สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว ทีส่ าคัญในหลวงพระบาง

1. วัดวิชุนราช

เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) ต่อมาได้อญั เชิญ
พระบาง มาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จากประตูไม้ที่มีการแกะสลักอย่างสวยงาม
ด้านในวัดมีพระพุทธรู ปเก่าแก่ และศิลาจารึ กรู ปแบบต่างๆ ต่อมามเหสี ของพระเจ้าวิชุลราชได้ชกั นาให้มีการ
สร้างพระธาตุข้ ึนซึ่ งต่างจากพระธาตุอื่นๆ เพราะเป็ นรู ปทรงกลมตัดครึ่ ง มองเหมือนแตงโม จึงเรี ยกว่าพระ
ธาตุหมากโม (ธาตุปะทุม) มาจนถึงปัจจุบนั

2. วัดเชียงทอง

ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัด
เชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวัฒนา กษัตริ ยส์ องพระองค์
สุ ดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่า ซ้อนกันอยูส่ ามชั้น มีช่อฟ้ าที่อยูต่ รง
กลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร
ในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสี ชมพู ภาพประดับกระจกสี
เล่าถึงวิถีชีวติ ชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณี วงศ์ แกะสลักโดยช่าง
เพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรู ปแกะสลักไม้จานวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนัง

ด้านนอกแกะสลักเรื่ องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิ ดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสี ทอง
ทับลงไป

3. เขาพูสี

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุ รุท ประมาณ
พุทธศักราช 2337 ตั้งอยูบ่ นยอดเขาที่มีความสู งราว 150 เมตร ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองหลวงพระบาง บนยอดพูสี
ทาให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบและเห็นสายน้ าโขง มีบนั ไดขึ้นยอดพูสี 328 ขั้น ตลอดทางขึ้นร่ ม
รื่ นไปด้วยต้นจาปา (ดอกไม้ประจาชาติลาว) หรื อที่บา้ นเราเรี ยกว่าต้นลัน่ ทม พระธาตุเป็ นทรงดอกบัว
สี่ เหลี่ยมทาสี ทอง ตั้งอยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด7ชั้น ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง
วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

4. ตักบาตรข้ าวเหนียว

ในทุกๆเช้าจะมีประเพณี การตักบาตรข้าวเหนียว ชาวหลวงพระบางจะใส่ บาตรเพียงแค่ขา้ วเหนียวอย่าง
เดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉันแต่ขา้ วเหนียวอย่างเดียวหรอ หลังจากที่พระ
บิณฑบาตเสร็ จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็ นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู ้วา่ พระท่านจะฉันแล้ว

ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกที เรี ยกว่า ถวายจังหัน พระท่านก็จะฉันกับข้าว
เหนียวที่เราใส่ บาตรตอนเช้า

5. นา้ ตกตาดกวางสี

น้ าตกกวางสี เป็ นน้ าตกหิ นปูน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ าตกและสามารถเลาะข้างน้ าตก
ไปชมน้ าตกชั้นบน ชื่นชมความงามของน้ าตก ซื้ อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ าตก บริ เวณตัวน้ าตกชั้นล่างทาเป็ น
สวนสาธารณะ มีลานพร้อมโต๊ะให้นงั่ พักผ่อนและรับประทานอาหาร ชั้นที่สองมีแอ่งน้ ากว้างใหญ่สามารถ
ว่ายน้ าได้

6. บ้ านซ่ างไห

เป็ นหมู่บา้ นในชนบทที่ต้ งั รกรากใช้ชีวติ อยูร่ ิ มแม่น้ าโขงมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี เป็ นหมู่บา้ นที่มี
ชื่อเสี ยงเรื่ องการต้มเหล้าขาว หรื อที่ชาวต่างประเทศเรี ยกกันว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรื อน

จะมีการต้มเหล้า มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโทและเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอ กระเบื้อง
เคลือบเก่า

7. ถา้ ติง่

เป็ นถ้ าบนหน้าผาที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ าโขง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีความสู งจากระดับน้ า 60 เมตร ชั้นบนต้องขึ้น
บันไดไปอีก 218 ขั้น มีพระพุทธรู ปเป็ นจานวนมากนับเป็ นถ้ าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
โพธิสาร ซึ่งเป็ นที่เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริ พาล พระสงฆ์ ประชาชน เดินทางมาสรงน้ าพระพุทธรู ป ในวันขึ้นปี
ใหม่ลาว และยังเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิธรรมของเจ้ามหาชีวติ ในอดีตอีกด้วย

8. ตลาดคา่

ตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าพระราชวังเก่า บนถนนศรี สว่างวงศ์ จะเริ่ มมีพอ่ ค้าแม่คา้ ชาวหลวงพระบาง มาตั้งเสื่ อ
นัง่ ขายสิ นค้า มีแต่ผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองเช่นผ้าทอของลาว ของที่ระลึกให้กบั นักท่องเที่ยว เรี ยกแบบภาษาลาว
ว่า "ตลาดมืด" หรื อเรี ยกแบบภาษาไทยว่า "ตลาดค่า" จัดในลักษณะถนนคนเดิน ปิ ดถนน รถวิง่ เข้าไม่ได้ เข้า
ได้เฉพาะคนและจักรยานเท่านั้น

9. พระราชวังหลวง

พระราชวังหลวงพระบาง หลังนี้เป็ นอาคารเก่า ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็ นอาคาร
ชั้นเดี่ยวยกพื้นสู ง สถาปั ตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็ นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอก
อาคารเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยเ์ จ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเจ้ามหาชีวติ ศรี
สว่างวงศ์ ต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์

