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กําหนดการเดินทาง   วันที่  10-15 พฤศจิกายน 2558      (6 วัน 5 คืน)    รายการที่ 1 
 
วันแรก (10 พ.ย.58) ภูเก็ต –  อุดรธานี - วังเวียง  

11.30 น. พรอมกันท่ีจุดนัดพบ  จากนัน้ออกเดินทางสูสนามบินภูเก็ต 
14.40 น. ออกเดินทางสู จ.อุดรธานี โดยสายการบินแอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3170 
16.25 น. ถึง จ.อุดรธาน ีนําทานเดินทางสูดานมติรภาพไทย-ลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ไทย – ลาว   

ออกเดินทางสูเวียงจันทร-วังเวียงโดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 13 ผาน 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร หลังอาหารออกเดินทางสูวังเวียง 
23.00 น. ถึงวังเวียง นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมถาวรสุข หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง (11 พ.ย.58) วังเวียง – หลวงพระบาง –น้ําตกตาดกวางส ี- ตลาดค่ํา 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั หลังอาหารออกเดินทางสู 
หลวงพระบาง โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 13 ผาน  

12.00 น. ถึงหลวงพระบาง รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร หลัง
อาหารนําทานสู น้ําตกตาดกวางสี น้ําตกทีส่วยที่สุดของหลวง
พระบาง ชมความงามของน้าํตกที่ตกลดหลั่นเปนชั้น ๆ  
จากนั้นนําทานสู  ตลาดค่าํ (Night Market) เปนถนนคนเดิน
ตอนเย็นตั้งแตเวลาตอนเย็นถึงประมาณ 4 ทุมก็จะมีชาวลาวสูง 
ลาวเทิง ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาวหลวงพระบางเองก็
จะนําสินคาพืน้เมืองไมวาเปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซิ่น 
เครื่องเงิน เครื่องไม สินคามากมายถูกวางอยูบนถนนและริม
ทางเดินตั้งแตหนาพระราชวงัจนสุดหวัถนน เราจะใหทานใช
เวลาเล็กนอยในการเลือกชมและเลือกซื้อดวยสายตา  

18.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานเขาสูที่
พัก โรงแรม โรงแรมวังทอง หรือระดับเดียวกัน  

 
 

 



 

วันที่สาม (12 พ.ย.58)   บานซางไห  - ลองเรือแมน้าํโขงสูถํ้าติ่ง – บานผานม - พิพิธภัณฑพระราชวัง หลวง  
                                                                   วัดเชียงทอง - พระธาตุภูษี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั หลังอาหาร นําทานสู บานซางไห (Ban Xang Hai) ชาวบานที่นี้มีอาชีพ
ในการหมกัเหลา สาโท และตมเหลาโรงวางจําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจําพวกผาทอ 
เครื่องกระเบื้องเคลือบเกา เหลาดองยา   จากนั้นนําทานลองเรือลําน้ําโขงสู  ปากอู  (ปากน้ําอู)  ชม
ธรรมชาติ  สองฝงโขง  ถึงปากอู  เขาชม  ถ้ําติ่ง  ถ้าํใหญ  ริมฝงโขงเปนสถานเก็บพระพุทธรูปลํ้าคา  
ไดเวลาอันสมควร นําทานสู บานผานม เลือกซื้อสินคางานหัตถกรรมผาปก ฝมือชาวบาน 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร หลังอาหาร นําทานสู พิพิธภัณฑพระราชวังหลวง (Royal Palace 

Museum) พระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในปพ.ศ.2447 เพือ่เปนที่ประทบัของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ 
สักษณะเปนศลิปะแบบลาวผสมฝรั่งเศสตอมาแกไขใหยอดเปน
ปราสาทแบบลาว ปจจุบันไดเปล่ียนมาเปนพิพิธภณัฑในป พ.ศ.
2519 ที่หอดานหนาไดเปนที่ประดิษฐานของ พระบาง ซ่ึงเปน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว องคพระสูง 1.14 เมตร หนัก 
54 ก.ก พระหตัถแสดงปางอภัยมุทรา หลอดวยทองคําบริสุทธิ์
เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบางและยังเปน
ที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบางตามชื่อขององคพระบางดวย 
ปจจุบันไดมีการสรางหอพระบางดานหนาแตยังไมเสร็จสมบูรณ 
วัดเชียงทอง (Wat Xieng Thong) ซ่ึงเปนวดัหลวงคูบานคูเมือง
หลวงพระบางสรางในรัชสมัยสมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราช 
กอนหนาที่จะยายเมืองหลวงไปเวยีงจัน วัดนี้ไดรับการอปุถัมภ
จากเจามหาชีวติศรีสวางวงศ และเจามหาชวีิตสวางวัฒนา 
กษตัริยสององคสุดทายของลาว ชมพระอุโบสถหรือ สิม ที่มี
หลังคาแอนโคงและลาดต่ําซอนกันอยู 3 ช้ัน ชมชอฟาหรือพุทธ
สีมา 17 ชอ ชมผนังดานหลังอุโบสถที่ใชกระจกสีตัดตอกันเปนรูปชอนทอง ชมวิหารนอยที่จะนํา
กระจกมาตัดเปนชิ้นเลาเรื่องนิทานพื้นบานบนพื้นสีชมพู ชมวิหารพระมานดานหลงัอุโบสถที่ในวันขึ้น
ปใหมลาวจะอญัเชิญใหประชาชนสรงน้ําและกราบไหว นําทาน
กราบพระธาตศุรีสวางวงศ ซ่ึงเปนที่เก็บอัฐขิองเจามหาชวีิตศรี
สวางวงศ 

17.00 น. นําทาน สักการะ พระธาตุภษูี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เมืองหลวง พรอมชมพระอาทิตยลับขอบฟาบนยอดภูษี ทีแ่สนจะ
งดงามและประทับใจไมรูลืม  

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารนํา
ทานสู โรงแรมวังทอง หรือระดับเดียวกัน  

 
 



 

วันที่สี่  (13 พ.ย.58) หลวงพระบาง - นาน   

05.30 น. เชิญทานรวม ตักบาตรขาวเหนียว ทุกเชาพระสงฆและสามเณรจาก
วัดตาง ๆ จะออกบิณฑบาต เปนแถวอยางมรีะเบียบนับรอย ๆ รูป 
โดยการตักบาตรนี้จะรับแตขาวเหนียวสีขาวเทานัน้ กับขาวไมตอง
ใสในบาตร จากนั้นนําทานชม ตลาดเชา(Morning Market) ชมวิถี
ชีวิตยามเชาของชาวหลวงพระบาง ทานสามารถหาซื้ออาหาร
พื้นเมืองเชน ไคแผน ขาวจี่ปาเตใสไส หรือจะลองชิมอาหารเชา
เชน คั่วหมี่ กาแฟนม ขาวจี่ยางจิ้มแจวแบอง ไสอ่ัว แตอยาซื้อชิม
อ่ิมอรอยจนลืมอาหารเชาทีร่อทานอยูที่โรงแรม    

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ทีพ่กั หลังอาหารนําทานเดนิทางสู ทา
เทียบเรือหลวงพระบาง เพื่อนําทานออกเดนิทางสู นาน (ใชเวลา
เดินทางทางเรือประมาณ 5 ชั่วโมง) เปนเรอืทองเที่ยวขนาดใหญ 
VIP พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก เชนหองน้ํา คาราโอเกะ ระหวางทางนําทานชม ถํ้าติ่ง ถํ้าที่สวยงาม

ที่สุดของหลวงพระบาง ซ่ึงเปนถํ้าที่พระพทุธรูปนับพันๆ องคซ่ึงประดิษฐานอยูดวยในถ้ําเขาลูกใหญ 
ริมแมน้ําโขงฝงตรงขามกับบานปากอู ที่ผูคนทุกสารทิศมาสักการบูชาเพื่อเปนสิริมงคล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ (มีเครือ่งดื่มบริการบนเรือ) ระหวางทางชมทัศนียภาพและวิถีชีวติริม
ฝงโขง 

15.00 น. ลองเรือถึง ดานชายแดนหวยโกน ผานพิธีตรวจคนเขาเมอืง จากนั้นเดนิทางผานเมืองเงิน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) โดยรถตูปรับอากาศ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร จากนั้นนาํทานเช็คอินทเขาที่พัก พักผอนนอนหลับดวยความ 

สุขใจ ณ โรงแรมนานบตูิค หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา  (14 พ.ย.58)   นาน – พิธีเก็บดอกฝายทอผาจุลกฐิน 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั  
09.30 น. พิธีบายศรีสูขวัญ แขกแกวขวัญเมือง ในวหิารหลวงวัดพระธาตุชางค้ํา 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  รานอาหารวังปลาหนาเขื่อน   
13.00 น. นําทาน ชมบรรยากาศเมืองเกา และวิถีชีวติทองถ่ินบานเรือนที่เปนเอกลักษณของ จ.นาน และไหวพระ  

5 วัด เพื่อความเปนสิริมงคล โดยเสนทางจะเริ่มตนจาก ศนูยบริการนกัทองเที่ยวนาน/วัดภูมินทร/
พิพิธภัณฑสถานแหงชาตนิาน/วัดมิ่งเมือง/วัดศรีพัตน/วดัไผเหลือง/วัดหัวขวง/วดัมงคล/วัดสวนตาล/วัด
ชางเผือก/วัดสถารส/วัดมหาโพธิ์/วัดเชยีงแข็ง/วัดน้ําลอม/คายสุริยพงศ/วัดพระเนตร/วดัทาชาง/วดั 
ดอนแกว/ศาลพระเจาลานตือ้/พิพิธภัณฑแขงเรือ/สะพานกรุงศรี/วัดกูเตา/วัดชางค้ําวรวิหาร และคุมเจา
ราชบุตร โดยมีมัคคุเทศกบรรยายประวัติของสถานที่ตาง ๆ  ตัวอยางวดัที่จะแวะนมัสการ :  
 
 
 



- วัดพระธาตชุางค้ํา เดิมเรยีก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” เปนวัดหลวงในเขตนครนาน 
สําหรับเจาผูครองนครใชเปนสถานที่ประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาตาม
ศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ ลักษณะสถาปตยกรรมของวัดพระธาตุชางค้ํานี้สะทอนใหเห็นอทิธิพลของศิลปะ
สุโขทัย อาทิ เจดียทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองคเจดียกออิฐถือปนูและปนเปนรูปชางครึ่งตัว ดาน
ละ ๕ เชือกและที่มุมอีก ๔ เชือกดูคลายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ําองคเจดียไว ลักษณะคลายวัดชางลอม 
และภายในวหิารประดิษฐานพระพุทธรูปสําริดยืนปางประทานอภยั อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเปนปูนปนขนาดใหญศลิปะเชียงแสน ฝมือสกุลชางนาน 
ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองนาน 
-  วัดภูมินทร เปนวัดที่สรางทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคลายตั้งอยูบนหลังพญานาค 2 ตน 
อาคารนี้เปนทัง้พระอุโบสถ พระวหิารและพระเจดียประธาน  โดยใชอาคารในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก
เปนพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต เปนพระอุโบสถ  รัฐบาลไทยเคยพิมพรูปวดัภมูินทรในธนบตัร
ใบละ 1 บาท ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

 - วัดมิ่งเมือง เปนที่ประดษิฐาน เสาหลักเมือง ซ่ึงอยูในศาลาจตุรมุขดานหนาพระอุโบสถ เสาหลักเมือง
สูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดวยไมแกะลวดลายลงรกัปดทอง ยอดเสาแกะสลักเปนรูปพรหมพักตร
มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

 -  วัดศรีพันตน  ภายในวัดมภีาพเขียนภายในพระอุโบสถแสดงประวัตศิาสตรเมืองนาน ภายนอกมกีาร
ตกแตงงดงาม และยังมีเรือจอดในโรงเรือบานศรีพันตน เรือทุกลํามีลวดลายงดงาม 

 

         (วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร จ.นาน) 
17.00 น. แวะชิมบัวลอยไขหวาน หรอื ขนมหวาน หลากหลายชนิดและอรอยที่ 

“รานปานิ่ม” 
18.30 น. พรอมกันที่ลอบบี้โรงแรม จากนั้นนาํทานสูวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 

ประทับใจความงดงามวัดพระธาตุชางค้ําฯ ยามค่ําคืน รวมพิธีเก็บดอก
ฝายมงคลสําหรับนํามาปนเปนเสนดายเพื่อทอผาใหเปนผืนสําหรับตัด
เย็บเปนผาจุลกฐิน ซ่ึงเปนการสืบสานประเพณีลานนาโบราณที่หาดไูด
ยากยิง่ในปจจบุัน 

 รับประทานอาหารแบบขันโตก เมนูพื้นเมอืงสุดพิเศษ พรอมชมการแสดง วัฒนธรรมลานนาเมืองนาน 
                                                                                   
 
 
 



 

                       (ภาพแหงความประทับใจพิธีเก็บฝาย งานจุลกฐิน ถิน่เมืองนาน ป 2557) 

 
19.30 น. พิธีเก็บฝายมงคล 
 - พระเถรานุเถระเก็บฝาย 
 - นางฝายคําเกบ็ฝาย  
 - ตนสายบุญเก็บฝาย 
 - คณะศรัทธาผูมารวมงานเกบ็ฝายตนสายบุญและคณะศรัทธาผูมารวมงานพรอมกันที่วิหารหลวง 

รวมกันอธิษฐานและสมาทานศีล 
20.30 น. พิธีทอผาจุลกฐิน..เปดขวงทอ การแสดงศลิปวัฒนะธรรมลานนา สมโภชตลอดทั้งคนื พรอมการทอผา

และตัดเย็บจนแลวเสร็จสมบรูณ 
 (หมายเหตุ : กาํหนดการพิธีการจลุกฐิน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

พัก โรงแรมนานบูตคิ หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก  (15 พ.ย.58)   พิธีถวายผาจุลกฐิน - ภูเก็ต  
06.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พกั หลังอาหารออกเดินทางสูวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร  

รวมพิธีถวายผาจุลกฐิน 
                           (06.00น. ทางคณะไดจัดเตรียมผาทอจุลกฐินที่แลวเสร็จสมบูรณ)     
 
 
 
 
 
 



 
08.00 น. ขบวนแหตามประเพณีชาวลานนาโบราณ อันงดงามอลังการ พรอมตนสายบุญรวมนาํผาจุลกฐินทอด

ถวาย ณ สํานกัปฎิบัติธรรมวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร สาขาหนองเจริญ พระสงฆอนุโมทนา เปนอัน
เสร็จพิธี 

 

 
12.00 น. รวมรับประทานอาหารเที่ยง ซ่ึงทางวัดไดจดัเลี้ยงตอนรับทาน จากนั้นนาํทานเดินทางสูสนามบินนาน 
16.45 น. เหิรฟากลับสูภเูก็ต โดยสายการบนิแอรเอเซีย เที่ยวบิน FD3557 
17.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง แวะตอเครื่อง 
20.30 น. ออกเดินทางสูภูเก็ต เที่ยวบิน FD3013 
21.40 น. ถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวัสดภิาพ บริการสงทานถึงบาน 
 
อัตราคาบริการ    ราคาทานละ  24,900   บาท 
    พักเดี่ยวจายเพิ่ม     8,000   บาท 
     (เปนราคาพิเศษงดแจกของแถม) 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 1. คาตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต -  ดอนเมือง -  นาน โดยสายการบินแอร เอเซีย 

2. คารถตูปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
3. คามัคคุเทศกนําเทีย่วตลอดรายการ 

 4 .คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ 
 5. คาอาหาร ตามรายการทัวร 
 6. คาโรงแรมที่พัก จํานวน5 คืน พักหองละ 2 ทาน 
 7. คาเอกสารและคาธรรมเนียมตางๆ ในการเขาลาว 

8. คาประกันอบุัติเหต ุ
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 1.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 2..คาใชจายทีน่อกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่มที่เปนแอลกอฮอล  คามินิบาร และคาซักรีดเปนตน 
 3. คาทิปคนขับรถ 
 
 
 



 

กําหนดการนัดหมาย 
                 ทองเที่ยวลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน  6 วัน 5 คืน 

                                               เดินทางระหวางวันท่ี 10-15 พฤศจิกายน 2558  
 

 

ROUTING FLIGHT NO. DATE DEPARTURE ARRIVE REMARK 

เสนทาง เท่ียวบิน วันที่ เวลาออก เวลาถึง หมายเหตุ 

ภูเก็ต-อุดรธานี        FD3170  10 พ.ย. 58 14.40 16.25  
   นาน-ดอนเมอืง FD3557 15 พ.ย. 58 16.45 17.55  

ดอนเมือง-ภูเก็ต FD3015 15 พ.ย. 58 21.10 22.35  

 
วันท่ี   :   วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558            

12.00 น. บริการรถรับทานที่บาน 
12.30 น. พรอมกันท่ีสนามบนิภูเก็ต เคานเตอรสายการบนิแอร เอเซีย   
โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสาร
ใหทาน 

หัวหนาทัวร : คุณอําพัน นุนตา (ผึ้ง) โทร. 081-8959430 
เจาหนาท่ีประสานงาน  :    คุณอลิษา (ก๊ิป)  โทร. 084-8426854 
กระเปาเดินทาง  :   ใหเจาหนาที่ของบริษัททําการเช็ครายชื่อและติดปายผูกกระเปา เดินทางใบใหญ จากนั้น 

   เจาหนาทีฯ่จะทําการโหลด กระเปา และบตัรที่นั่ง   
 

                                                      เรื่องนารูกอนเที่ยวลาว 
การเตรียมตัวการเดินทาง 
อุณหภูมิ   
 10-15 พฤศจิกายน 2558  เปนชวงเขาสูฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส อากาศหนาวในชวงเชา ตอน
กลางวันอากาศอบอุน และอาจมีฝนตก 
สิ่งที่ตองเตรียม  
 ยาประจําตัว  หรือยาสามัญประจําบาน , รม , ครีมกันแดด , เสื้อกันหนาว (ตอนกลางคืนอากาศหนาว) และของที่จะทําบุญ
ตักบาตรตอนเชา 
ศุลกากร 
 นักทองเที่ยวนําเงินกีบลาวและสกุลอื่น ๆ เขา สปป.ลาวไดโดยไมจํากัดจํานวน สุราไมเกิน 1 ลิตร บุหรี่ 500 มวน 
 สิ่งของที่ตองแสดง ไดแก กลองถายรูปและเครื่องมือสือ่สารตาง ๆ สิ่งของตองหามนําเขาประเทศ ไดแก ยาเสพติด อาวุธ 
และสื่อลามกอนาจารทั้งหลาย 
 สิ่งของตองหามนําออกนอกประเทศ ไดแก วัตถุโบราณ และพระพุทธรูป ยกเวนที่ไดรับอนุญาตและผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญแลววาไมไดเปนสมบัติล้ําคาของชาติ 
 
ไฟฟา 



 220 โวลต วงจรกระแสสลับ ปลั๊กไฟฟาแบบขาแบนและขากลม 2 ขา ชนบทบางแหงมีไฟฟาใชเฉพาะชวงเวลา และบาง
แหงยังไมมีไฟฟาใช 
 
น้ําประปา 
 ใชสําหรับการขําระและซักลางเทานั้น ไมปลอดภัยท่ีจะนํามาบริโภค หากจําเปนตองตมใหเดือดเสียกอน 
 
ความปลอดภัย 
 ดวยระบอบการปกครองที่เครงครัด ประกอบกับการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมวิถีชาวพุทธ คนลาวสวนใหญมีจิตใจโอบ
ออมอารีและเปนมิตรกับชาวตางชาติ ไมปรากฏเหตุการณทํารายนักทองเที่ยวอยางรุนแรง มีแตการลักเลก็ขโมยนอย หรือฉวย
โอกาสโกงราคาสินคาและบริการ 
 สิ่งท่ีนักทองเที่ยวพึงรําลึกถึงเวลาไปเที่ยวยังสถานที่ใดควรอานปายประกาศตาง ๆ เสียกอน และอยาละเมิดขอหาม 
เจาหนาท่ีลาวพรอมปฏิบัติหนาท่ีอยางแข็งขัน ชาวลาวมีขนบธรรมเนียมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น
เชนเดียวกับไทย อาทิ การแตงกายไปวัดตองเรียบรอย ไมนุงสั้น ไมสวมเสื้อท่ีเห็นเนินอก ไมเขาบานผูอื่นกอนไดรับการเชื้อเชิญ 
และตองถอดรองเทากอนเขาบานเสมอ  คนลาวนั้นออกจะหวาดระแวงคนไทย อันเนื่องมาจากเหตุการณในประวัติศาสตร ท่ีลาว
ตกเปนประเทศราชของไทย หากฝรั่งเศลไมยึดลาวไปจากไทยในชวงยุดลาอาณานิคมเสียกอน ปานนี้ลาวคงจะถูกไทยกลืนชาติ
ไปแลว  และเมื่อลาวเปดประเทศนําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใชใหม ๆ ยังขาดความเขาใจ  คนลาวมีทัศนคติตอการเก็บกําไรวา
เปนการเอาเปรียบของนักลงทุน ซึ่งสวนใหญก็คือคนไทย และมองไทยวาเปนนักฉวยโอกาส คนไทยไปเยือนลาวจึงควร
หลีกเลี่ยงการสนทนาและการกระทําท่ีจะนําสูประเด็นเหลานี้ 
อาหารการกิน 
 อาหารหลักของลาวคือ “ขาวเหนียว” ทุกมื้อจะมีขาวเหนียวยืนพื้นกินกับน้ําพริก ผักลวกสมตํา ตมแกง แกงเผ็ด  
ปลาน้ําจืดปงหรือเผา  อาหารท่ีพบบอยคือ ลาบ สมตํา หรือตําหมากหุง คือสมตํา ปงไก แกงหนอไม แกงเห็น ขาวปุน (ขนมจีน) 
ราดน้ํายาปลา เอาะหลาม (เนื้อกับหนังควายตากแหง เคี่ยวกับตะไคร พริก มะเขือยาว และปลาแดก) ขาวจี่ หมูปน หมอกปลา (หอ
หมกปลา) คนาบปลา หมูสมปงไสอั่ว หมูยอ กอยไก ซุปตีนควาย ตมเค็มตีนควาย หนอไมหมก ยอญวน ยอดิบ(ปอเปยสด) เฝอ 
ขนมมันสําประหลัง ขนมหมอแกง ขาวเหนียวแกว  
 
เคร่ืองดื่ม 
 ท่ีนิยมกันมากที่สดุคือ เบยลาว (เบียรลาว) ท่ีลาวผลิตเองภายในประเทศ ดีกรีไมแรง รองมาไดแกเหลาขาว หมักจากขาว 
ดีกรีแรง เหลาขาวที่มีช่ือเสียงเปนของบานชางไห หลวงพระบาง กาแฟลาวเปนกาแฟพันธุดีและรสชาติเยี่ยมพันธุหนึ่งของโลก 
ใชเมล็ดกาแฟคั่วสด ตมในน้ําเดือดรสจงึเขมขม กาแฟรอนชงกับน้ําตาลและนมขนสวนการแฟเย็นมีนมขนจืดราดบนน้ําแข็ง บาง
ทีจึงเรียกวา กาแฟนมเย็น เครื่องดื่มอีกประเภทที่นักทองเที่ยวชาวตะวันตกนิยมกันมากคือ น้ําออย และน้ําผลไมปน 
 

ชอปปงลาว 
สิ่งของนาซ้ือ 
 สินคานาซื้อของลาวที่ข้ึนชื่อคือผาทอ ท้ังผาฝายและผาไหม ฝมือละเอียด ลวดลายงดงามแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค ผา
ปกเย็บมือของกลุมชาวเขาเผาตาง ๆ เครื่องเงนิเครื่องทอง เครื่องจักรสาน งานแกะสลักไมตลอดจนกาแฟลาว เบียรลาว และเหลา
พื้นเมืองก็นาซือ้ไมนอย  นอกจากนี้มีสินคาจากตางประเทศเชน แกวคริสตัลจากเชโกสโลวะเกีย รองเทา เสื้อผาและหัตถกรรม
จากเวียดนาม อาหารแหง ผลไม และเครื่องใชจากจีน สินคาเหลานี้ราคาไมแพง 
 แหลงชอปปงท่ีสําคัญคือตลาดเชาในนครเวียงจันทน ตลาดดาลา ตลาดมง และศูนยรวมสินคาหัตถกรรมบานผานมที่หลวง
พระบาง 
 



 


