ก่อนทีจ่ ะเดินทางแวะนมัสการหลวงพ่อพระใสทีว่ ดั โพธิ์ชยั จ.หนองคายกันก่อนดีกว่า
หลวงพ่อพระใสเป็ นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในล้านช้าง มีตานานเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาที่เล่า
สืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามพี่นอ้ งของกษัตริยล์ า้ นช้างองค์หนึ่ง ร่วมกันสร้างพระพุทธรูประจาพระองค์ข้ นึ
สามองค์ แล้วขนานพระพุทธรูปตามพระนามว่ า พระเสริม พระสุก และพระใส ตามลาดับ ประดิษฐานไว้
ณ เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของล้านช้างอยู่มาก ด้วยปรากฏว่า พระพุทธรูปทัง้ สามองค์ คงเป็ นที่เคารพ
บูชาของชาวล้านช้างอยู่มาก ด้วยปรากฏว่าครัง้ ใดบ้านเมืองมีคึกสงครามมาประชิดเมือง ชาวเวียงจันทร์จะ
เชิญพระพุทธรูปทัง้ สามองค์ไปรักษา ไว้ยงั ทีท่ ป่ี ลอดภัย และจะนากลับมาต่อเมือ่ การคึกสงบเรียบร้อยแล้ว
ดังเช่นเมื่อเมื่อกองทับไทยไปตีเวียงจันทร์ในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าธรรมเทววงศ์ได้เชิญไปไว้ ณ เมือง
เชียงคาชัว่ คราว และในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อกองทับไทยไปตีเมืองเวียงจันทร์อีกครัง้
ชาวเมืองก็ได้เชิญพระทัง้ สามไปซ่อนไว้ยงั สถานที่ท่เี รียกว่าภูเขาควาย แต่ครัง้ นี้กองทับไทยพบเข้าและได้
เชิญข้ามฝัง่ โขงมาฝัง่ ไทย ระหว่างล่องแพพระสุกพลัดตกจมนา้ ไป คงเหลือแต่พระเสริมและพระใสที่มา
จนถึงหนองคายนัน้ เอง โดยพระเสริมอยู่ทว่ี ดั โพธิ์ชยั และพระใสอยู่ทว่ี ดั หอก่อง(วัดประดิษฐธรรมคุณ) มา
ในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรด ฯ ให้เชิญพระเสริมและพระใสลงกรุงเทพ ฯ
เพือ่ ประดิษฐาน ยังวัดประทุมวนาราม ก็ปรากฏเหตุอศั จรรย์ว่าเกวียนที่เชิญ พระใสนัน้ หักลงตรงหน้าวัด
โพธิ์ชยั ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ชาวเมืองจึงพร้อมใจกันอันเชิญพระใสขึ้นประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชยั แทนพระเสริม
ซึง่ อัญเชิญลงไปกรุงเทพ ฯ หลวงพ่อพระใสจึง ประดิษฐานเป็ นพระพุทธรูปคู่ บา้ นคู่ เมืองหนองคายเป็ นที่
เคารพสักการะ ของทัง้ หนองคายและชาวอีสานทัง้ มวลมาจนทุกวันนี้

ออกเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวเพือ่ เดินทางเข้าสู่ประเทศเวียตนาม

ด่านชายแดนลาว

เลือกซื้อของฝาก

อ่าวฮาลอง หรือฮาลอง เบย์ ถือเป็ นสถานที่ท่ องเที่ยวสาคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสไปเยือน
เวียดนาม เพราะนอกจากจะได้รบั การประกาศเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกแล้ว ที่น่ียงั
มีความมหัศจรรย์อนั งดงามของธรรมชาติอยู่อกี มากมาย

ฮาลอง เบย์ เป็ นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกีย๋ ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพ้ นื ที่ทงั้ หมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมี
ชายฝัง่ ยาว 120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออกประมาณ 170 กิโลเมตร มีช่อื ตามการ
ออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผูด้ าดิ่ง" ตานาน
พื้นบ้านกล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้วระหว่างทีช่ าวเวียดนามกาลังต่อสูก้ บั กองทัพชาวจีนผูร้ ุกราน เทพเจ้า
ได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้ องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดาดิ่งลงสู่ทอ้ งทะเลบริเวณที่เป็ นอ่าว
ฮาลองในปัจจุบนั ทาให้มอี ญั มณี และหยกพุ่งกระเด็นออกมากลายเป็ นเกาะแก่ งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทวั ่
อ่าวเป็ นเกราะป้ องกันผูร้ ุกราน ทาให้ชาวเวียดนามปกป้ องแผ่นดินได้สาเร็จ และก่อตัง้ ประเทศ ซึง่ ต่อมาคือ
เวียดนามในปัจจุบนั บางตานานก็กล่าวไว้ว่ามีสตั ว์ในตานานทีช่ ่อื ว่า Tarasque อาศัยอยู่ทก่ี น้ อ่าวบริเวณ

อ่าวฮาลอง มีเกาะหินปูนจานวน 1,969 เกาะโผล่พน้ ขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมี
ต้นไม้ข้ นึ อยู่อย่างหนาแน่ น หลายเกาะมีถา้ ขนาดใหญ่อยู่ภายใน ถา้ ที่ใหญ่ท่สี ุดในบริเวณอ่าวคือ ถา้ เสาไม้
หรือชื่อเดิมว่า Grotte des Merveilles ซึง่ ตัง้ ชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรัง่ เศสที่มาเยี่ยมชมอ่าวเมื่อปลาย
คริสต์ ศตวรรษที่ 19 ภายในถา้ ประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง มีหนิ งอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่
จานวนมาก เกาะที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คือ เกาะกัดบา และเกาะ Tuan Chau ทัง้ สอง
เกาะนี้มคี นตัง้ ถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บนเกาะมีโรงแรมและชายหาดจานวนมากคอยให้บริการนักท่องเที่ยว

ส่วนเกาะขนาดเล็กอื่นๆ บางเกาะก็มชี ายหาดที่สวยงามที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชม บางเกาะเป็ นที่ตงั้
ของหมู่บา้ นชาวประมงและบางเกาะยังเป็ นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น ไก่ ป่า ละมัง่ ลิง และกิ้งก่ า
หลายชนิด เกาะเหล่านีมกั จะได้รบั การตัง้ ชื่อจากรูปร่างลักษณะที่แปลกตาเช่น เกาะช้าง เกาะไก่ชน เกาะ
หลังคา เป็ นต้น

บรรยากาศภายในเรือค่ะ สังเกตดีดนี ะคะ แอบมีนกั ข่าวต่างประเทศมาถ่ายวิดโิ อไปทาข่าวด้วยคะ

ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของอ่าวฮาลอง ทาให้ทน่ี ่ีได้รบั การประกาศเป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกในปี 2537 การเดินทางไปยังอ่าวฮาลอง จากฮานอยมีรถบัสไป
ยังเมืองฮาลอง ซึง่ ห่างออกไป 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมงครึ่ง และจากสถานีรถบัส
ไปท่าเรืออ่าวฮาลองอีก 15 นาที จากนัน้ ไปต่อเรือทีท่ ่าเรือเฟอรี่ ซึง่ จะมีเรือไปยังเกาะกัดบา หรือจากฮานอย
นัง่ รถลงมาที่จงั หวัดไฮฟอง จากสถานีรถบัสไปท่าเรือใช้เวลา 10 นาที มีเรือไฮโดรฟรอยไปยังเกาะกัดบา
ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง

หลังจากล่องเรือเสร็จเราก็ไปเยี่ยมชมชมถา้ นางฟ้ า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม
และน่าประทับใจยิง่ นัก ถา้ แห่งนี้เพิง่ ถูกค้นพบเมือ่ ไม่นานมานี้ ได้มกี ารประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ
ในถา้ ซึง่ บรรยากาศภายในถา้ ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่เี สริมเติมแต่งโดย มนุ ษย์ แสงสีท่ลี ง
ตัวทาให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมาย ทัง้ รูปมังกร เสาคา้ ฟ้ าทัง้ 4 เสา รูปปี กอินทรี รูปนางฟ้ า รูป
คู่รกั หนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ
ถา้ ต้นไม้ เป็ นถา้ หินงอกหินย้อยเช่ นกัน แต่หินงอกหินย้อยที่น่ีส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเหมือนกับ
ต้นไม้ทงั้ สิ้น ซึง่ ทาให้ผูท้ ไ่ี ด้เข้าชมรูส้ กึ ราวกับอยู่ในป่ าไม้ก็ว่าได้

เพิม่ พลังในการเดินทางกันซะหน่อย กองทัพต้องเดินด้วยท้อง

