www.suwavan.com (รถตู้เช่าร้ อยเอ็ด)

Tel: 089-279-2972

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้ อยเอ็ดและจังหวัดใกล้ เคียง

ขอบพระคุณภาพสถานที่บางส่ วนจาก : JOEY @ Roiet Photo

เป็ นที่ทราบกันดีว่าร้อยเอ็ดไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดนเด่นเหมือนดังภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย แต่สถานที่
ท่องเที่ยวสิ่ งที่โดดเด่นในร้อยเอ็ดและจังหวัดในภาคอีสานส่ วนใหญ่จะเป็ นสถานทีท่องเที่ยวทางวัฒธรรม เช่น พระธาตุ กู่ เจดีย ์ วัด และสิ่ งปลูกสร้าง
ทางวัฒธรรมที่หลงเหลือจากสมัยทวารวดี ที่ขอมยังเจริ ญรุ่ งเรื่ องเหนือพื้นที่ภาคอีสานในสมัยอดีตกาล สี่ งปลูกสร้างเหล่านี้ได้หลงเหลื อมาจนถึง
ปัจจุบนั และบางแห่งได้ถูกบูรณะ เป็ นที่เคารพสักการะและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม ไว้ให้ผมู ้ าเยือ่ นได้มาสัมผัสและซึ มซับวั ฒนธรรม
ความเจริ ญรุ่ งเรื่ องในอดีต
สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อผูม้ าเยือ่ นจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถเที่ยวได้ภายใน 1 วัน อธิบายตามหมายเลขในแผนที่ดงั นี้
ลาดับ ชื่อสถานที่และที่ต้ งั
ระยะทางจาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
A สนามบินร้อยเอ็ด (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) ถนนสาย(2044)ร้อยเอ็ด - โพนทอง
18 กม.
1 บึงพลาญชัยและสวนสาธารณะสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อ.เมืองร้อยเอ็ด
2 พระเจ้าใหญ่ วัดบูรพาภิราม อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด
500 เมตร
3 เจดียม์ หามงคลบัว ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด
12 กม.
089-279-2972
เช่ารถตู้ร้อยเอ็ด อัตราค่าเช่ารถตู้ร้อยเอ็ด สนามบินร้ อเอ็ด(ท่าอากาศยานร้ อยเอ็ด)

www.suwavan.com (รถตู้เช่าร้ อยเอ็ด)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

เจดียห์ ินทราย วัดป่ ากุง อ.ศรี สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา (ท้องฟ้ าจาลอง ร้อยเอ็ด) อ.ธวัชบุรี จ.
ร้อยเอ็ด
วัดป่ าโนนสวรรค์ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
พระมหาเจดียช์ ยั มงคล ตั้งอยูบ่ ริ เวณวัดผาน้ าทิพย์เทพประสิ ทธิ์วราราม ต.น้ าย้อย อ.
หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วัดป่ าทุ่งกุลาเฉลิมราช บ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
กู่พระโกนา ต.สระคู อ.สุ วรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุ วรรณาวาส อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
พระธาตุยาคู บ.เสมา อ.กมลาไสย จ.กาฬสิ นธุ์
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22 กม.
15 กม.
27 กม.
65 กม.
85 กม.
65 กม.
68 กม.
57 กม.
40 กม.

หากเดินทางมาลงเครื่ องที่สนามบินร้อยเอ็ดและเช่ารถตูร้ ้อยเอ็ดรับจากสนามบินร้อยเอ็ด เที่ยวบินตอนเช้า – บินกลับเที่ยวบินตอนเย็น เส้นทาง
ท่องเที่ยวแนะนาดังนี้
เส้ นทางที่1 . (A) สนามบินร้อยเอ็ด (6) พระมหาเจดียช์ ยั มงคล อ.หนองพอก  (4) เดินทางกลับมาร้อยเอ็ดไปชมเจดียห์ ินทราย วัดป่ ากุ่ง อ.
ศรี สมเด็จ  (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วดั บูรพาภิราม (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่ องตอนเย็นที่
สนามบินร้อยเอ็ด
เส้ นทางที่ 2. (A) สนามบินร้อยอ็ด (8) วัดป่ าทุ่งกุลาเฉลิมราช อ.เกษตรวิสัย (4) เจดียห์ ินทรายวัดป่ ากุง อ.ศรี สมเด็จ-(3) สักการะเจดียม์ หา
มงคล บัว (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วดั บูรพาภิราม  (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่ องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
เส้ นทางที่ 3. (A) สนามบินร้อยอ็ด (10) สักการะพระบรมธาตุที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  (4) เดินทางกลับมาร้อยเอ็ดไป
ชมเจดียห์ ินทราย วัดป่ ากุ่ง อ.ศรี สมเด็จ  (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วดั บูรพาภิราม (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทาง
กลับขึ้นเครื่ องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
เส้ นทางที่ 4. (A) สนามบินร้อยอ็ด (10) สักการะพระบรมธาตุที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  (11) พระพุทธมิ่งเมือง วัด
สุ วรรณาวาส อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม  (12) พระธาตุยาคู บ.เสมา อ.กมลาไสย จ.กาฬสิ นธุ
์ (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทางกลับขึ้น
เครื่ องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
และเส้ นทางอื่นๆ กาหนดการเดินทางได้ ตามเวลา,ระยะทางแต่ ละสถานที่ตามความเหมาะสม
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