกิจกรรมของชุมชนเขมราฐ

 • การทํากลวยตากแสงแรก ผลิตภัณฑข้ึนช่ือของเขมราฐ

 • แหนมใบมะยม

 • การแกะสลักผลไม

 • ทําบายศรีปากชาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน พรอมของหวาน กลวยตากแสงแรก

13.00 น. เรียนรูวัฒนธรรมผาทอมือส่ือความหมายบนลายผา

 • การอ้ิวฝาย 

 • เข็นฝาย 

 • ทําผายอมคราม

16.00 น. ปนจักรยานลัดเลาะริมแมน้ําโขง สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนเขมราฐ

16.30 น. เรียนรูข้ันตอนการทําอาหารพ้ืนเมืองกับวิถีชีวิตของชุมชน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นจากเมนูท่ีไดลงมือทําเอง

19.00 น. สัมผัสถนนคนเดินเขมราฐ (**มีเฉพาะวันเสาร)      

วันท่ี 3
07.00 น. รับประทานอาหารเชา      

08.00 น. อําลาชุมชน ออกเดินทางกลับ อ. เมือง อุบลราชธานี

10.00 น. แวะสักการะพระธาตุหนองบัวกอนเดินทางกลับ

11.00 น. สงคณะเดินทางกลับท่ีจุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพักในเมืองอุบลราชธานี)



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
07.50 น. พรอมกัน ณ จุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพักในเมืองอุบลราชธานี)

08.00 น. รับประทานอาหารเชาท่ีรานมินตรา กวยจ๊ับญวน รานอาหารเวียดนามข้ึนช่ือของจังหวัดอุบลราชธานี

09.00 น. ออกเดินทางไปสักการะพระแกวบุษราคัม พระเกาแกคูบานคูเมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  

 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม และสักการะศาลหลักเมือง เพ่ือความเปนสิริมงคล จากน้ันไปเรียนรูความเปนมา 

 ของจังหวัดอุบลราชธานีจากวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี

10.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนเขมราฐ

12.00 น. เดินทางถึงชุมชนเขมราฐ พรอมพิธีคลองผาขาวมาตอนรับ เขาบานพักโฮมสเตยเก็บสัมภาระ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ชมพิพิธภัณฑบานขุนภูรีประศาสน พิพิธภัณฑวัตถุโบราณของชุมชนเขมราฐ

13.45 น. สักการะพระเจาองคแสน ณ วัดโพธ์ิ พระพุทธรูปคูบานคูเมืองแหงเขมราฐ 

14.00 น. ออกเดินทางไปยังหาดทรายสูง 

14.30 น. ชมความงามของหาดทรายสูง หาดทรายขนาดใหญริมฝงแมน้ําโขง                  

15.00 น. เดินทางถึงชุมชนบานลาดเจริญ ลองเรือชมแมน้ําโขง

16.00 น.  เดินทางกลับโฮมสเตย

16.30 น. อาบน้ํา ทําธุระสวนตัว

18.00 น. พิธีบายศรีสูขวัญ พรอมรับประทานอาหารเย็น

วันท่ี 2
06.00 น. สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ นุงผาซ่ินรวมตักบาตร ณ วัดโพธ์ิ      

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

08.00 น. เรียนรูกระบวนการถนอมอาหารและกิจกรรมของชุมชนเขมราฐ

 • การทํากลวยตากแสงแรก ผลิตภัณฑข้ึนช่ือของเขมราฐ

 • แหนมใบมะยม

 • การแกะสลักผลไม

 • ทําบายศรีปากชาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน พรอมของหวาน กลวยตากแสงแรก

13.00 น. เรียนรูวัฒนธรรมผาทอมือส่ือความหมายบนลายผา

 • การอ้ิวฝาย 

 • เข็นฝาย 

 • ทําผายอมคราม

16.00 น. ปนจักรยานลัดเลาะริมแมน้ําโขง สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนเขมราฐ

16.30 น. เรียนรูข้ันตอนการทําอาหารพ้ืนเมืองกับวิถีชีวิตของชุมชน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นจากเมนูท่ีไดลงมือทําเอง

19.00 น. สัมผัสถนนคนเดินเขมราฐ (**มีเฉพาะวันเสาร)      

วันท่ี 3
07.00 น. รับประทานอาหารเชา      

08.00 น. อําลาชุมชน ออกเดินทางกลับ อ. เมือง อุบลราชธานี

10.00 น. แวะสักการะพระธาตุหนองบัวกอนเดินทางกลับ

11.00 น. สงคณะเดินทางกลับท่ีจุดนัดพบ (สนามบิน/โรงแรมท่ีพักในเมืองอุบลราชธานี)

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง                     4-6 ทาน                             7-9 ทาน

       ราคา/ทาน                        11,000                             7,500

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน              4-6 ทาน              7-9 ทาน

       ราคา/ทาน                  40,000              26,500               20,100



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูและซึมซับวิถีชีวิตริมฝงโขงท่ีถักทอ ดวยสายใยผาฝาย
ยอมครามและผาซ่ินมัดหม่ีอันเปนอัตลักษณของชุมชน

และไดเรียนรูวิธีการทอผา งานแกะสลัก งานใบตอง 
และเรียนรูการทําชาใบหมอนดวยวิธีพ้ืนบาน

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 24 หลัง รองรับนักทองเท่ียวได 200 ทาน




