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    ร้านลาบวงัแควง้ โดยคณุพนัธ์ศักดิ� คําแกว้ เป�นร้านอาหาร       
 พื�นเมอืงภาคเหนือ เป�ดบริการมานานกวา่ 30 ป� บรรยากาศ    ภายใน
ร้านร่มรื�น เยน็สบาย ซึ�งทางร้านมเีมนูหลากหลายทั�งลาบ สา้ แกงออ่ม
หลูเ้พี�ย แกงแคกบ แกงแคไก ่แหนบออ่งออ และเมนูเดน่ประจําร้าน คอื
ลาบปลาเพี�ย เป�นเมนูที�ทําจากเนื�อปลาสดปรุงรสจัดจ้านคลกุเคลา้ดว้ย
เครื�องเทศน�าพริกลาบตํารับชาวเหนือโรยดว้ยเกลด็ปลาทอดกรอบและ
เสริฟพร้อมน�าซุปรสแซ่บ ร้านลาบวงัแควง้เป�ดใหบ้ริการทกุวนั ตั�งแต่
เวลา 10.00 - 19.00 น. พกิดัร้านตั�งอยูท่ี�ชมุชน บา้นวงัแควง้ หมูท่ี� 2
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง สนใจสาํรองจอง
โตะ๊หรือสอบถามขอ้มลูไดท้ี� 088 – 4296528 และสามารถตดิตาม
ไดท้ี�เพจร้าน ลาบวงัแควง้ @ลําปางอาหารภาคเหนือ 

 





          ร้านลาบหลังวัง โดยคุณมนทิรา รอบคอบ เป�นร้านอาหารผสมผสาน
ระหว่างอาหารพื�นเมืองภาคเหนือและอาหารญี�ปุ �น บรรยากาศร้านติดทุ่งนา
โล่งโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทเหมาะสาํหรับทานอาหารแบบครอบครัว และ
พบปะเพื�อนฝูง ลูกค้าสามารถเลือกที�นั�งได้ทั�งโซนใต้ต้นไม้ โซนซุ้มหญ้าคา หรือ
โซนในอาคารซึ�งมีม่านกั�นระหว่างโต๊ะ พร้อมทั�งมีสนามและของเล่นเด็ก ซึ�งทาง
ร้านมีเมนูให้เลือกรับประทานหลากหลายทั�งลาบ ส้า ส้มตาํ ไก่ย่าง สลัดผัก สลัด
ไข่กุ้ง สลัดแซลมอล แซลมอลซาซิมิ ปูอัดวาซาบิ เมนูปลาทอดราดน�าปลา และ
สามชั�นทอดน�าปลา โดยมีเมนูเด่นประจําร้าน คือ ลาบปลามากุโระ ลาบไก่วัง
หลัง ไก่ทอดน�าปลา และปลาดุกย่างมะนาวราดซอสญี�ปุ �น ร้านลาบหลังวัง         
เป�ดให้บริการตั�งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ พิกัดร้านตั�งอยู่ที�
ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที� 2 ตําบลปงแสนทอง อาํเภอเมืองลาํปาง จังหวัดลาํปาง
สนใจสาํรองจองโต๊ะหรือสอบถามข้อมูลได้ที� 097-040-5362 และสามารถ
ติดตามได้ที�เพจลาบหลังวัง ลาํปาง 





      รา้นลาบบา้นสวน โดยคณุเพชรรตัน์ ไชยเรอืน เป�นรา้นอาหารพื�นเมอืงภาคเหนอื
บรรยากาศรา้นเป�นบา้นสวน ภายในรา้นมซุีม้ให้เลือกนั�งได้ 2 แบบ คือ แบบนั�งโต๊ะญี�ปุ�นและ
แบบที�นั�งมพีนักพงิ สามารถหามุมเลือกที�นั�งได้ตามใจชอบ ซึ�งทางรา้นมเีมนูให้เลือก
มากมาย เชน่ ลาบ สา้ แกงอ่อม ต้มยาํกบ และอีกหลากหลายเมนู สาํหรบัเมนูเด่นประจํารา้น
คือ เอ็นคอลวกจิ�มนํ�าพรกิขา่ และกบทอดกระเทียมพรกิไทย รา้นลาบบา้นสวน เป�ดบรกิารทกุ
วนัตั�งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. พกัิดรา้นตั�งอยูที่�ชุมชน บา้นทุง่กูด้่าย ซอย 6 หมูที่� 6
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมอืงลําปาง  จังหวดัลําปาง สนใจสาํรองจองโต๊ะหรอืสอบถาม
ขอ้มูลได้ที�  061-2820252 และสามารถติดตามได้ที�เพจคณุนายขายลาบ





       ร้านลาบขมร่มข่อย โดยคุณสาวติรี จันทร์จอม เป�นร้านอาหารพื�นเมือง
ภาคเหนือ เป�ดบริการมานานกวา่ 14 ป� บรรยากาศของร้านเป�นบา้นสวน       
ที�จอดกวา้งขวาง โดยทางร้านมเีมนูใหเ้ลอืกหลากหลาย อาทเิชน่ ลาบ สา้
แหนมหมกไข่ แหนมหมูย่าง แป�งนมทอด และแหนมซี�โครงทอด ซึ�งเมนูเดน่
ประจําร้าน คอื เนื�อนึ�งน�าพริกขา่และแหนมหมกไข ่ และเป�ดบริการทกุวนั
ตั�งแตเ่วลา 11.00 - 20.00 น. พกิดัร้านตั�งอยูท่ี�ชมุชนบา้นกาดใต้ หมูท่ี� 7
ตําบลปงแสนทอง อาํเภอเมอืงลาํปาง จังหวดัลาํปาง สนใจสาํรองจองโต๊ะหรือ
สอบถามข้อมลูเพิ�มเติมได้ที� 096 - 3190195 และสามารถติดตามไดท้ี�เพจ
ลาบขมร่มข่อย
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        ร้านฮักกาแฟ Hug Café โดยคุณนิลยา สคุาํ เป�นร้านกาแฟ HomeCafé
บรรยากาศร่มรื�นม ีมกีารตกแตง่ร้านที�สวยงามแตแ่ฝงด้วยความคลาสสคิ เน้นความโลง่
โปร่งสบาย บรรยากาศภายนอกมวีวิรอบๆ ร้านที�เตมิเต็มไปดว้ยพชืพรรณนานาชนิด          
มมีมุสวยๆ หลากหลายมมุใหไ้ดถ้า่ยรูป นั�งเลน่พกัผอ่นชวิๆ สาํหรับเครื�องดื�มที�ร้าน 
 ราคาเริ�มตน้เพียง 30 บาท มทีั�งกาแฟ ชา สมทูตี�ผลไมต้า่งๆ ตามฤดกูาล และ            
 ขนมเบเกอรี� ซึ�งทางร้านมเีมนูเดน่ประจําร้าน เชน่ Orange Coffee, Coconut Coffee,
Avocado Coffee และอาหารประเภทยําแซ่บ ร้านเป�ดใหบ้ริการทกุวนั ตั�งแตเ่วลา
06.30 - 17.00น. พกิดัร้านตั�งอยู่ที�ชมุชนบา้นป�าตนักมุเมอืง หมูท่ี� 4 ตาํบลปงแสนทอง
อาํเภอเมอืงลําปางจังหวดัลาํปางสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมไดท้ี� 088-2523336
และติดตามได้ในเพจร้านฮักกาแฟ 

 

 





       ร้านกาแฟ The Buff โดยคณุเฉลมิรัตน์ พรหมวงั ร้าน Home Café         
 ที�มีมุมสวยๆ หลากหลาย บรรยากาศที�ร่มรื�น มกีารตกแตง่ร้านในสไตล ์        
 “นอดิช” ทางร้านมบีริการกาแฟทั�งแบบคั�วอ่อน คั�วกลาง ไปจนถงึคั�วเขม้         
พร้อมทั�ง Specialty Coffee ที�คดัสรรเมลด็กาแฟจากหลากหลายแหลง่         
 ใหเ้ลือกลิ�มลอง โดยเครื�องดื�มร้อนราคาเริ�มตน้ที� 35 บาท และเครื�องดื�มเยน็
ราคาเริ�มต้นที� 40 บาท นอกจากนี�ยงัมีเครื�องดื�มอกีหลากหลายชนิด มีเบเกอรี�
และข้าวแกงกะหรี� Homemade บริการลกูคา้ ราคาเป�นกนัเอง เมนูเดน่ประจํา
ร้าน เชน่ Buff เยน็ กาแฟเยน็ผสมไอศกรีม และ Mocha Bong Blane         
 กาแฟผสมโก้โก และครัวซองตห์ลากหลายชนิด ร้านกาแฟ The Buff          
 เป�ดบริการตั�งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ป�ดทกุวนัพธุ พกิดัร้านตั�งอยูท่ี�
ชมุชนบ้านสบตุย๋ หมูท่ี� 8 ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมอืงลาํปาง จังหวดัลาํปาง
สามารถสอบถามข้อมลูเพิ�มเตมิไดท้ี� 081 - 0260383 และตดิตามไดใ้นเพจ
The Buff 
 

 

 





        ร้านไส้อั�วสบันงา ของฝากจากเมืองลําปาง โดยคุณทิพวรา ชัยวัฒนะเดช
เป�นร้านจําหน่ายไส้อั�วของฝากอาหารพื�นเมืองทางภาคเหนือโดยทางร้านได้
จําหน่ายไส้อั�วหลากหลายชนิด ได้แก่ ไส้อั�วหมูไร้มัน ซึ�งทางร้านคัดสรรเลือก
ใช้เนื�อหมูส่วนสันคอหมูบดผสมคลุกเคล้ากับสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดปรุง
รสด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน และไส้อั�วปลาสมุนไพร ทาํจากปลากรายน�าจืด
นํามาบดผสมผสานคลุกเคล้ากับสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดปรุงรสด้วยสูตร
เฉพาะของร้านไส้อั�วสบันงา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดปราศจากสารกันบูด บรรจุใน
ซองสุญญากาศเก็บรักษาและถนอมความสดใหม่ด้วยการแช่แข็ง ในตู้อุณหภูมิ
-18 องศาเซลเซียส และสามารถจัดเก็บภายนอกตู้เย็นได้ 3 วัน ร้านไส้อั�วสบัน
งาเป�ดบริการตั�งแต่เวลา 9.00 – 21.00 น. พิกัดร้านตั�งอยู่ที�ชุมชนบ้าน    
 ทุ่งกู่ด้าย หมู่ที� 6 ตาํบลปงแสนทอง อาํเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง    
 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� 083 – 1524323 และสามารถ
ติดตามได้ที�เพจไส้อั�วสบันงาของฝากจากลาํปาง 
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