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1.
แผนที่ืMapืແຜນທ ີ

แผนที่เมืองเลืียบแม่น้ำโขง
(หนองคำย-นครหลวงเวียงจันทน์-แขวงเวียงจันทน์-เลย)
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แผนที่จังหวัดหนองคำย
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แผนที่จังหวัดเลย
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมองหนองคำย
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แผนที่ท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์
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แผนที่ท่องเที่ยวเมองหำดทรำยฟอง
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แผนที่ท่องเที่ยวเมองสีโคดตะบอง
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แผนที่ท่องเที่ยวเมองชนะคำม

9
~9~

แผนที่ท่องเที่ยวเมองปำกลำย
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แผนที่ท่องเที่ยวเมองแก่นท้ำว
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอท่ำลี่
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเชียงคำน
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แผนที่ท่องเที่ยวอ้ำเภอเมองเลย
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2.
รู้จักเส้นทำงเลียบแม่น้ำโขงจำก

หนองคำย-นครหลวงเวียงจันทน์-แขวงเวียงจันทน์-เลย
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ถือเป็นโจทย์สาคัญขององค์กรภาคการท่องเที่ยวของไทยที่ต้องเร่ง
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการรอบรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ผ่ า นการประสานจุ ด แข็ ง ของเมื อ ง
ท่องเที่ย วฝั่ งไทยและประเทศเพื่อนบ้ านพร้อมร่วมกันขจัดปัญ หา
และอุ ป สรรค หนุ น เสริ ม สร้ า งกระแสการเดิ น ทางเชื่ อ มโยงให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนนั้น จะมีการพัฒ นาทั้ง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไปพร้อมกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่อง
เขตแดนทางการเมืองการปกครองมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการ
พัฒนา ดังคาขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง
เอกลั ก ษณ์ หนึ่ งประชาคม” (One Vision, One Identity, One
Community) การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้ ภาษา และ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน จะเป็นปรากฏการณ์ของความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับประเทศไทย เป็นบ้านพี่เมือง
น้องที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ทั้งภาษา
พูด อาหารการกิน การแต่งกาย ตลอดจนคติความเชื่อบางอย่าง ใน
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สายตาของชาวโลก ลาวยังเป็นเหมือนเมืองลี้ลับที่รอคอยการค้นหา
เปี่ ย มด้ ว ยมนต์เสน่ ห์ ท างธรรมชาติ และวัฒ นธรรมดั้ งเดิม ที่ ยังคง
รักษาไว้อย่างเหนียวแน่น
ลาวได้ชื่อว่าเป็น “ประเทศเล็กๆ ในวงล้อมของแผ่นดิน ”
ประชากรก็มีน้ อยเมื่อ เที ย บกับ ประเทศเพื่ อนบ้ านอย่างไทยและ
เวียดนาม แต่ลาวก็มีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแม่น้าและทิวเขาอันงดงาม
ตระการตา รอคอยให้ผู้มาเยือนเข้าไปสารวจและเที่ยวชม
ตลอดเส้ น ทางของแม่น้ าโขงมีส ถานที่ท่ องเที่ยวน่ าสนใจ
หลากหลายรูปแบบ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ภูผาหิ นมากมาย
ก่ อ ให้ เกิ ด น้ าตกสวยงามยามฤดู ฝ น มี จุ ด ชมวิ ว ตระการตา ด้ า น
ประเพณี วั ฒ นธรรมก็ มี ม ากมายหลากหลาย อี ก ทั้ งยั งมี ส ถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาที่ผู้คนศรัทธา
เส้นทางเลาะเลียบโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
จากเชี ย งคานไปจรดเขตอาเภอโขงเจี ย ม เส้ น ทางแม่น้ าโขงผ่ าน
จังหวัดต่างๆ ได้แก่ เลย หนองคาย บึ งกาฬ นครพนม มุกดาหาร
อ านาจเจริ ญ และอุ บ ลราชธานี พาดผ่ า นอ าเภอต่ า งๆ กว่ า 20
อาเภอ มีจุดเริ่มต้นที่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจุดสิ้นสุดของ
แม่น้าโขงที่ไหลผ่านเป็นเส้นกั้นแดนระหว่างไทยกับลาวที่อาเภอโขง
เจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี รวมระยะทางกว่ า 810 กิ โ ลเมตร
นับเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเลียบน้าโขงจึงนับเป็นอู่
อารยธรรมที่ ส าคั ญ อี ก แห่ งหนึ่ งของไทย เป็ น เส้ น ทางที่ มี ค วาม
สวยงาม เป็นเส้นที่คู่ขนานไปกับเส้นทางเลียบแม่น้าโขงฝั่งประเทศ
เพื่อนบ้าน นั่นคือ สปป.ลาว ซึ่งเสมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องร่วมกัน
มา มีประวั ติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกันมานับแต่
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อดี ต กาล เส้ น ทางเลี ย บแม่ น้ าโขงจึ ง มี สิ่ ง ที่ น่ า สนใจให้ เลื อ กได้
หลากหลาย ทั้ งสภาพนิ เวศและธรรมชาติ ที่ งดงามแปลกตา น่ า
อัศจรรย์ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผู้คนอันหลากหลาย เส้นทาง
เลี ย บแม่ น้ าโขงนี้ จึ งเสมือนเป็ น เส้ น ทางเชื่อมโยงประเทศไทยกั บ
ประเทศลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านผ่านเส้นทางแม่น้าโขงที่มี
กลิ่นอายนิเวศและวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และเป็นแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้น
เส้นทางหลวงหมายเลข 211 จากอาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย เลาะเลี ย บตามเส้ น ทางริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าโขงไปจนถึงอาเภอเมื อ ง
หนองคายนั บ เป็ น เส้ น ทางหนึ่ ง ที่ มี ค วามสวยงาม อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
เส้นทางเชื่อมโยงกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาว
คือ นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง ผ่าน
สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 เข้าไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่ง
เป็นพื้นที่สาคัญทางการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศลาว และ
มี ท รั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วอย่ างมากมายหลากหลาย เป็ น ที่
ดึงดูดใจของนั กท่องเที่ยวทั้งชาวตะวัน ออกและชาวตะวันตกเป็น
จานนมาก
นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ เป็ น เมื อ งหลวงของสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว หรื อ สปป.ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง
นั บ เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นแม่ เ หล็ ก ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย ความเก่าแก่ของศาสน
สถานและมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจน
วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่น่าประทับใจกลายมาเป็นสิ่งควรค่าแก่การ
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
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ส าหรั บ เส้ น ทางเลี ย บแม่ น้ าโขงในฝั่ ง ประเทศลาวตาม
เส้ น ทางหมายเลข 11 จากกาแพงนครหลวงเวียงจันทน์เข้าไปยัง
แขวงเวียงจันทน์และตามเส้นทางหมายเลข 4 ไปยังแขวงไชยะบุลี
สปป.ลาว และไปสิ้นสุดที่ด่านบ้านนากระเซ็งอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
นั บ เป็ น อีกเส้ น ทางหนึ่ งที่ กาลั งมีการพั ฒ นาให้ กลายเป็น เส้ น ทาง
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือ
ทางการท่ อ งเที่ ย วของทั้ งสองประเทศให้ มี ศั ก ยภาพรองรั บ และ
พัฒนาให้กลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวระหว่าง
ภูมิภาคในลุ่มน้าโขงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้แม่น้าโขงจึง
ทาหน้ าที่เป็ น เส้ น ทางเชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาว อีกทั้งยังเป็ น
สื่ อกลางทางการท่ องเที่ ย วในการแลกเปลี่ ย นด้ านเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
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3.
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทำง
แหล่งท่องเที่ยวย่ำนอ้ำเภอเมองหนองคำย
หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย/พระธาตุหล้าหนอง
พระธาตุ กลางน้าโขง/ท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน/
อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ/ พิพิธภัณฑ์จังหวัด
หนองคาย/หลวงพ่อองค์แสงวัดศรีษะเกษ/
ศาลาแก้วกู่/สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1
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หลวงพ่อพระใสืวัดโพธิ์ชัย
ที่ตังื:ืวัดโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เป็ น พระพุทธรูป ศัก ดิ์สิทธิ์ที่ ชาวเมืองหนองคายนับถือกัน
มาก ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง เป็นพระพุทธรูป
ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีลักษณะงดงาม ทุก
ปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ บูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัย
พระธำตุหล้ำหนองกลำงน้ำโขง
ที่ตังื:ือ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้า เนื่องจากแม่น้า
เชี่ยวกรากจึงกัดเซาะตลิ่งจนพระธาตุพังลงในแม่น้าทาให้ ปัจจุบัน
องค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้าโขงห่างจากฝั่ง ไทย 180 เมตร ทาง
จั ง หวัด จึ ง ได้ ส ร้า งพระธาตุอ งค์จาลองขึ้น มา บริเวณริมฝั่งแม่น้า
โขงและบรรจุชิ้นส่วนองค์พระธาตุจากองค์เดิมไว้ภายใน

https://sadoodta.com

ืหลวงพ่อพระใสืวัดโพธิ์ชัย

พระธำตุหล้ำหนองกลำงน้ำโขง
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ตลำดท่ำเสด็จ
ที่ตงื:ืริ
ั มแม่น้าโขง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
แหล่ ง รวมสิ น ค้ า ในแถบอิ น โดจี น และยุ โ รปตะวันออก
อยู่ริมแม่น้าโขง ในเขตเทศบาลเมือง ตลาดนี้มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
อาหารแปรรูป และข้าวของเครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา
เครื่องครัว และท่าเสด็จยังเป็ น ด่านสาหรับ คนท้องถิ่นข้ามไปยังฝั่ง
ลาวด้วย
อนุสำวรียป์ รำบฮ่อ
ที่ตังื:ือ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
อยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เป็นที่บรรจุอัฐิของผู้
ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อเมื่อปี ร. ศ. 105 เสด็จในกรมหลวง
ประจัก ษ์ศิล ปาคม ซึ่งเป็น แม่ทัพ ปราบกบฏฮ่อรับ สั่งให้ส ร้างขึ้น
เพื่ อ เทิ ด ทู น ความดี ข องผู้ ที่ ได้ เสี ย สละชี วิ ต เพื่ อ ชาติ บ้ า นเมื อ ง ที่
อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ มีคาจารึก ภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ

ืืืืืืืืืืืืืืืืืตลำดท่ำเสด็จ

ื
อนุสำวรียป์ รำบฮ่อ
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พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคำย
ที่ตังื:ืต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เคยเป็ น ศาลากลางจั งหวัด หนองคายหลั งแรก สร้ างมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เป็ นระยะเวลากว่า 120 มาแล้ ว ปี พ.ศ.2549
ได้ แ ปรสภาพมาเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด หนองคาย ตั ว อาคาร
มีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล
ที่มีความงดงาม ภายในมีห้องจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของจังหวัดหนองคายตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หลวงพ่อองค์แสง
ที่ตังื:ืต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
หลวงพ่อองค์แสง หรือหลวงพ่อพระแสง ประดิษฐานอยู่ที่
วัดศรีษะเกษ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิ ราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วย
เงินและทอง สูงประมาณ 120 เซนติเมตร ประวัติการสร้างเชื่อว่า
พระยาปทุม เทวาภิบ าล เจ้า เมือ งหนองคาย มี ศรัท ธาในพระ
พุท ธศาสนา จึงเป็นประธานในการสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นในราวปี
พ.ศ.2414 แล้ว เรียกว่า “พระเจ้าองค์แสน” ต่อมาออกเสียงเพี้ยน
เป็น “พระองค์แสง” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคำย

หลวงพ่อองค์แสง
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ศำลำแก้วกู่
ที่ตังื: ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ศาลาแก้วกู่หรือวัดแขก สถานที่คล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนี้
เกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ได้สร้างสถานที่
แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ด้วยความเชื่อว่าหลักคาสอนทุกศาสนา
สามารถนามาผสมผสานได้ คือมีทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเทพ
ฮิ น ดู รู ป ปั้ น เกี่ ย วกั บ ศาสนาคริ ส ต์ รู ป ปั้ น เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ และ
ตานานพื้นบ้าน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 7.00-17.00 น.
จุดชมสะพำนมิตรภำพไทยลำว
ที่ตังื: อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
สะพานมิ ตรภาพไทยลาวเป็ น สะพานข้ ามแม่ น้ าโขงจาก
อาเภอเมืองหนองคายไปเมืองท่าเดื่อ ของ สปป.ลาว ตัวสะพานมี
ความยาว 1,174 เมตร กว้าง 12.7 เมตร สร้างขึ้นจากความร่วมมือ
ของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่
กระชับ ความสั มพัน ธ์ไทย-ลาว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

http://p2.isanook.com

ศำลำแก้วกู่

http://images.thaiza.com

จุดชมสะพำนมิตรภำพไทยลำว
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แหล่งท่องเที่ยวย่ำนนครหลวงเวียงจันทน์

แหล่งช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว/
พุทธอุทยานวัดเชียงควน/พระธาตุหลวงเวียงจันทน์/
ประตูชัย/วัดธาตุฝุ่น/วัดสีสะเกด/หอพระแก้ว/หอคา
ทาเนียบประธานประเทศ/ตลาดเช้าและตลาดเช้ามอลล์/
วัดสีเมือง/หอหลักเมือง/อนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้ม/วัดพระเจ้า
องค์ตื้อมหาวิหาร/วัดอินแปง/พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน
พรมวิหาน/พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชน
ลาว/พระธาตุดา/อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์/
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ/อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์/ตลาดมืด
ริมโขง หรือถนนคนเดินเวียงจันทน์/ตลาดหนองจัน/
สวนวัฒนธรรมชนเผ่าแห่งชาติ
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ลาวผ่านช่วงเวลาประวัติศาสตร์มายาวนานหลายยุคสมัย
ก่อนนักสารวจชาวฝรั่งเศสนามว่า อองรี มูโอต์ จะเปิดเผยความลี้
ลับของขุนเขา ถ้าผา ลาน้า เมืองและสถานที่สาคัญซึ่งมีภูมิ ทัศน์ที่
งดงามตระการตาสู่สายตาชาวโลก จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญในปัจจุบัน ที่นักเดินทางทั่วโลกอยากมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งใน
ชีวิต ทั้งเมืองหลวงพระบาง นครหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995
ในฐานะเมื อ งโบราณที่ ได้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไว้ อ ย่ างดี ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวใน
ปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยสีสันชีวิตสมัยใหม่ ท่ามกลางสถาปัตยกรรมใน
ยุคอาณานิ คม ที่ผ สมผสานระหว่างลาวกับฝรั่งเศสเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างกลมกลืน (วิทย์ ปัณฑิตกุล, 2555)
นครหลวงเวียงจันทน์
ื
นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางคนอาจสั บ สนกั บ ค าว่ า “ก าแพงนคร
เวี ย งจั น ทน์ ” และ “แขวงเวี ย งจั น ทน์ ” ตามการแบ่ ง เขตการ
ปกครอง กาแพงนครเวียงจันทน์ถือเป็นเขตปกครองพิเศษมีฐานะ
เทียบกับเทศบาลนคร ส่วนแขวงเวียงจันทน์นั้นมีฐานะเป็นจังหวัด
พื้นที่กาแพงนครเวียงจันทน์เป็นเขตราชธานีเก่า ปัจจุบันกลายเป็น
ที่ตั้งรัฐบาล หน่วยงานราชการสาคัญๆ สถานทูตของนานาประเทศ
ส านั ก งานบริ ษั ท เอกชนและบริ ษั ท ข้ า มชาติ ต่ า งๆ ทั้ ง ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ทานอง
เดียวกับกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่มี
ขนาดเล็กกว่ามาก (มัทรียา ธาราทรัพย์, 2546: 49)
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นครหลวงเวียงจันทน์แยกออกมาจากแขวงเวียงจันทน์เมื่อ
พ.ศ.2532 มี ชื่ อ เดิ ม ว่ า “ก าแพงนครเวี ย งจั น ทน์ ” ตั้ ง อยู่ ท าง
ตอนกลางของประเทศลาว มีส ถานะเป็ น เมืองหลวงและเป็น เขต
ปกครองพิเศษ ประกอบด้วยเมืองจันทะบุลี ซึ่งเป็นเมืองหลักประจา
แขวง เมื องสี โคดตะบอง เมื องไชเสดถา เมือ งสี สั ดตะนาค เมือ ง
นาซายทอง เมืองไซทาสี เมืองหาดซายฟอง เมืองสังทอง และเมือง
ปากงึม นอกจากเวียงจันทน์จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญมากมาย
ปั จจุ บั น ยังถือได้ว่าเป็ น เมืองที่มีความเจริญ ที่สุ ดของประเทศลาว
ด้วย ส่ วนหนึ่ งก็เพราะอยู่ ติดกับ จังหวัดหนองคายที่เชื่อมโยงด้ว ย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 1) ทาให้การคมนาคม ขนส่ง และ
การค้าระหว่างประเทศทาได้โดยสะดวก
ตัวเมองนครหลวงเวียงจันทน์
ตัวเมื องเวีย งจั น ทน์ ตั้ งอยู่ ห่ างจากด่ านตรวจคนเข้าเมือ ง
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 1) จังหวัดหนองคายไป
ประมาณ 20 กิ โ ลเมตร โดยจุ ด ที่ เป็ น ศู น ย์ ร วมบริ ก ารส าหรั บ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ บริเวณใกล้ๆ กับน้าพุ ตลาดเช้า ประตูชัย และ
ริมแม่น้าโขง ซึ่งย่านเหล่านี้จะมีทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ให้บริการตั้งแต่เช้าจนค่า
สถำนที่เที่ยวแนะน้ำ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตตัวเมืองเวียงจันทน์นั้นมีอยู่เป็น
จานวนมาก ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งช้อปปิ้ง
และแหล่งเรียนรู้ทางวิถีชีวิตวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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ดิวตีฟรีืด่ำนสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว
ที่ตังื:ืด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย ฝั่งนครเวียงจันทน์

ตั้งอยู่บนฝั่งประเทศลาว บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง คนลาว
เรี ย กว่ า ขั ว มิ ต รภาพลาว-ไทยแห่ ง ที่ 1 เป็ น อาคารศู น ย์ ก ารค้ า
รู ป แ บ บ ป ล อ ด ภ าษี ที่ มี สิ น ค้ าต่ างๆ เช่ น เค รื่ อ งใช้ ไฟ ฟ้ า
โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า เครื่องสาอาง บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาหารต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่
เข้ามาเที่ยวในเมืองเวียงจันทน์ เปิดจาหน่ายสินค้าทุกวัน
พุทธอุทยำนืวัดเชียงควน
ที่ตังื:ืเมืองหาดซายฟอง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร บางครั้งก็เรียกว่า
“สวนพระ” (Buddha Park) เป็นสวนวัฒนธรรมที่เป็นที่สนใจของ
นั กท่องเที่ย วต่างชาติ มาก สร้ างขึ้น โดยหลวงปู่ บุญ เหลื อ สุ รีรัต น์
ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อซีเมนต์ตามความเชื่อทาง
พุทธศาสนาและฮินดู ประดับประดาอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้
ยังมีรูปปั้นของเหล่ามนุษย์ พระเจ้า สัตว์ ปีศาจ พญานาค พระศิวะ
พระนารายณ์ และอื่นๆ อีกจานวนมาก และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็
คือมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ปรากฏร่วมอยู่ด้วย
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พระธำตุหลวงเวียงจันทน์
ที่ตังื:ืถนนไกสอน พรมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน์
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ อีกทั้งยังเป็น
สัญ ลักษณ์ ป ระจาชาติลาว ดังปรากฏรูป ของพระธาตุห ลวงนี้เป็น
ภาพประธานในตราแผ่นดินลาว นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา
พระธาตุ ห ลวงสร้ างเมื่ อ ปี ค.ศ.1566 ในสมั ย สมเด็ จ พระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราช เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง
ทรงตั้งชื่อพระธาตุหลวงว่า “เจดีย์โลกะจุฬามุณี” สิ่งที่น่าสนใจของ
พระธาตุหลวงอยู่ที่องค์พระธาตุที่มีความสูง 45 เมตร ลักษณะคล้าย
ดอกบัวตูม เป็นสัญลักษณ์คาสอนของพระพุทธเจ้า มีพระธาตุเล็ก
อยู่บนฐานพระธาตุใหญ่รอบทั้ง 4 ด้าน รวม 30 องค์ ทุกปีชาวลาว
จะร่วมกันจัดงานนมัสการพระธาตุ หลวงในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12
ซึ่งมักตรงกับต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจัดกันนานถึง 7 วัน
7 คืน ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลบุญมโหฬาร ที่คนลาวนับแสน
คนจะพากันหลั่งไหลมากราบองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้

พระธำตุหลวงเวียงจันทน์

พุทธอุทยำนืวัดเชียงควน
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ประตูชยั
ที่ตังื:ื ถนนล้านช้าง นครหลวงเวียงจันทน์
สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1969 เป็นอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงชาว
ลาวที่สละชีพในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์
ประตูชัยนี้มีชื่อเรียกเล่นๆ ตามความคิดของชาวตะวันตกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง” เพราะใช้ปูนซีเมนต์ที่อเมริกาซื้อเพื่อสร้าง
สนามบินใหม่ให้กับนครเวียงจันทน์โดยเฉพาะมาสร้าง แต่ไม่ทันได้
สร้างเพราะอเมริกาแพ้สงครามอินโดจีน เสียก่อน แม้การสร้างจะ
เป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากฝรั่งเศส แต่ลักษณะทางสถาปัตยกรรมก็
ยังมีเอกลักษณ์แบบลาวอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรู ปแบบ
ลาว ภาพปูนปั้นใต้ซุ้มประตูโค้งก็เป็นเรื่องมหากาพย์รามายณะ และ
ยังมีบันไดวนให้ปีนขึ้นไปชมวิวบนยอดด้วย
วัดธำตุฝุ่น
ที่ตังื:ื ถนนล้านช้าง นครหลวงเวียงจันทน์
วั ด ธาตุ ฝุ่ น อาจไม่ มี ค วามน่ า สนใจในแง่ ป ระวั ติ ศ าสตร์
เนื่องจากเป็นวัดที่พึ่งก่อสร้างใหม่เมื่อปี ค.ศ.1995 ด้วยเงินบริจาค
ของผู้ มีจิ ตศรัท ธาในพุ ท ธศาสนาชาวฝรั่งเศส ด้ว ยต้ องการรัก ษา
เอกลั กษณ์ ของวัดโดยใช้เครื่องมือและวัสดุก่อสร้างใหม่ แต่ยังคง
รักษาสถาปัตยกรรมแบบลาวแท้ มีการก่อสร้างพระอุโบสถ คนลาว
เรียกว่า “สิม” ที่ใหญ่โต ตามซุ้มประตูหน้าต่าง มีการแกะสลักปูน
ปั้นเรื่องราวพุทธประวัติตามความเชื่อของคนลาวที่วิจิตรสวยงาม
ด้านหลังยังมีพระธาตุเจดีย์เก่าแก่เชื่อว่าเป็นที่บรรจุของพระอรหันต์
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วัดสีสะเกด
ที่ตังื:ืถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ ฝั่งตรงข้ามกับ หอพระแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ที่สุ ดแห่ ง
หนึ่ งของเมืองเวียงจัน ทน์ สร้างขึ้น ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1551 สมัย
พระเจ้ าโพธิส ารราช (พระราชบิ ดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช)
ก่อนจะสร้างขึ้นใหม่ตามแบบศิลปะไทยในสมัยเจ้าอนุวงศ์ วัดนี้เป็น
วัดที่เจ้าอนุวงศ์สร้างและบูรณะขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ.1818 เนื่องจาก
ในสมัยนั้นลาวตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม เจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัด
ตามอย่ างศิ ล ปะไทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น และนั่ น อาจเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ทัพสยามไม่ทาลายวัดแห่งนี้ลง หลังจากบุกเข้า
นครเวียงจัน ทน์ได้ในปี ค.ศ.1828 วัดสี สะเกดจึงอาจนับเป็นวัดที่
เก่าแก่ที่สุดในเมืองเพราะวัดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดล้วนเป็นวั ดที่สร้าง
หรือบูรณะขึ้นใหม่หลังกรุงแตกในครั้งนั้นทั้งสิ้น
ผนังด้านในของพระระเบียงที่ล้อมรอบพระอุโบสถไว้นั้น มี
การเจาะซุ้ ม เล็ ก ๆ ขึ้ น ส าหรั บ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป เงิ น และ
พระพุทธรูปดินเผากว่า 2,000 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระที่สร้างขึ้นที่
เวียงจันทน์ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ระเบียงด้านตะวันตกเป็นที่
เก็บ รวบรวมเศษชิ้ น ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป ที่ถูก ทาลายในครั้งสงคราม
ด้ า นหลั งพระอุ โ บสถมี ร างไม้ รู ป ทรงคล้ า ยพญานาคใช้ เป็ น ราง
สาหรับสรงน้าพระในเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะ ทางซ้ายเป็นหอ
ไตรที่สร้างตามแบบศิลปะพม่า
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หอพระแก้ว
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้ ง อยู่ ต รงข้ า มกั บ วั ด สี ส ะเกด ติ ด กั บ ท าเนี ย บประธาน
ประเทศ เดิ ม เป็ น วั ด หลวงประจ าราชวงศ์ ล าว ซึ่ ง พระเจ้ า ไชย
เชษฐาธิราชโปรดเกล้ าฯ ให้ ส ร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1565 เพื่อใช้เป็ น
สถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากดินแดนล้านนา
เมื่ อ ต้ อ งเสด็ จ กลั บ มาครองราชย์ บั ล ลั ง ก์ ในอาณาจั ก รล้ า นช้ า ง
เวียงจันทน์ แต่เมื่อปี ค.ศ.1779 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตี
แตกพ่าย กองทัพสยามได้อัญเชิญเอาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไป
พร้อมกับกวาดต้อนพระราชวงศ์ลาวไปยังกรุงเทพฯ ปัจจุบันภายใน
หอพระแก้ว เปิดเป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์ จั ดแสดงโบราณวัต ถุห ลากหลาย
เช่น พระแท่นบัลลังก์ปิดทอง พระไตรปิฎกภาษาขอม กลองสาริด
ประจาราชวงศ์ลาว พระพุทธรูปโบราณสาริด มณฑปประดิษฐาน
พระแก้วจาลอง เป็นต้น

หอพระแก้ว
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วัดธำตุฝุ่น

วัดสีสะเกด

ประตูชัย
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หอค้ำืหรอท้ำเนียบประธำนประเทศ
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ติดกับหอพระแก้ว แต่เดิมนั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจวน
ข้าหลวงฝรั่งเศสสาหรับปกครองอาณานิคมลาวที่ยึดมาได้ในปี ค.ศ.
1893 หลังได้รับเอกราช เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้าศรีสว่าง
วัฒ นาทรงใช้ที่นี่ เป็ นที่ป ระทับ ระหว่างเสด็จจากหลวงพระบางมา
เยือนเวียงจันทน์ ปัจจุบันรัฐบาลใช้หอคาเป็นที่พักรับรองอาคันตุกะ
จากต่างประเทศและใช้เป็นที่จัดประชุมสภา และเคยเป็นที่ประทับ
รับรองเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ของ
ไทยได้เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมเยือนประเทศลาว หลังจากเสร็จ
สิ้น พระราชพิธีเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ในปี ค.ศ.
1992
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ตลำดเช้ำและตลำดเช้ำมอลล์
ที่ตังื:ื ถนนล้านช้าง นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ใกล้กับประตูชัย ตลาดเช้าเป็นแหล่งช้อปปิ้งติดแอร์
ขนาดใหญ่แห่งแรกของลาว สินค้าส่วนใหญ่นาเข้ามาจากประเทศ
จีน ไทย และเวียดนาม ภายในอาคารแบ่ งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
ส่ว นแรก คือ ร้ านค้าขายสิ น ค้าทั่ว ไป เช่น เสื้ อผ้ า เครื่องประดั บ
งานฝี มื อ เครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หนั ง สื อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่วนที่สอง จะเป็น ตลาดขายของเก่า รวมถึงของที่
ระลึกทั่วไปและสินค้าในชีวิตประจาวัน ต่อมาภายหลังยังได้มีก าร
ต่อเติมอาคารขึ้น ใหม่มีชื่อว่า “ตลาดเช้ามอลล์ ” ให้ มีขนาดใหญ่
กว่าเดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากขึ้นและการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ ตลาดเช้าเปิด 07.00-16.00 น. ส่วนตลาดเช้ามอลล์
เปิด 10.00-17.00 น. ของทุกวัน

ตลำดเช้ำและตลำดเช้ำมอลล์
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วัดสีเมอง
ที่ตังื:ืถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์

วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1563 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
เพื่ อ เป็ น ที่ ตั้ ง ของศาลหลั ก เมื อ งนครเวี ย งจั น ทน์ ต่ อ มาเมื่ อ เกิ ด
สงครามในปี ค.ศ.1828 ตัววัดได้ถูกกองทัพสยามทาลายลง ก่อนจะ
สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 1915 ปัจจุบันภายในโบสถ์ได้ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นก่อนปี ค.ศ.1828 เอาไว้ด้วย
ในทุกๆ วัน โดยเฉพาะวันพระ ชาวลาวมักนิยมมาทาบุญหรือนาต้น
ผึ้งมาถวายที่วัดเป็นจานวนมาก
เนื่ องจากเป็น ที่ตั้งของเสาหลักเมือง วัดสี เมืองถือเป็นวัด
คู่บ้านคู่เมืองของนครเวีย งจันทน์ คนที่นั่นยังมีความเชื่อว่าห้ามขอ
พรเรื่องความรักที่วัดสีเมืองเด็ดขาด เพราะตามธรรมเนียมในอดีต
เล่ากันว่า การสร้างเสาหลักเมืองจะต้องเซ่นสังเวยด้วยชีวิตคน โดย
ให้คนกระโดดลงในหลุ มที่จะฝั งเสาหลั กเมือง ในครั้งนั้นมีผู้ อาสา
เสียสละชีวิตกระโดดลงไปยังเสาหลักเมื องก็คือ “นางสีเมือง” ซึ่ง
เป็ น หญิ งที่ สู ญ เสี ย สามีไปในสนามรบ นางสี เมื องจึงได้ก ลายเป็ น
อารักษ์เสาหลักเมืองวัดนี้ และเป็นที่มาของชื่อวัดสีเมืองจนถึงทุกวันนี้
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หอหลักเมอง
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดสีเมือง หอหลักเมืองแห่งนี้สร้ างแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.2011 เพื่ อ ใช้ เก็ บ รั ก ษาเสาหิ น ซึ่ งถื อ เป็ น ร่ อ งรอยทาง
ประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณนี้ โดยตัวอาคารด้านนอกถูก
ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบลาวโบราณที่สวยงาม จากการศึกษา
ของนักโบราณคดีพบว่า เสาหินที่ค้นพบเหล่านี้มีการจารึกว่าสร้าง
ขึ้น ในปี ค.ศ.1540 ซึ่งเกือบ 500 ปี มาแล้ ว โดยส่ วนใหญ่ มีรูปร่าง
คล้ายใบเสมาและแกะสลักประดับตกแต่งอย่างงดงาม บางต้นก็มี
การปิดทองคาเปลวและแกะสลักด้วยตัวอักษรลาวโบราณ
อนุสำวรีย์เจ้ำฟ้ำงุ้ม
ที่ตังื:ื ถนนหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ถนนหมายเลข 13 เหนือ หลัก 2 อยู่ในเขตบ้านวัดไต
ถนนหลวงพระบาง ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ ปี ค .ศ.2005 ใน
ประวัติศาสตร์ของชาติลาวบันทึกไว้ว่า เจ้าฟ้างุ้ม หรือสมเด็จเจ้าฟ้า
งุ้มแหล่งหล้าธรณี ศรีสัตตนาคนหุต พระองค์ทรงทาสงครามตียึด
ครองเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบาง และหัวเมืองพวนทั้งหมด
ตลอดจนถึงดินแดนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูงโคราชเข้ามา
เป็นแผ่นดินอันเดียวกัน คือ อาณาจักล้านช้าง ด้วยเหตุที่พระองค์
เป็ นองค์ป ฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ลาว จึงเป็นที่เคารพบูช าศรัทธา
ของคนลาวเป็นอย่างยิ่ง
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วัดพระเจ้ำองค์ตอมหำวิหำร
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ในอดีตวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี้มีชื่อว่า “วัดสีชมพู” หรือวัด
ไชยภูมิ จนเมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ไว้นามว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” ในปี ค.ศ.1566 แล้วนามาประดิษฐาน
ไว้ที่นี่ จึ งได้เปลี่ ย นชื่อว่าวัดองค์ตื้อ (ตื้อ เป็น มาตรวัดของลาว มี
น้าหนักประมาณ 1,200 กิโลกรัม) ซึ่งชาวลาวทุกคนให้ความนับถือ
มาก ถึงขนาดมีคาว่า “ใครมาเวียงจันทน์แล้วไม่ได้ไปไหว้หลวงพ่อ
องค์ตื้อถือว่ามาไม่ถึงเวียงจันทน์ ” นอกจากนี้ วัดองค์ตื้อยังได้ชื่อว่า
มีความเก่าแก่และส าคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของที่นี่ เนื่องจากใช้เป็นที่
ประกอบพิธีกรรมที่สาคัญมากมาย เช่น พิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา
หรือแม้แต่งานบุญพระธาตุหลวงก็ยังต้องมาประกอบพิธีและถวาย
ต้น ผึ้งที่วัดองค์ตื้อกับ วัดอิน แปงก่อนจึงจะถือว่าเสร็จสิ้น พิธีกรรม
อย่างสมบูรณ์
วัดอินแปง
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ืืืืืืืืืืตั้งอยู่ใกล้กับวัดองค์ตื้อมหาวิหาร แม้ในประวัติศาสตร์จะ
ไม่ให้ความสาคัญกับวัดอินแปงมากนัก ทั้งยังไม่สามารถระบุได้แน่
ชัดว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยใด แต่ก็ถือว่าวัดอินแปงเป็นวัดเก่าแก่ที่มี
ความสาคัญมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ งในเวียงจันทน์ เพราะแม้แต่งาน
บุญธาตุหลวงก็ยังต้องมีพิธีแห่ปราสาทผึ้งมาถวายที่วัดองค์ตื้อกับวัด
อินแปงก่อน จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นพิธีงานบุญธาตุหลวง โดยภายในวัด
จะมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสาคัญมากมาย เช่น โบสถ์ (สิม)
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หอไหว้ หอไตร พระธาตุ พระพุ ท ธรู ป เสาหิ น และใบเสมาหิ น
นอกจากนี้หากมาทาบุญที่วัดองค์ตื้อเสร็จแล้ว ผู้คนก็มักนิยมแวะมา
ทาบุญที่วัดอินแปงด้วยเสมอ
สาหรับสิ่งก่อสร้างสาคัญของวัดอินแปง คือ โบสถ์โบราณ
หรือสิม จัดเป็นสิมในรุ่นหลัง มีรูปแบบตั้งอยู่บนฐานบัว อาคารไม่สูง
มากนัก มีการซ้อนชั้นหลังคา อีกทั้งยังมีการลดชั้นหลังคาเท่ากันทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง หน้ าบั นมีการประดับช่อฟ้า ใบระกา และ
หางหงส์ หอไตรเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนที่มีรูปทรงเกือบเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายมณฑป สามารถเดินเข้าไปภายในได้ ผนังด้าน
นอกประดั บ ด้ วยปู น ปั้ น โดยแบ่ งเป็ น ช่ องๆ เป็ น ภาพสวรรค์ ป่ า
หิมพานต์ บริเวณซุ้มหน้าต่างมีการประดับลายปูนปั้น และที่สาคัญ
เครื่องทรงและการนุ่งผ้าของลายปูน ปั้นรูปเทวดาที่ประดับขนาบ
ประตูทางเข้า สัน นิ ษฐานว่าน่ าจะได้รับ อิทธิพลศิล ปะล้ านนา แต่
พระพักตร์เหมือนพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 23 จึงใช้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดอายุหอไตรได้ว่าหอไตร
หลังนี้อาจสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยเช่นกัน

วัดอินแปง
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วัดพระเจ้ำองค์ตอมหำวิหำร

พระธำตุด้ำ

พิพิธภัณฑ์ไกสอนืพมวิหำน

อนุสำวรีย์เจ้ำฟ้ำงุ้ม
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พิพิธภัณฑ์ไกสอนืพมวิหำน
ที่ตังื:ื ถนนไกสอน พมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน์
พิพิ ธภั ณ ฑ์ นี้ ได้ชื่อว่าเป็ น พิพิ ธภั ณ ฑ์ ที่ ทันสมั ยและดีที่ สุ ด
แห่ งหนึ่งของลาว เปิดอย่างเป็น ทางการเมื่อปี ค.ศ.1995 ในวาระ
ฉลองครบ 75 ปี ของท่านไกสอน พมวิหาน ภายในมีการจัดแสดง
ชีวประวัติของท่านไกสอน ตั้งแต่วัยเด็ก รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้
ส่ วนตัว ต่ างๆ นอกจากนี้ ยั งมี ความเป็ น มาของประเทศลาว และ
อาวุธสงครามที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ด้วย ส่วนด้านนอกอาคาร
มีอนุสาวรีย์ท่านไกสอนและประติมากรรมหินรูปเรือใบ นอกจากนี้
ในเขตพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง มี บ้ า นพั ก ส่ ว นตั ว ของท่ า นไกสอนที่ จ าลอง
บรรยากาศเมื่อครั้งยังมีชีวิตตั้งอยู่ด้วย
พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์กองทัพประชำชนลำว
ที่ตังื:ื ถนนไกสอน พมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน์
ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้น เหล่าทหารผู้เสียสละสีทองอร่าม
ตัวอาคารจัดแสดงวัตถุโบราณ เช่น ศิลาจารึก อาวุธ เครื่องดนตรี
แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องราวที่เน้น เรื่องการปฏิบัติปลดปล่อยชาติ
ลาว โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยสงคราม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้
และเข้าใจถึงการเสียสละของบรรพบุรุษในสมัยสงคราม เปิดเวลา
08.00-11.30 น. และเวลา 13.30-16.30 น. หยุดวันจันทร์
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พระธำตุด้ำ
ที่ตังื:ื ถนนจันทกุมาน นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่วงเวียน ใกล้กับสถานทูตอเมริก า ไม่ปรากฏหลักฐาน
การสร้างที่แน่ชัด เชื่อว่ามีอายุนับย้อนไปถึงสมัยอาณาจักรล้านช้าง
ตอนต้น เดิมพระธาตุหุ้มด้วยทอง แต่ถูกลอกออกในสมัยสงครามที่
สยามเข้ า ยึ ด เมื อ ง จึ งเรี ย กกั น ว่ า “ธาตุ ด า” ตามต านานเล่ า ว่ า
บริเวณพระธาตุเป็นทางเข้าออกเมืองบาดาลที่พญานาค 7 เศียรมา
ช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยที่ทาสงครามกับกองทัพสยาม ธาตุดาเป็น
เจดี ย์ ท รงระฆั ง แปดเหลี่ ย มขนาดใหญ่ อ งค์ เดี ย วในเวี ย งจั น ทน์
สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 รูปแบบเจดีย์
ทรงระฆังแปดเหลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก เจดีย์รูปแบบ
นี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยา และล้านนาที่
นิยมสร้างมาก่อน
อนุสำวรีย์เจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์
ที่ตังื:ื ถนนเชษฐาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้ งอยู่ ก ลางสวนใกล้ กั บ วั ด สี เมื อ งด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก มี
สวนสาธารณะเล็ กๆ มีพระรูป ของเจ้ามหาชีวิตศรีส ว่างวงศ์ พระ
หัตถ์ถือสมุดใบลานที่จารประมวลกฎหมายฉบับแรกของลาวเอาไว้
พระรูปเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์นี้เป็นของขวัญที่สหภาพโซเวียตส่ง
มาให้ตั้งแต่ก่อนเกิดสงคราม แต่แผ่นป้ายโลหะจารึกพระนามถูกรื้อ
ออกไป หลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ประสบชัยชนะในปี ค.ศ.1975
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หอพิพิธภัณฑ์แห่งชำติ
ที่ตังื:ื ถนนสามแสนไทย นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้ ง อยู่ บ นถนนสามเสนไทย เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ะท้ อ น
เรื่องราวการต่อสู้ในยุคลาวปฏิวัติได้ชัดเจนที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1980 เดิมมีชื่อว่า พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติลาว และในปี ค.ศ.1997 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนี ย ล ครั้ ง หนึ่ ง เคยเป็ น ที่ ท างานเจ้ า สุ วั น นะพู ม า
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เล่าเรื่องราวการต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
และเส้นทางการก้าวขึ้นสู่อานาจของพรรค รวมถึงการสร้างประเทศ
ใหม่ตามแนวทางสังคมนิยม เมื่อนโยบายจินตนาการใหม่ประกาศใช้
ในปี ค.ศ.1986 ทาให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจของลาวผ่อนคลาย
จากแนวทางสั ง คมนิ ย มมากขึ้ น การเล่ า เรื่ อ งและจั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์จึงผันแปรไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยเช่นกัน

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชำติ
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อนุสำวรีย์เจ้ำอนุวงศ์
ที่ตังื:ื ถนนเจ้าฟ้างุ้ม นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ บ ริเวณสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์ บริเวณหาดดอน
จันทน์ ริมฝั่งแม่น้าโขง เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ.
2010 เพื่อเป็ นการเฉลิ มฉลองครบรอบ 450 ปี การสถาปนานคร
หลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว และเป็นอนุสรณ์
แด่วีรกษัตริย์ของลาว คือ สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ หรือ “เจ้าอนุวงศ์”
หรือ “เจ้ าอนุ ” พระมหากษัตริ ย์แห่ งราชอาณาจักรลาวล้ านช้าง
เวียงจันทน์ พระองค์ที่ 5 ซึ่งทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหาวีร
กษัตริย์แห่ งราชอาณาจักร ผู้ พยายามกอบกู้เอกราชชาติลาวจาก
ประเทศสยาม อนุ ส าวรี ย์ นี้ เป็ น รู ป ปั้ น ของเจ้ า อนุ ว งศ์ ซึ่ งตั้ ง อยู่
บริเวณริมโขงหน้าหาดดอนจันทน์ หันพระพักตร์ออกสู่แม่น้าโขงไป
ยังฝั่งประเทศไทย
อนุ ส าวรี ย์เจ้ าอนุ วงศ์ สู ง 8.26 เมตร เป็นอนุ สาวรีย์ที่ สู ง
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศลาว หล่อขึ้นโดยใช้ทองแดงน้าหนัก 8
ตัน ในประวัติศาสตร์ลาว เจ้าอนุวงศ์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ทรง
พระปรีช าสามารถ เคยน าทั พ เข้าต่อต้านการรุกรานของกองทั พ
สยามหลายครั้ง และทรงประกาศเอกราชให้ราชอาณาจักรล้านช้าง
เวียงจันทน์พ้นจากการเป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแม้
จะไม่สาเร็จก็ตาม

45
~ 45 ~

อนุสำวรีย์เจ้ำอนุวงศ์
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ตลำดมดริมโขงืหรอถนนคนเดินเวียงจันทน์
ที่ตังื:ื ถนนเจ้าฟ้างุ้ม นครหลวงเวียงจันทน์
ตั้งอยู่ บ นถนนเจ้ าฟ้างุ้ม เป็ น ถนนเลียบฝั่ งแม่น้าโขง เป็น
แหล่ งช้ อ ปปิ้ งแบบสบายๆ ภายใต้ บ รรยากาศวิ ว ริม แม่ น้ าโขง มี
สินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลายชนิด อาทิ ผ้าทอมือ กระเป๋า เสื้อผ้า
งานหัตถกรรมอื่นๆ ของที่ระลึก และอาหารการกินต่างๆ เป็นแหล่ง
รวมสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อ
สิ น ค้า บางครั้ งก็ มีกิ จ กรรมและการแสดงให้ ผู้ ค นได้ แวะเวียนมา
เที่ยวชม เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.
ตลำดหนองจัน
ที่ตังื:ื ถนนคูเวียง นครหลวงเวียงจันทน์
เป็ น ตลาดท้ อ งถิ่ น ที่ ร วบรวมข้ า วของเครื่ อ งใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น
สาหรับ คนลาวเอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องประดับ เสื้ อผ้ า
และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าส่วนใหญ่ผลิตในประเทศและ
นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ตลาดแห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่
นักท่องเที่ยวมากนัก แต่ก็ตั้งอยู่ใกล้กับท่ารถและตลาดเช้า ฉะนั้น
การแวะมาเดิ น เล่ น เพื่ อ จั บ จ่ า ยซื้ อ สิ่ งของต่ างๆ ก็ ส ามารถท าให้
นักท่องเที่ยวได้ของที่ระลึกกลับไปด้วยเช่นกัน
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สวนวัฒนธรรมชนเผ่ำแห่งชำติ
ที่ตังื:ื ถนนท่าเดื่อ นครหลวงเวียงจันทน์
สวนแห่งนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สวนวัฒ นธรรม” ตั้งอยู่
ริมแม่น้าโขงด้านทิศใต้ของเวียงจันทน์ ห่างจากเมืองหลวงประมาณ
20 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์วรรณคดี หมู่บ้าน
จาลองของชนชาติลาวและเวทีการแสดงศิลปะพื้นเมืองต่างๆ มีร้าน
จาหน่ายของที่ระลึก ภัตตาคาร พร้อมทั้งสวนสัตว์ขนาดย่อมและ
ลานเด็กเล่น ตั้งอยู่บนถนนท่าเดื่อ กิโลเมตรที่ 18 เปิดทุกวัน เวลา
08.00-18.00 น.
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แหล่งท่องเที่ยวช่วงแขวงเวียงจันทน์-ื
สีโคดตะบอง-สังทอง-ชนะคำม
วัดป่าถ้าพระฤษี เมืองศรีโคดตะบอง/
วัดถ้าคอกม้า/วัดถ้าพระ/วัดบ้านอ่างใหญ่/
วัดใหญ่ผาหด/วัดแสน ไชยะมงคล/ตลาด
เช้าเมืองชนะคาม
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วัดป่ำถ้ำพระฤษีวนำรำม

วัดถ้ำพระ

วัดถ้ำคอกม้ำ

วัดแสนไชยะมุงคุน

วัดบ้ำนอ่ำงใหญ่
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วัดป่ำถ้ำพระฤษีวนำรำม
ที่ตัง : บ้านใหม่ เมืองสีโคดตะบอง นครเวียงจันทน์
เป็นวัดป่า ตั้งอยู่บนเนินดินเป็นลานหินผา มีชะง่อนหินเป็น
เพิงที่ประดิษฐานรูปปั้นพระฤษี ชาวบ้านเชื่อว่าอดีตเคยเป็นที่พานัก
ของฤษีที่มีอยู่จริง พื้นที่แห่งนี้เชื่อกันว่าเคยมีถ้าและเป็นดินแดนของ
ผู้มีศีลธรรม หากใครได้เห็นเชื่อว่าจะมีโชคลาภ แต่ทว่าถ้าดังกล่าว
ได้ เ กิ ด หิ น ถล่ ม ปิ ด ปากถ้ าเอาไว้ นอกจากนั้ น วั ด นี้ ยั ง เป็ น ที่
ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อจาลองไว้ภายในโบสถ์ (สิม) ที่สร้างใหม่
เลียนแบบวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบางที่มีความงดงามมากอีก
แห่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างเป็นรูปเรือครอบทับเอาไว้
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรูพญานาคที่เชื่อมโยงไปยังเมืองบาดาลในแม่น้าโขง
วัดถ้ำคอกม้ำ
ที่ตังื: บ้านห้วยห้อม เมืองสีโคดตะบอง นครเวียงจันทน์
เป็ น วั ด ป่ า ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณเนิ น ดิ น ถนนเลี ย บแม่ น้ าโขง
บริเวณวัดมีหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาอยู่เป็นจานวนมาก รวมทั้ง
ยั งมีพ ระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ ซึ่ งมี รู ป แบบเป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบ
พื้ น บ้ า น มี รู ป ปั้ น พญานาค และม้ า นอกจากนี้ ยั ง เป็ น สถานที่
ชาวเมืองเวียงจัน ทน์นิยมเดินทางมาถวายสิ่งของต่างๆ เพื่อทาบุญ
เสมอ บริเวณลานวัดนี้ยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้าโขงที่
งดงามได้เช่นกัน
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วัดถ้ำพระ
ที่ตัง : เมืองสีโคดตะบอง นครเวียงจันทน์
เป็ น วัด ป่ าอีก แห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่ บ ริ เวณริ มแม่ น้ าโขง ประตู
ทางเข้าวัดออกแบบลวดลายงดงามสไตล์ศิลปะลาวพื้นบ้าน บริเวณ
ด้านหน้าวัดมีร้านจาหน่ายดอกไม้บูชาพระ ภายในวัดเป็นลานหินที่
เต็มไปด้วยรูป ปั้น พระพุทธรูป ปางต่างๆ มากมาย มีวิห ารพระเจ้า
ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ด้านหลังวัดมีบันไดพญานาคเพื่อเดินลง
ไปยังบริเวณเพิงหินริมแม่น้าโขง ซึ่งเป็นที่ป ระดิษฐานพระพุทธรูป
ปูนปั้นและรูปพญานาคจานวนมากเช่นกัน บริเวณเพิงหินนี้ตั้งอยู่ฝั่ง
ตรงข้ามกับวัดหินหมากเป้ง อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
วัดบ้ำนอ่ำงใหญ่
ที่ตัง : บ้านอ่าง เมืองสีโคดตะบอง นครเวียงจันทน์
เป็นวัดและชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ชุมชนแห่งนี้เคยเป็น
ชุมชนประมงริมโขงตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรลาวล้านช้างที่จับปลา
บึกมาเป็นเวลาหลายร้อยปี แม่น้ าโขงบริเวณนี้มีรูปทรงคล้ายอ่าง
กระทะขนาดใหญ่ ซึ่งในอดี ตเคยเป็ น ที่ อยู่ อ าศั ยของปลาบึ กเป็ น
จานวนมาก ด้วยเหตุที่มีหลืบถ้าและโพรงหินขนาดใหญ่ใต้น้าจานวน
มาก ลักษณะธรรมชาติเช่ นนี้จึงกลายเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านและ
ชื่อวัด ปัจจุบั นมีการปั้นรูปปลาบึกไว้บริเวณริมแม่น้าโขง วัดนี้อยู่
ตรงข้ า มบ้ า นผาตั้ ง อ าเภอสั ง คม จั ง หวั ด หนองคาย ซึ่ ง ก็ มี ด่ า น
ประเพณีให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้าได้ข้ามไปมาหาสู่กันได้
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วัดใหญ่ผำหด
ที่ตัง : เมืองชนะคาม แขวงเวียงจันทน์
เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองชนะคาม ในอดีตเคยเป็น
วัดหลวงเพราะกษัตริย์เป็ นผู้สร้างขึ้นมา วัดนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่
รู้จั ก กัน อย่ างมากเนื่ อ งจากมีพ ระพุ ท ธรู ป โบราณศัก ดิ์ สิ ท ธิ์แ ละมี
ความพิเศษกว่าที่อื่นๆ ภายในวัดมีโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่
ในอิริยาบถยืนขนาดใหญ่ สลักจากหินทราย ซึ่งเรียกกันว่า “พระ
ใหญ่ผาหด” เป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร คือลืมพระเนตรทั้งสอง
เพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้า
ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย เชื่อว่าพระ
เจ้าสุวรรณบัลลังก์หรือท้าวแท่น คาได้ทรงสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมา
ชาวบ้ านแถบนี้ นั บ ถื อ ศรั ท ธากั น มากและจะมี พิ ธี รดสรงน้ าเป็ น
ประจาทุกปี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปไม้โบราณ พระเสี่ยงที่เป็น
หินศิลา และโรงเก็บรักษาหน้ากากผีโขนที่ใช้ละเล่นในงานประเพณี
ประจาปีของชุมชนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

วัดใหญ่ผำหด
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วัดแสนไชยะมุงคุน
ที่ตังื: เมืองชนะคาม แขวงเวียงจันทน์
เป็ น วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง บริเวณฝั่ งตรงข้ามกับอาเภอ
เชีย งคาน จั งหวัดเลยของประเทศไทย ภายในวัดมีโบสถ์ (สิ ม) มี
จิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องราวนิทานชาดก และมีพระประธานปูน
ปั้นศิลปะแบบลาวโบราณ รวมทั้งมีพระธาตุเจดีย์สีทองรูปทรงคล้าย
พระธาตุหลวงเวียงจันทน์แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก บริเวณด้านหน้า
วัดเป็นถนนเลียบเลาะแม่น้าโขงสามารถมองเห็นวิวอาเภอเชียงคาน
ได้อย่างชัดเจน
ตลำดเช้ำเมองชนะคำม
ที่ตังื: เมืองชนะคาม แขวงไชยะบุลี
ตลาดนี้ตั้งอยู่ถนนกลางเมืองชนะคาม ใกล้กับวัดใหญ่ผาหด
ตลาดเช้าแห่งนี้มีการจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองประเภทของกินของใช้
ต่ า งๆ ทั้ ง อาหารสด เช่ น ปลาแม่ น้ าโขง ผั ก สด ของป่ า ขนม
หลากหลายชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
ส่วนใหญ่ประชาชนชาวเมืองชนะคามจะมีจับจ่ายซื้อสินค้ากันในช่วง
เช้า นักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมสัมผัสเรียนรู้วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง
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แหล่งท่องเที่ยวช่วงเมองปำกลำย-เมองแก่นท้ำว
ท่าเรือบั๊กข้ามแม่น้าโขง เมืองปากลาย/สะพาน
ข้าม แม่น้าโขงเมืองปากลาย/วัดสีสว่างวงศ์/หอ
มูนมัง หอไชยเมืองปากลาย/วัดสะอาดสีชมพู/
วัดสีบุนเฮือง บ้านใหญ่/วัดสีพูมประดิดถาลาม
(วัดศรีภูมิ)/บ้านเสาไม้ใหญ่
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เมืองปากลาย เป็นเมืองเก่าแก่แห่งแขวงไชยะบุลี ปัจจุบัน
เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีวิถีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ปากลายเคยเป็น
เมืองท่าสาคัญจากไชยะบุลีไปสู่เมืองหลวงพระบางมีแม่น้าโขงไหล
ผ่าน มีอาคารเก่าแบบอาณานิคมฝรั่งเศสปะปนอยู่กับเรือนไม้ของ
ชาวบ้ าน จากท่ าน้ าโขงสามารถเดิ น ทางกลั บ ไปสู่ เมือ งเชี ยงคาน
ประเทศไทยได้ในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมง มีเส้ นทาง
การนั่งเรือจากปากลายสู่บ้ านผาเลียบ ที่ระหว่างทางจะได้พบกับ
การร่อนแร่ทองคาของชาวบ้ าน การหาปลาในรูปแบบต่างๆ ของ
ชาวบ้ าน รวมถึงเกาะแก่งหิ น รูป ร่างแปลกตาต่างๆ ที่มีให้ เห็ นอยู่
ทั่วไป
ท่ำเรอบั๊กข้ำมแม่น้ำโขงืเมองปำกลำย
ที่ตัง : เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
เป็ น เรื อ แพยนต์ ข นาดใหญ่ ใช้ ข้ า มฟากแม่ น้ าโขงจากฝั่ ง
แขวงเวียงจันทน์ไปยังเมืองปากลายซึ่งขึ้นกับแขวงไชยะบุลี สามารถ
บรรทุกรถยนต์ที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้วยได้มากกว่า 10 คัน สามารถ
มองเห็ น กลางสายน้ าโขงที่ ท อดยาวโอบล้ อ มด้ว ยภูเขาและป่ าไม้
มากมาย เป็นจุดชมวิวแม่น้าโขงที่ใกล้ชิดที่สุด ท่าเรือบั๊กข้ามแม่น้า
โขงนี้ นั บ เป็ น การเดิน ทางแบบเก่ าแก่ ข องลาวตั้งแต่ ส มั ยอิ ท ธิพ ล
ฝรั่งเศสมาแล้ว เนื่องจากลาวเป็นดินแดนที่มีแม่น้าจานวนมากและ
หลายพื้นที่ก็ยังไม่มีการสร้างสะพานเชื่อมโยงข้ามฟากกัน แต่ทว่า
ตรงบริ เวณท่ า เรื อ บั๊ ก เมื อ งปากลายนี้ ได้ มี ก ารพั ฒ นาและสร้ า ง
สะพานข้ามแม่น้าโขงซึ่งแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการภายในปี ค.ศ.
2017 นี้
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สะพำนข้ำมแม่น้ำโขงเมองปำกลำย
ที่ตังื: เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
เป็นสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 5 ของลาว สะพานนี้เชื่อม
เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี กับ เมืองชนะคาม แขวงเวียงจันทน์
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์สมทบกับงบประมาณ
ของรัฐบาลลาว เป็นสะพานเหล็กอันแรงปู ถนนคอนกรีต ความยาว
370 เมตร กว้ า ง 11 เมตร เปิ ด ช่ อ งทางไว้ต รงกลางส าหรั บ การ
เดินเรือในลาน้าโขง ซึ่งเมื่อก่อนการเดินทางติดต่อกันระหว่างสอง
เมืองนี้ต้องใช้เรือบั๊กหรือเรือแพขนานยนต์ข้ามฟาก เป็นเส้นทางที่
นั กท่องเที่ย วสามารถเดิน ทางผ่านด่านสากลน้าเหื อง จ.เลย เพื่ อ
เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้
สะพานข้ า มน้ าโขงเมื อ งปากลายนี้ จากจุ ด ดั ง กล่ า วยั ง สามารถ
เชื่อมต่อกับด่านชายแดนไทยด้าน จ.อุตรดิตถ์ ได้อีกด้วย

เรอบั๊กข้ำมแม่น้ำโขง
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วัดสีสว่ำงวงศ์
วัดสีสว่ำงวงศ์
ที่ตังื: บ้านสีเมือง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
วัดนี้มีชื่อเรียกว่า วัดสีสว่างวงศ์ เป็นชื่อของเจ้ามหาชีวิตหรือ
กษั ตริ ย์ องค์ ที่ 12 แห่ งอาณาจัก รลาวล้ านช้ างหลวงพระบาง คื อ
สมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์ หรือบางทีก็เรียกว่า “เจ้ามหาชีวิตสีสว่าง
วงศ์ ” ซึ่ ง เป็ น ผู้ โ ปรดให้ ส ร้ า งวั ด นี้ ขึ้ น มา เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธรู ป ทองส าริ ด ที่ เจ้ าสี ส ว่ างวงศ์ โปรดให้ ห ล่ อ ขึ้ น มา เป็ น
พระพุทธรูปปางมาวิชัย นั่งขัดสมาธิ มีเครื่องหมาย “อุณาโลม” อยู่
บริเวณเหนือหว่างคิ้วบริเวณกลางหน้ าผาก แสดงถึงการตรัสรู้และ
เป็ น สั ญ ลักษณ์ ของพระสั มมาสัมพุ ทธเจ้ าผู้ เป็นมหาบุรุษ นับเป็ น
พระพุทธรูปทองสาริดที่เก่าแก่อีกองค์หนึ่งของเมืองปากลาย ที่ตั้ง
ของวัดอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ าโขงมากนัก วัดนี้อยู่ติดกับหอไชยเมือง
ปากลาย ซึ่งอดีตเป็นตาหนักเรือนไม้ทรงงานของเจ้ามหาชีวิตสีสว่าง
วงศ์เมื่อเสด็จมาพานักยังเมืองปากลายนี้ด้วย แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่
ดูแลของห้องว่าการเมืองปากลาย (Administration De Pak Lay)
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หอมูนมังืหอไชยเมองปำกลำย
ที่ตังื: เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
หอไชยเมืองปากลาย อดีตเคยเป็ นตาหนักประทับ ของเจ้า
มหาชีวิตสีสว่างวงศ์ กษัตริย์ลาวล้านช้างหลวงพระบางลาดับที่ 12
ในยุคสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสมาก่อน หอไชยนี้เป็นอาคารเรือนไม้สัก
ปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้กับวัดสีสว่างวงศ์ อยู่ในเขตห้องว่าการเมืองปาก
ลาย แขวงไชยะบุ ลี ใช้ เป็ น ห้ อ งแสดงพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ด้ า น
ประวัติศาสตร์เมืองปากลาย ซึ่งมีวัตถุสิ่งของต่างๆ เก็บรักษาเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพประวัติเจ้าเมืองปากลายแต่ละสมัยนับตั้งแต่ปี
ค.ศ.1975-ปั จ จุ บั น อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ หนั ง สื อ เอกสารโบราณ
พระพุทธรูปโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยยุคฝรั่งเศส ตลอดจน
ข้อมูลศิลปะประเพณีของเมือง เช่น ประเพณีแห่ ผีโขน บุญปีใหม่
ลาว และภาพแหล่ งท่ องเที่ย วต่างๆ ด้านสถาปัต ยกรรมเป็น การ
ประยุ กต์แบบลาวโบราณผสมกับ ฝรั่ งเศส มุขด้านหน้าตัวอาคาร
ประดั บ ด้ ว ยไม้ แ กะฉลุ ส ลั ก ลวดลายอย่ า งงดงาม เป็ น ฝี มื อ ช่ า ง
พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในสมัยฝรั่งเศสปกครอง

หอมูนมังืหอไชยเมองปำกลำย
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วัดสะอำดสีชมพู
ที่ตังื: เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี
เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในชุมชนปากลาย ตั้งอยู่เชิงเขาเล็กๆ
บนถนนสายหลักของเมือง ที่ทางขึ้นวัดนี้มีบันไดนาค 3 เศียร ซึ่ง
เป็นบันไดที่ทอดยาวไปจนถึงประตูวัด ภายในบริเวณวัดมีโบสถ์แบบ
ศิ ล ปะลาวโบราณ มี พ ระประธานปางมารวิ ชั ย อยู่ ภ ายใน และ
ด้ า นข้ า งมี พ ระพุ ท ธรู ป ประดิ ษ ฐานร่ ว มอยู่ ด้ ว ยอี ก หลายองค์ ที่
น่าสนใจคือ พระพุทธรูปไม้ที่ทาด้วยสีชมพูทั้งองค์ เป็นพระปางมาร
วิชัยเช่นกัน แต่มีพุทธลักษณะสร้างตามแบบศิลปะลาวโบราณ เชื่อ
ว่าชาวบ้านสร้างมาถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่ในสมัยราชอาณาจักร
ลาวล้านช้างมาแล้ว
วัดสีบุนเฮองืบ้ำนใหญ่
ที่ตังื: เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี
เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแก่นท้าว เป็นวัดที่ท้าวแก่น เจ้า
เมืองแก่นท้าวได้มาสร้างไว้เมื่อราว 600 กว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมี
การตกแต่งแบบเรียบง่าย สไตล์งานพุทธศิลป์พื้นบ้านแบบลาว มี
โบสถ์ ห รื อ สิ ม โบราณ มีพ ระธาตุ มี บั น ไดนาค พญานาค 7 เศี ย ร
พระพุทธรูปปางนาคปรก ลาตัวนาคทาด้วยเปลือกหอยแครงทาสีดู
แปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งโบสถ์วัดนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง
นิทานชาดกพื้นบ้านเป็นภาพสไตล์พื้นบ้านที่งดงามอีกด้วย
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ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืวัดสีบุนเฮองืบ้ำนใหญ่

ืืืืืืืวัดสะอำดสีชมพู

วัดสีพูมประดิดถำลำมื(วัดศรีภมู ิ)
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วัดสีพูมประดิดถำลำมื(วัดศรีภูมิ)
ที่ตังื: บ้านท้าวแก่น เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี
เป็นวัดเก่าแก่โบราณอีกแห่งหนึ่งของเมืองแก่นท้าว ตั้งอยู่ริม
แม่น้าเหืองฝั่งตรงข้ามกับตาบลหนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย ภายในวัดมี
โบสถ์หรือสิมมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลาวโบราณ พระประธาน
องค์ ใ หญ่ เป็ น พระปางมารวิ ชั ย อยู่ ใ นอิ ริ ย าบถนั่ ง ขั ด สมาธิ
นอกจากนี้ ยั ง มี ร าวเที ย นแกะสลั ก จากไม้ รู ป พญานาคที่ มี ค วาม
งดงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน ประตูโบสถ์ทา
ด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเทพเทวดาทาหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธรูป
และสิ่ งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ภ ายในโบสถ์ รอบๆวัด ยั งมี พ ระธาตุเจดี ย์ สี ท อง
เก่าแก่อยู่หลายองค์ หนึ่งในนั้นเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิของนางแพงสี
ผู้ เป็ น ธิ ด าของท้ า วแก่ น เจ้ า เมื อ งแก่ น ท้ า ว เชื่ อ ว่ า สร้ า งในพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 14 บริเวณด้านหลังวัดเป็นด่านประเพณี มีท่าเรือขึ้นไป
ยังตาบลหนองผือ อ.ท่าลี่
บ้ำนเสำไม้ใหญ่ื
ที่ตังื:ืเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี
เป็นบ้านของเอกชน มีลักษณะเป็นอาคารเรือนไม้เนื้อแข็ง
แบบลาวทั้งหลัง เป็น อาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชนแถบนี้
อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่มีการนาเอาไม้ทั้งต้นที่มีขนาดใหญ่อายุมากกว่า
100 ปี มาทาเป็นเสาบ้านจานวนหลายสิบต้นด้วยกัน ไม้เนื้อแข็งที่
ใช้กันในแถบนี้มีทั้งไม้สัก ไม้ประดู่ และไม้แดง เป็นต้น บ้านเสาไม้
ใหญ่นี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นเส้นทางผ่านที่จะเดิน
ทางเข้าไปยังเมืองแก่นท้าว
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แหล่งท่องเที่ยวย่ำนอ้ำเภอท่ำลี-่ อ้ำเภอเชียงคำน

พระธาตุสัจจะ/พระธาตุมะนาวเดี่ยว/หลวงปู่นาค
มุจลินทร์/พิพิธภัณฑ์บ้านมั่นยืน/จุดชมวิวภูผักหวาน/
พระใหญ่ภูคกงิ้ว/วัดพระบาทภูควายเงิน/ศิวลึงค์
บ้านคกเลาเหนือ/ภูช้างน้อย/ถนนชายโขงย่าน
บ้านไม้เก่า/ ล่องเรือชมโขง/วัดศรีคุณเมือง/วัด
มหาธาตุ/แก่งคุดคู้/วัดท่าแขก/ภูทอก/หมู่บ้าน
วัฒนธรรมไทดาบ้านนาป่าหนาด/ ศูนย์วัฒนธรรม
ผีขนน้าบ้านนาซ่าว
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พระธำตุสัจจะ
ที่ตังื: วัดลาดปู่ทรงธรรม ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
พระธาตุสั จ จะ มี ลั กษณะทางสถาปัต ยกรรมเป็ น เสมือ น
พระธาตุพนมจาลอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นปูชนียสถานอันเป็น
ที่เคารพบูชาของชาวท่าลี่และชาวเมืองเลย องค์พระธาตุสูง 33 เมตร
ตั้ ง อยู่ บ นลานหิ น บริ เ วณกว้ า งของวั ด บนยอดองค์ พ ระธาตุ
ประดิ ษ ฐานเศวตฉัต รเจ็ด ชั ้น ภ ายใน องค์พ ระธ าตุ เ ป ็ น ที่
ประดิ ษฐานรอยพระพุ ทธบาท พระบรมสารี ริกธาตุ พระอรหั ตธาตุ
และ พระปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่า
เดือน 3 ของทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการประจาปี
พระธำตุมะนำวเดี่ยว
ที่ตังื: วัดศิริมงคล บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
เป็นพระธาตุเก่าแก่ทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยอิฐถือปูนเชื่อว่า
สร้างขึ้ น ในสมั ย ที่ บ้ านอาฮี มี ฐ านะเป็ น เมื อ งที่ มี ชื่ อ ว่ า “เมื อ งตูม ”
พร้อมๆ กับการสร้างพระธาตุศรีสองรัก บรรจุ สิ่งของมีค่ามากมาย
รวมทั้งเป็นที่ฝั่งศพของพระนางพรหมจารี มเหสีของพระยาสุนทร
จักร เจ้าเมืองตูมในสมัยนั้นด้วย พระธาตุนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามีค วาม
ศักดิ์สิทธิ์มาก ในอดีตวันศีลวันพระมักจะมีดวงไฟแสงสุกสว่างลอย
อยู่เหนือองค์พระธาตุ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ลูกแก้วเสด็จ” อันเป็น
ปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เชื่อถือกันมาจนทุกวันนี้
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ืืืืืืืืืืืืืืพระธำตุสัจจะ

ืืืืืืืืืืืพระธำตุมะนำวเดี่ยว

หลวงปู่นำคมุจลินทร์ื
ที่ตังื:ืวัดศิริมงคล บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
พระพุทธรูป นาคปรกศิริมงคลรัตนะราชพิทักษ์โคดม หรือ
ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงปู่นาคมุจลินทร์” เป็นพระพุทธรูปนาค
ปรกแกะสลักด้วยหินทรายแบบสมัยลพบุรี ขนาดหน้าตักกว้าง 22
นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดเศียร 48 นิ้ว สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 600 ปี
มีลักษณะงดงาม ชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้ลอยทวนน้ามาตาม
ล าน้ าเหื อ ง แล้ ว ไหลวนอยู่ ที่ ท่ า วัง น้ าบ้ า นอาฮี จึ งได้ อั ญ เชิ ญ มา
ประดิษฐานไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง และเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่
สร้ า งมาพร้ อ มกั บ องค์ พ ระบางของประเทศ สปป.ลาว ในอดี ต
พระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ จะมีลูกแก้วเสด็จที่มีแสงสว่างอยู่ที่เหนือ
พระนาภี (ท้อง) และพระชานุ (เข่า) มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่ าพระองค์
นี้สามารถเหาะเหินเดินอากาศไปตามสถานที่ต่างๆ ได้และเคยสูญ
หายไปจากแท่นประทับหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดก็กลับมาประดิษฐาน
อยู่ที่วัดศิริมงคลดังเดิม
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พิพิธภัณฑ์บ้ำนมั่นยน
ที่ตัง : หมู่ 6 บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนในชุมชนบ้านอาฮี เจ้าของคือ นาง
เสลี่ ย ง สิ ทธิ์เทีย มทอง เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ วัฒ นธรรมพื้น บ้านที่เก็บ
รักษาวัตถุสิ่งของโบราณ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่ใช้กัน
มาแต่อดีต ไว้เป็ น จ านวนมาก ส าหรับ คาว่า “มั่ นยืน ” เป็น ภาษา
พื้นบ้ านหมายถึง “ความมั่นคง ยั่งยืน ” และเป็นคาที่มีความเป็ น
มงคล จึงตั้งชื่อแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ว่า “บ้านมั่นยืน” มี
นักเรียนนักศึกษาและผู้ส นใจได้แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมอยู่เสมอ
เปิดทุกวัน สามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรง
จุดชมวิวภูผักหวำน
ที่ตัง :ืหมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ต.น้าทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย
เป็นจุดชมวิวที่อยู่บนภูเขาที่เรียกกันว่า “ภูผักหวาน” ซึ่ง
หมายถึงป่าที่เต็มไปด้วยผักหวานจานวนมาก เส้นทางนี้จะผ่านจุด
ท่องเที่ยวหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นวัดโพนทอง หลักฐานประวัติศาสตร์
ภาพเขียนสีบนหน้าผา เป็นต้น จุดชมวิวบริเวณนี้สามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์ ของภูเขาหลายลูกซ้อนกัน มีความงดงามมาก มองเห็ น
ทิวทัศน์ในแบบ 180 องศา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและในช่วงฤดู
ฝนและฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกเป็นจานวนมากที่ปรากฏแทรก
อยู่กับเทือกเขาสูงที่สามารถมองเห็นไปจนถึงฝั่งประเทศลาวด้วย
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พระใหญ่ภูคกงิว
ที่ตังื: บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
เรี ย ก อี ก ชื่ อ ห นึ่ ง ว่ า พ ร ะ พุ ท ธ
นวมิ น ทรมงคลลี ล าทวิ น คราภิ รั ก ษ์ เป็ น
พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรหล่อด้วยไฟ
เบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง เมตร ตัว 19
เมตร บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิว 2.7 ฐานกว้าง
ทั้งแม่น้าเหืองและแม่น้าโขงไปพร้อมๆ กันได้
อย่างงดงาม
วัดพระบำทภูควำยเงิน
ทีต่ ังื: บ้านผาแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
มีรอยพระพุ ท ธบาทประดิ ษฐานอยู่
บนหินลับมีด รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธ
บาทจริง นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพ
รรณรั งสี พระพุ ท ธรู ป ปู น ปั้ น สี ขาวองค์ใหญ่
ตามพระวรกายประดั บ ด้ ว ยกระจกเงาชิ้ น
เล็กๆ สิ่งที่สะดุดตาต่อผู้มาเยือนอีกสิ่งหนึ่งก็
คื อ ปู น ปั้ น รู ป ควายเงิน ที่ ตั้ งอยู่ บ ริ เวณลาน
จอดรถทางเข้าวัด
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ศิวลึงค์บ้ำนคกเลำเหนอ
ที่ตังื:ืต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
เป็ นก้ อ น หิ น มี ลั ก ษ ณ ะ
คล้ า ยศิ ว ลึ งค์ จ านวน 2 ก้ อ นใหญ่
เชื่อว่าเป็ น สิ่ งศัก ดิ์สิ ทธิ์ที่ สถิตอยู่ ใน
พื้นที่แถบนี้มาช้านานภายหลังมีการ
สร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เคารพ
บูชาของชาวเชียงคาน
ภูช้ำงน้อย
ที่ตังื:ืบ้านเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดภูช้างน้อยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ประดิ ษ ฐานอยู่ บ น ยอดภู ช้ างน้ อ ย มี ชื่ อ ว่ า
“พระพุทธศากยมุณีศรีเชียงคาน” ซึ่งจากจุด
ที่ อ งค์ พ ระประดิ ษ ฐานนี้ ส ามารถมองเห็ น
ทัศนียภาพของเมืองเชียงคานและแม่น้าโขง
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น จุ ด ชมวิ ว ได้ ทั้ ง พระ
อาทิตย์ขึ้น และชมพระอาทิตย์ตก ถือเป็นจุด
ชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงคาน

https://igx.4sqi.net/
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ถนนชำยโขงย่ำนบ้ำนไม้เก่ำ
ที่ตัง : ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ถนนชายโขงที่ยังคงอนุรักษ์บ้านไม้เก่าปลูกเรียงรายทอด
ยาวไปตามสองฝั่งถนนริมแม่น้า แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนอันสงบเรียบง่าย สัมผัส ได้ถึงบรรยากาศของเชียงคานแบบ
ดั้งเดิม ส่วนในช่วงเวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. ของทุกวันถนน
เส้นนี้จะกลายเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา นอกจากนี้ยังมี
ถนนที่ส ร้างเป็ น ระเบี ย งทางเดิน ริมแม่น้ า เหมาะสาหรับการเดิน
เที่ยวชมบรรยากาศริมน้าโขงยามเช้าและเย็น

www.facebook.com/hugchiangkhan

ถนนชำยโขงย่ำนบ้ำนไม้เก่ำ

ล่องเรอชมโขงื

ล่องเรอชมโขง
ที่ตังื:ือ.เชียงคาน จ.เลย
กิจกรรมล่องเรือชมโขงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน เชียงคาน ให้บริการล่องเรือประมง
พื้ น บ้ านเพื่ อ พานั ก ท่ อ งเที่ ย วเยี่ ย มชมความงามแม่ น้ าโขง พร้อ ม
สัมผัสวิถีชีวิตชาว ประมงเชียงคานอย่างใกล้ชิด โดยจะเปิดบริการ
ล่องเรือตลอดทั้งปี
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วัดศรีคุณเมอง
ที่ตังื:ืต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบ
ล้านนาและล้านช้าง พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธปฏิมา
ประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า ปี ศิลปวัตถุที่สาคัญมี 300
หลายชิ้น เช่นพระพุทธรูปไม้จาหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัย
แบบล้านช้าง ธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ตู้พระธรรมและใบ
ลานเก่า ฮางฮดสรง (รางสรงน้า) ซึ่งทาเป็นรูปคล้ายเรือสุพรรณหงส์
วัดมหำธำตุ
ที่ตังื:ืต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ชาวบ้านเรียกวัด “หลวงพ่อใหญ่ ” เดิมอุโบสถวัดมหาธาตุ
เป็ น สถานที่ว่าการงานของเจ้าเมืองหลายสมัย มีบัลลั งก์เจ้าเมือง
และฆ้องชัยอยู่ ต่อมาได้ย้ายสถานที่ว่าราชการไป จึงเปลี่ยนเป็นวัด
มีองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปไม้สมัยล้านช้างปาง
มารวิชัย เรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” และพระพุทธรูปปางประทานพร
อีก องค์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงคาน 9

วัดศรีคุณเมอง

วัดมหำธำตุ
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แก่งคุดคู้
ที่ตัง:ืต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ในฤดูร้อนเมื่อแม่น้าโขงลด จะมองเห็นโขดหินยาวเหยียด
ขวางกั้นลาน้าโขง มองดู คล้ายยักษ์นอนคุดคู้กั้นลาแม่น้าโขงเอาไว้
นักท่องเที่ยวจะได้ชมแก่งหินอันคดเคี้ยวสวยงาม หาดทรายอันยาว
เหยียด ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่ล่องเรือหาปลาในแม่น้าโขง รวมทั้งเดิน
ซื้อหาสินค้า ชิมอาหารอร่อยๆ ที่จาหน่ายบริเวณแก่งคุดคู้
วัดท่ำแขก
ทีต่ ังื:ืต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง ฝั่งตรงข้ามเป็น
“เมืองสานะคาม” พระอุโบสถนาเอารูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว มาเป็นต้นแบบ ภายใน
โบสถ์มีพ ระพุ ทธรูป องค์ส กัดจากหิ น แกรนิตทั้งก้อน มีห ลวงปู่ 3
ชอบ ฐานสโมเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์
ภูทอก
ทีต่ ังื: ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
จุ ด ชมวิ ว ทะเลหมอกที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงคาน
ลั ก ษณะเป็ น ภู เขาสู ง ตั้ งอยู่ ริ ม แม่ น้ าโขง บนยอดภู เป็ น ที่ ตั้ งของ
สถานี โทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของอาเภอเชียงคานและลาน้าโขงได้โดยรอบ
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แก่งคุดคู้

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื

วัดท่ำแขก

www.painaidii.com

ภูทอก
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หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด้ำบ้ำนนำป่ำหนำด
ที่ตังื:ืบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ เป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา
ของชาวไทดาบ้านนาป่าหนาด ประเพณีวัฒ นธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ซึ่งชาวบ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านที่มีป ระชากรเป็นเชื้อ
สาย “ไทดา” หมู่บ้ านเดีย วในจั งหวัดเลย หมู่บ้ านนี้จึงกลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอายุมากว่า ปี 100

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด้ำ
บ้ำนนำป่ำหนำด

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำื
บ้ำนนำซ่ำว

ศูนย์วัฒนธรรมผีขนน้ำืบ้ำนนำซ่ำว
ที่ตังื: โรงเรียนบ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
การละเล่ น ผี ข นน้ า ถื อ เป็ น วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของชาวบ้านนาซ่าว เชื่อว่าการละเล่นผีขนน้าเป็นประจา
ทุกเดือน ของทุกปี ช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจึงได้ 6
ร่วมกันจัดตั้งสภาวัฒนธรรมบ้านนาซ่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์การละเล่น
พื้นบ้านผีขนน้า โดยมีศูนย์วัฒนธรรมตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาซ่าว
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แหล่งท่องเที่ยวย่ำนอ้ำเภอเมองเลย
ภูบ่อบิด/ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย/ห้วยน้า
หมาน/วนอุทยานภูผาล้อม/หมู่บ้านวัฒนธรรม
บ้านนาอ้อ/พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวิจารณ์สังฆกิจ
วัดศรีจันทร์
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ภูบ่อบิด
ทีต่ ังื:ืต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
เป็ น ภู เขาสู ง การเดิ น ทางขึ้น ยอดภู เป็ น เส้ น ทางบั น ไดที่
สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้ถึงยอด บนยอดภูบ่อบิดสามารถมองเห็น
ทัศนีย ภาพทุกทิศทางของเมืองเลย นั กท่องเที่ยวสามารถชมพระ
อาทิตย์ ขึ้น หรื อดูทะเลหมอกในฤดูฝ นหรือฤดูห นาว และชมพระ
อาทิตย์ตกดินได้ที่นี่ที่เดียว และในตอนกลางคืนจะสามารถเห็นแสง
ไฟจากบ้านเรือนของชาวเมืองเลยเป็นภาพสวยงาม
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
ที่ตังื:ืมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.เมืองเลย จ.เลย
ในอาคารศู น ย์ วั ฒ นธรรมจั ด แสดงข้ า วของเครื่ อ งใช้ ที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเลยในอดีต พระพุ ทธรูปเก่าที่ทามาจาก
ไม้ หิ น ทราย ดิน เผาและเงิน หน้ ากากผี ตาโขน ข้าวของเครื่องใช้
โบราณ นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด เลย ทั้ ง ด้ า นธรณี วิ ท ยา
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์

www.loeionline.com

ภูบ่อบิด

www.thaivacationholiday.com

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
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ห้วยน้ำหมำน
ที่ตังื:ืต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการล่องแพยามเช้า
เพื่ อ ชมทิ ว ทั ศ น์ ร อบอ่ า งเก็ บ น้ าขณะพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาวที่จะสามารถสัมผัสกับความงดงามของหมอกที่ปก
คลุมไปทั่วพื้นผิวน้า และแหล่งรับประทานอาหารปลาสดรสเลิศ

www.panoramio.com

ห้วยน้ำหมำน

www.sadoodta.com

วนอุทยำนภูผำล้อม

วนอุทยำนภูผำล้อม
ที่ตังื:ืต.น้าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
ชาวบ้านเรียกว่ากวนผาล้อม เป็นภูเขาหินปูนสูงชันที่มียอด
หยักแหลมจานวนมากตั้งโอบล้อมเสมือนเป็นกาแพง ตรงกลางเป็น
ผืนป่าดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดชมวิว และถ้าต่าง ๆ รวมทั้งบ่อ
น้าซับ หรือน้าผุด เป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางป่า เชื่อกันว่าเป็นรู
ของพญานาค ซึ่งเป็นทางน้าใต้ดินที่ไปทะลุออกแม่น้าโขงได้
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หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนนำอ้อ
ที่ตังื:ืต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
บ้ า นนาอ้ อ นั บ เป็ น หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมที่ มี ป ระวั ติ ค วาม
เป็นมากว่า 450 ปี ชาวนาอ้อมีเลือดเนื้อเชื้อสายลาว “เผ่าไทลื้อ”
อพยพจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์มาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2236 ชาวบ้านนาอ้อมีนิสัย ขยัน อดทน
รั ก ครอบครั ว รู้ จั ก หั ก ล้ า งถางพงเพื่ อ สร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น ใน
ครอบครัว รักพวกพ้องรวมตัวกันด้วยความสามัคคีอย่างแน่นเหนียว

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนนำอ้อ

พิพิธภัณฑ์พนบ้ำนวิจำรณ์สังฆกิจื

พิพิธภัณฑ์พนบ้ำนวิจำรณ์สังฆกิจืวัดศรีจันทร์
ที่ตังื:ืบ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ใช้กุฏิเดิมของพระครูวิจารณ์สังฆกิจเป็น
อาคารจัดแสดง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ ถุนสูง ภายในประดิษฐาน
รูปหล่อของท่านพระครูวิจารณ์สังฆกิจ เครื่องอัฐบริขาร พระพุทธรูป
เก่าโบราณ คัมภีร์ใบลาน พื้นที่ด้านหน้าจัดแสดงตู้พระธรรม รางรดน้า
รูปนาคตรงกลางรางแกะสลักเป็นนักหัสดีลิงค์ ห้องโถงกลางจัดแสดง
ข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน เงินโบราณ เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือทอ
ผ้า ผ้าทอพื้นบ้าน เครื่องดนตรีหมอลาไทเลย
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4.
ข้อมูลร้ำนอำหำร
ืืร้ำนอำหำรในจังหวัดหนองคำย
อ้ำเภอเมองหนองคำย
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
แดงแหนมเนือง
ประเภทอาหาร
อาหารเวียดนาม
โทร
042 411 961
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ชายโขง
ประเภทอาหาร
อาหารพื้นเมือง อาหารไทย
โทร
042 412 308
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
หลังจวน หนองคาย
ประเภทอาหาร
อาหารไทยต้นตาหรับ
โทร
042 412 558
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ดีดีโภชนา
ประเภทอาหาร
อาหารไทย อาหารจีน
โทร
042 411 548
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ชื่อร้าน
ทานตะวัน
ประเภทอาหาร
อาหารเช้า ไข่กระทะ ข้าวต้ม
โทร
081 545 4464
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
บ้านสวนพริก
ประเภทอาหาร อาหารไทย
โทร
042 412 444, 090 289 5959
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ร้านอาหารริมเมือง
ประเภทอาหาร
อาหารอีสาน
โทร
081 053 9622

ร้ำนอำหำรในจังหวัดเลย
อ้ำเภอเมองเลย
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
เลยดานัง
ประเภทอาหาร
อาหารเวียดนาม
โทร
042 830 413
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ข้าวเปียกเส้น
ประเภทอาหาร
ข้าวเปียกเส้น/ไข่กระทะ/ขนมจีน
โทร
042 833 376
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ชื่อร้าน
มะกัน ไข่กระทะ
ประเภทอาหาร
ไข่กระทะ/ต้มเลือดหมู
โทร
042 811 379
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ล้านช้าง
ประเภทอาหาร อาหารไทย
โทร
042 833 733, 085 465 1234
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ดีเลย
ประเภทอาหาร
อาหารไทย อาหารจีน
โทร
099 245 2556
อ้ำเภอเชียงคำน
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
ป้าบัวหวานข้าวปุ้นน้าแจ่ว
ประเภทอาหาร
ขนมจีนน้าแจ่วแบบโบราณ ต้มเลือดหมู
โทร
042 821 404 , 083 418 9809
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
เฮือนหลวงพระบาง
ประเภทอาหาร
อาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง
โทร
042 821 046 , 086 228 6998
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อร้าน
บะหมี่เฟื่องฟ้า
ประเภทอาหาร
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ
โทร
042 821 296, 084 034 9885
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
จิตส้มตาไก่ย่าง
ประเภทอาหาร
อาหารอีสาน ส้มตา ไก่ย่าง
โทร
087 232 5259
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ข้าวเปียกเส้นซอย 10
ประเภทอาหาร
ข้าวเปียก ไข่กระทะ
โทร
085 658 4138
อ้ำเภอท่ำลี่
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณปู่
ประเภทอาหาร
อาหารไทย ก๋วยเตี๋ยว
โทร
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
บ้านพัฒนา
ประเภทอาหาร
อาหารไทย
โทร
061 0764259

83
~ 83 ~

ร้ำนอำหำรในนครหลวงเวียงจันทน์
แขวงเวียงจันทน์
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
เฝอแซ่บ
โทร
+856 21 252 323
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
โขงวิว
โทร
+856 21 520 522
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
มูน เดอะ ไนท์
โทร
+856 21 217 073
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ลาว คิทเช่น
โทร
+856 21 254 332
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ขอบใจเด้อ
โทร
+856 21 263 829
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ข้าวจี่
โทร
+856 20 96 585 825
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อร้าน
ตามั่ว
โทร
+856 21 255 549
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ครัวลาว
โทร
+856 21 215 777
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
บาบีคิวโดม
โทร
+856 20 77 823 410
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
สบายดี ซูชิ
โทร
+856 30 99 99 229
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ดาวเวียง 2
โทร
+856 20 55 231 241
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ฟูจิวารา
โทร
+856 21 222 210
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
เวสท์โคสท์ แอร์พอร์ท
โทร
+856 21 520 143
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ตำหนักลาว
โทร
+856 21 215 777
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อร้าน
สมายด์ ดี
โทร
+856 20 78 579 093
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
เท็กซัส ชิคเคน ธาตุหลวง
โทร
+856 20 78 579 093
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ฮาร์ด ร็อค คาเฟ่
โทร
+856 30 58 55 486
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ลาว-หลวงพระบาง
โทร
+856 30 58 88 835
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ดาวค า โฮเทล & เรสเทอรอง
โทร
+856 20 77 493 300
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ร้านอาหาร เอ-อิน
โทร
+856 20 59 229 944
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
บ้าน ธนา คลับ
โทร
+856 20 77 449 781
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
ร้านอาหารไทยแซบ
โทร
+856 20 54 555 444
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เมองชนะคำม
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
แม่ดาลิ้ง
โทร
22522619
เมองปำกลำย
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
แคมของ
โทร
99806861
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
100 เด้อ
โทร
56663862
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
บ้านนา
โทร
2975595
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
สบายดีแม่ของ
โทร
22067789
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
แพกุ้งเต้นวาสนา
โทร
22923866
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เมองแก่นท้ำว
………………………………………………………………………………………
ชื่อร้าน
มินตา
โทร
56552250
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
เจ๊ป๊อก ซิ้นดาด
โทร
22912335
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อร้าน
พมมะสอน
โทร
233589
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5.
ข้อมูลที่พัก

ืืืืืืืืื
ืืืืืืืืืืืที่พักในจังหวัดหนองคำย

อ้ำเภอเมองหนองคำย
………………………………………………………………………………………ื
โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
ชื่อที่พัก
โทร
042 422 889
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
พันล้านบูติครีสอร์ท
โทร
042 412 878
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมฮ็อป อินน์
โทร
042 413 599
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล
โทร
042 420 222
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม รอยัล แม่โขง หนองคาย
โทร
042 465 777
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ชื่อที่พัก
โรงแรมอัศวรรณ
โทร
042 464 514
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม อมันตา หนองคาย
โทร
042 412 899
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
พาร์ค แอนด์ พูล รีสอร์ท
โทร
088 568 2300
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมหนองคายซิตี้ โฮเทล
โทร
042 421 441
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม ไทย ลาว ริเวอร์ไซด์
โทร
042 423 177

ที่พักในจังหวัดเลย
อ้ำเภอเมองเลย
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมภูหลวง
โทร
042 830 555
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อที่พัก
บ้านฟ้าดาว แฟมิลี่ รีสอร์ท
โทร
081 871 9371, 042 834 663
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมเลย ออร์คิด
โทร
042 861 886
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมเลย เรสซิเดนซ์
โทร
042 833 477
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม อินดีโก สเปซ
โทร
090 974 2926
อ้ำเภอเชียงคำน
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมศรีเชียงคาน
โทร
042 821 000
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
นอนนับดาว ริมโขง
โทร
089 883 2516
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท
โทร
081 902 8810
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อที่พัก
อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน
โทร
086 859 8550
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท
โทร
042 822 191
อ้ำเภอท่ำลี่
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรม Le bar tarry
โทร
042 889 442
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
ภูตะวันชมดาวรีสอร์ท
โทร
086 856 1612

ที่พักในนครหลวงเวียงจันทน์
แขวงเวียงจันทน์
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
เวียงจันทน์ การ์เดน โฮเทล
โทร
+856 21 241 963
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
ลาว ออร์คิด โฮเทล
โทร
+856 21 264 134
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ชื่อที่พัก
ทวี เกสต์เฮาส์
โทร
+856 21 264 915
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
สบายดี@ลาว โฮเทล เวียงจันทน์
โทร
+856 21 265 141
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
ลาว ซิลค์ โฮเทล
โทร
+856 21 213 976
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม แดนสวรรค์
โทร
+856 21 252 650
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
มันดารา บูทิค โฮเทล
โทร
+856 21 214 493
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
ไอบิซ เวียงจันทน์ น้าพู
โทร
+856 21 262 050
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
มะโนรม บูทิค โฮเทล
โทร
+856 21 250 748
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมดวงประเสริฐ
โทร
+856 21 285 255
………………………………………………………………………………..……………
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ชื่อที่พัก
โรงแรมละอองดาว 1
โทร
+856 21 990 386
……………………………………………………………..………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรม ดวงดี
โทร
+856 21 264 532
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
อินเตอร์ ซิตี้ โฮเทล
โทร
+856 21 242 842
……………………………………………………………..………………………………
ชื่อที่พัก
แสงพระจันทร์ บูติค โฮเทล
โทร
+856 21 251 761
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมสินนคร
โทร
+856 21 217 299
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมแม่โขง ซันชายน์
โทร
+856 21 212 912
………………………………………………………..……………………………………
ชื่อที่พัก
แลนมาร์ค แม่โขง ริเวอร์ไซต์ โฮเทล
โทร
+856 21 266 888
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เซ็นเตอร์ พอยท์ บูทิค โฮเทล
โทร
+856 21 211 222
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อที่พัก
มูนไลท์ จำปา
โทร
+856 21 264 114
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมแก้วมีไซ
โทร
+856 21 265 155
……………………………………………………..………………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมดวงเดือน
โทร
+856 21 222 302
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
สบายดี 2
โทร
+856 21 265 114
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมวาสนา เวียงจันทน์
โทร
+856 21 252 090
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมแสงแก้ว
โทร
+856 20 55 519 840
……………………………………………………………………………………..………
ชื่อที่พัก
โรงแรมเวียงจันทน์ สตาร์
โทร
+856 21 241 897
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมเพดมะนีไซ
โทร
+856 30 48 41 207
…………………………………………………………………………..…………………
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ชื่อที่พัก
เลอ ลุกซ์ บูทิค โฮเทล
โทร
+856 21 255 888
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
จันดารา บูทิค โฮเทล
โทร
+856 21 215 271
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม พักใจ
โทร
+856 20 99 995 551
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมจันทราปัญญา
โทร
+856 21 244 284
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม แสงดารา
โทร
+856 20 55 504 507
………………………………………………………………………..……………………
ชื่อที่พัก
อรุณ เรสซิเดนส์
โทร
+856 20 77 777 108
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
พอนทิพ พลาซา โฮเทล
โทร
+856 21 261 591
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม คำวงสา
โทร
+856 21 218 415
……………………………………………………………………………..………………
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ชื่อที่พัก
สกายไลน์ โฮเทล ลาว
โทร
+856 21 414 182
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมดรีมโฮม 1
โทร
+856 30 55 41 168
…………………………………………………………………………..…………………
ชื่อที่พัก
หายโสก เกสต์เฮาส์
โทร
+856 21 219 711
……………………………………………………………………………..………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมสกาย ซิต้ี
โทร
+856 21 850 999
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรม กรีน ปาร์ค บูทิก
โทร
+856 21 264 097
……………………………………………………………………………..………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมลาว โกลเดน
โทร
+856 21 951 666
……………………………………………………………………………..………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมสุขสวรรค์ รีเวอร์ 2
โทร
+856 21 216 271
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมวงคำแสน
โทร
+856 21 219 922
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อที่พัก
โรงแรม ลัคกี้ แบคแพคเกอร์
โทร
+856 21 255 636
………………………………………………………………………..……………………
ชื่อที่พัก
เมอเคียว เวียงจันทน์
โทร
+856 21 213 571
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
มีไซ เกสต์เฮาส์
โทร
+856 21 213 679
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมโสวันนา 1
โทร
+856 21 260 532
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมไซเจริญ
โทร
+856 20 58 588 841
……………………………………………………………………..………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมวาสนา
โทร
+856 21 413 894
………………………………………………………………………..……………………
ชื่อที่พัก
สปอร์ต เกสต์เฮาส์
โทร
+856 21 241 352
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมดอกจาปา
โทร
+856 21 331 888
……………………………………………………………………………………………..
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ชื่อที่พัก
โรงแรมพงจาปา
โทร
+856 21 262 090
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เฮือนลาว เกสต์เฮาส์
โทร
+856 21 216 258
………………………………………………………………………..……………………
ชื่อที่พัก
โนโวเทล เวียงจันทน์
โทร
+856 21 213 570
เมองชนะคำม
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
เรือนพักอาเล็ก
โทร
98325086
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เรือนพักแสงทอง
โทร
55790017
เมองปำกลำย
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
โรงแรมไซยะเดด
โทร
28292715
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมบ้านนา
โทร
22975595

100
~ 100 ~

ชื่อที่พัก
โรงแรมอะนุสอน
โทร
28688880
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
โรงแรมทะวีเพ็ด
โทร
59599951
เมองแก่นท้ำว
………………………………………………………………………………………
ชื่อที่พัก
มินตา
โทร
59472222
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เรือนพักไอวี่
โทร
23556639
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เรือนพักลาวโชคดี
โทร
09577793
……………………………………………………………………………………………..
ชื่อที่พัก
เรือนพักพมมะสอน
โทร
23358999
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บรรณานุกรม

....................................................................................................
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ. (2544). วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
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