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เดินทางสร้างบารมี ๓ วัน ๒ คืน
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
เดินทางวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังหลวงพระบาง) - วัดแสนสุขาราม
- วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด
( - / เที่ยง / ค่่า )
๐๘.๓๐ น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ทางเข้าประตู ๘ เคาน์เตอร์ R 18-19 สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
๑๐.๔๐ น. ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV643
๑๒.๒๐ น. เดินทางถึงหลวงพระบาง มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถตู้วีไอพีปรับอากาศรอรับคณะ
จากนั้น นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ
ร้านปากห้วยมีไช เมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ ๑)
บ่าย นาชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งในอดีตเคยเป็น พระราชวังหลวงพระบาง หรือ พระราชวังเจ้าชีวิต ( Royal Palace
Museum) พระราชวังหลวงพระบางเป็นอาคารแบบฝรั่งแต่หลังคาเป็นแบบทรงลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้าโขง หัน
หน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเตี้ยๆ ชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นยกสูง มีความงดงามลงตัวของ
ศิลปะยุคอาณานิคมผสมกับศิลปะแบบล้านช้าง สภาพโดยรอบมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ไม่หนาจนเกินไป การ
จะเข้าชมภายในตัวอาคารพระราชวังจะต้องนุ่งชุดสุภาพ สาหรับสุภาพบุรุษห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือใส่เสื้อ
กล้าม สุภาพสตรีห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดในการเข้าชม และห้ามถ่ายรูปภายในตัวอาคาร
พระราชวังโดยเด็ดขาด
ประวัติของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ (ค.ศ.๑๙๐๔) สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อ
มาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองหรือที่ชาวลาวเรียกว่า “การปลดปล่อย ” รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนพระราชวังหลวงมาเป็น “หอ
พิพิธภัณฑ์ ” พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบ
ฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นี้
จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรั่งสวมชฎา เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ประทับอยู่ที่นี้จนสิ้นพระชนม์
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง ทางการปกครองจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตแทน ภายใน

๑

ประกอบด้วยห้องฟังธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางและพระพุทธรูปสาริดสกุลช่าง
ลาวโบราณช่างศตวรรษที่ ๑๗-๑๙ ห้องที่สองด้านขวามือเป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.๑๙๓๐ ห้องที่สามเป็นท้องพระโรงประดับกระจกสี
บนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา เตรียมไว้เพื่อทาพิธีราชาภิเษกแต่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เสียก่อน ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงราชบัลลังก์ไม้แกะสลักหุ้มทองและเครื่องสูงทั้งห้า ส่วนด้านหลังเป็นเป็นที่
ประทับของเจ้ามหาชีวิต เครื่องใช้ไม้สอยเป็นแบบฝรั่งเรียบง่ายไม่หรูหรา เตียงบรรทมเป็นไม้สักฝีมือช่างไทย
ในสยามสมัยนั้น ภายนอกอาคารพระราชวังมีหอพระบางซึ่งประดิษฐาน พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง “บายน” ปางประธานอภัย หรือปางห้ามสมุทร หล่อขึ้นจากทองคาถึง ๙๐ %
นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย
จากนั้น นาชม
วัดแสนสุขาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่
งดงาม และหอรอยพระพุทธบาทจาลองด้านข้างหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม
จัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตได้จากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนัง
ภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง โดยตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน
หรือพระองค์หลวง
จากนั้น นาชม
วัดเชียงทอง ( Wat Xieng Thong) ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาราชก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของของลาว ชมพระอุโบสถ หรือ สิม ที่
มีหลังคา อ่อนโค้งและ ลาดต่าซ้อนกันอยู่ ๓ ชั้น เกือบจรดฐาน และชมช่อฟ้าหรือพุทธสีมา ๑๗ ช่อ ชมผนัง
ด้านหลังอุโบสถที่ใช้กระจกสีคัด ต่อกันเป็นรูปต้นทอง ชมหอพระไตรปิฎก ที่นากระจกมาตัดเป็นชิ้นเล็ก เล่า
เรื่องนิทานพื้นบ้านบนพื้นสีชมพู ชมวิหารผ้าม่านด้านหลังอุโบสถที่วันขึ้นปีใหม่ลาวจะอัญเชิญให้ประชาชนสรง
น้าและกราบไหว้ และนาท่านกราบไหว้พระธาตุศรีสว่างวงศ์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
จากนั้น นาชม
พระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมีความสูงประมาณ ๑๕๐ เมตร ทางขึ้นเป็น บันไดจานวน ๓๒๘ ชั้น ตลอดสอง
ข้างทางร่มรื่นไปด้วยดอกจาปา หรือลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจาชาติลาวที่จะออกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน
เชื่อแต่เดิมว่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ต่อมามีฤๅษีขึ้นไปอยู่อาศัย ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤๅษี หรือภูสีมา
สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ
ร้านหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ ๒)
จากนั้น อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ้งตลาดมืด ตามอัธยาศัย “ตลาดมืด หรือ กาดมืด” เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา ๕
โมงเย็น ถึงประมาณ ๔ ทุ่ม จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวลุ่ม ชาวบ้านผานมแม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะ
นาสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ ฯลฯ ถูกวางอยู่บนถนนและ
ริมทางเดินหน้าพระราชวังจนถึงสุดหัวถนน
สมควรแก่เวลา นาท่านสู่ที่พัก ณ โรงแรมเมืองทอง ๔* (พักค้างคืน ๒ คืน)
ชมรายละเอียดโรงแรม >> http://www.agoda.co.th/asia/laos/luang_prabang/muang_thong_hotel.html
วันที่สอง หลวงพระบาง
– ตักบาตร – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุนราช - วัดอาฮามอุตะมะธานี – ถ่าติ่ง บ้านช่างไห – น่าตกตาดกวางสี – บ้านผานม
(เช้า / เที่ยง / ค่่า)
๐๕.๐๐น. ตื่นนอนทาภารกิจส่วนตัว
จากนั้น เชิญคณะท่าน
ตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์ ที่ออกบิณฑบาตนับร้อยรูป โดยตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าว
เหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ (ชาวบ้านจะนาไปถวายที่วัดเอง)
จากนั้น นาชม
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชาวหลวงพระบาง เรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ ซึ่งมีอายุในต้นศตวรรษ ที่ ๑๙ และ
เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชลาว มาก่อน อุโบสถของวัดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกัน ห้า
ชั้นตามแบบหลวงพระบาง กาแพงพระระเบียงด้านหน้า ทาเป็นลายรดน้าปิดทองเล่าเรื่องรามายณะและพระ
เวสสันดรชาดก พระบางเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๒๐ และ ในวันปีใหม่จะมีการแห่
แหน พระบางออกมา ให้ประชาชนได้สักการะบูชากันที่นี่ ปัจจุบันวัดใหม่ใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม

๒

จากนั้น นาท่านนั่งรถไปเที่ยวชมตลาดเช้า
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ ๓ )
จากนั้น นาท่านชม
วัดวิชุนราช เจ้าวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๕๐๓ เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆ ใน
หลวงพระบางตรงพระเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์รูปโค้งที่คนลาวเรียกว่า พระ
ธาตุหมากโมตามลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งที่พระนางพันตันเชียง พระอัครมหาเศรษฐีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. ๑๕๑๔ พระธาตุหมากโมได้พังทลายลงบางส่วน เจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์และชาวงหลวงพระบางร่วมกัน
บูรณะพระธาตุแห่งนี้ จากการซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูปทองคา เงิน และ
ทองสาริด พระพุทธรูปแกะสลักทองคาจากแก้ว และอัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
ศิลปะทาง วัฒนธรรมในช่วงศตวรรษที่ ๑๕ และ ๑๖ อีกเป็นจานวนมาก
จากนั้น นาชม
วัดอาฮามอุตะมะธานี อยู่ติดกับวัดวิชุนราช ด้านข้างพระอุโบสถจะเป็นที่ตั้งของหอเสื้อเมืองหรือหอ
“ปู่เยอ-ย่าเยอ” หลังคามีลักษณะซ้อนกั้นอยู่ ๓ ชั้น ตรงกลางสันหลังคามีช่อฟ้ารูปทรงแปลกตาจากวัดทั่วไปใน
หลวงพระบาง ข้างบันไดทางขึ้นพระอุโบสถด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์ลอยตัว ทาด้วยปูนขาวถัดออกไปด้านข้างทั้ง
สองด้านเป็นรูปปั้นยักษ์ลอยตัว บางตารากล่าวว่าเป็นทวารบาล พระอุโบสถได้รับการบูรณะในปี พ.ศ.๒๔๗๔
และค้นพบโบราณวัตถุมีค่าหลายชิ้นที่ผังอยู่ใต้พระอุโบสถ
จากนั้น นาท่านลงเรือ
ล่องเรือ ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น่าโขงสู่ ถ่าติ่ง ซึ่งเป็นถ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้าโขง ซึ่งเป็น
ถ้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทอง เงิน นาก จานวนมากมาย แต่ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จานวนนับพันองค์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านเรือแพน้าทิปโชคดี บ้านปากอู เมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ ๔)
บ่าย นาท่านเดินทางสู่
บ้านช่างไห เที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้าโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้ม
เหล้าขาว รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก
กันตามอัธยาศัย จากนั้น นาท่านเดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพ
มาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
จากนั้น นาท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่
น่าตกตาดกวางสี น้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของ
น้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ
ค่า บริการอาหารค่า ณ ร้านพิชช่า เมืองหลวงพระบาง (มื้อที่ ๕
) สมควรแก่เวลา นาท่านสู่ที่พัก
วันที่สาม หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( เช้า / - / - )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ ๖
)
จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายเพื่อเดินทางไปสนามบิน
๑๑.๐๐ น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
๑๓.๐๕ น. ออกเดินทางสู่ เวียงจันทน์ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV102
๑๓.๕๐ น. เดินทางถึงเวียงจันทน์ ระหว่างรอขึ้นเครื่องต่อไปสนามบินสุวรรณภูมิ (ประมาณ ๓ .๓๐ ชั่วโมง)
** หากท่านไม่ต้องการรอที่สนามบิน ท่านสามารถออกเดินทางไปเที่ยวในตัวเมืองเวียงจันทน์ได้ โดยเหมารถ
สองแถวไปเที่ยวบริเวณใกล้ๆ อาทิ วัดพระธาตุหลวง (พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์) ประตูชัย (สิ่งก่อสร้าง
ที่หน้าตาคล้าย Arc de triomphe de l'Étoile ที่ปารีสเพราะเค้าได้อิทธิพลกันมา) และหอพระแก้ว (อดีต
สถานที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตของบ้านเรา) และหรือ วัดสีเมือง (วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียงจันทน์) ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไม่รวมอยู่ในรายการ กรุณาเดินทางกลับมาถึงสนามบินก่อน
เวลาออกเดินทางอย่างน้อย ๑.๓๐ ชั่วโมง
๑๘.๔๕ น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV415
๑๙.๕๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

๓

