
ชุมชนศิลาเพชร
จ.น่าน

Sila Petch, Nan



หายตัวไปสักคืนในชุมชนเล็กๆ กลางสายหมอก และทุ่งข้าวหอมสุดสายตา    
ในวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง พักโฮมสเตย์ ในเรือนไทลื้อ ริมล�าน�้าย่าง

ที่ ไหลลดหลั่นผ่านโตรกผาหินอัคนีเกิดเป็นน�้าตกศิลาเพชร ร่วมเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาด้านผ้าฝ้ายทอย้อมสีสดใส สืบทอดมานานนับร้อยปี

Get away from it all for one night in a small community located in the middle 
of the misty and vast rice fields surrounded by Luang Phra Bang Mountain. 

Rest in a ‘Tai Lue’ homestay near the lively body of water that cascades 
over the igneous rocks that form the Sila Petch Waterfall. 

Learn about dyed cotton weaving that uses colorful patterns – a skill 
that people here have been inheriting for hundreds of years.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

ช่วงบ่าย	 	พิธีต้อนรับผู้มาเยือน	สักการะศาลเจ้าหลวงภูคา	ออกเดินสัมผัสวิถีชุมชนแห่งล�าน�้าย่าง	
(Afternoon)	 	ทุ่งข้าวในวงล้อมของเทือกเขา	พืชผักพื้นบ้าน	แวะศูนย์ภูมิปัญญาชุมชนด้านผ้าทอไทลื้อ
	 	Welcoming Ceremony, pay respect to Luang Phu Kha Shrine, experience the   
  culture of Lam Nam Yang, inspect the rice fields surrounded by a mountain range,  
  pick local vegetables, and visit the local knowledge center that’ll teach you more   
  about Tai Lue weaving.

ช่วงหัวค�่า		 	พิธีบายศรีสู่ขวัญ	การแสดงสะล้อซอซึง	ฟ้อนไทลื้อ	อาหารค�่าแบบขันโตก
(Dusk)	 	 Experience a Bai Sri Su Kwan ceremony, Sa Lo So Sueng Show, Tai Lue dance,   
  and then enjoy a traditional Khantoke Dinner.

วันที่สอง (Second Day)

06:00			 	เดินชมตลาดเช้าในสายหมอก	ใส่บาตร	ที่หน้าบ้านพัก
	 	Stroll through a market in the morning and offer food (making merit) to the monks in  
  front of the accommodation.

07:30		 	อาหารเช้า
	 	Breakfast

08:30		 	ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	 	เดินป่าศึกษาธรรมชาติ	และประวัติศาสตร์ชุมชน	เส้นทางเดินไม่ยากระยะทาง	1	ก.ม.
	 	ศาลเจ้าพ่อภูคา	–	บ่อน�้าทิพย์	–	สะพานหิน	–	ม่อนฤๅษี
	 	Visit the Sufficient Economy Learning Center
  Hike through a forest, learning more  nature and the community’s history as you go.  
  The path is easy to walk through with a distance of only one kilometer.
  Pho Phu Kha Shrine – Bo Namthip – Stone Bridge – Mon Lue Si

11:30		 	พักผ่อนที่น�้าตกศิลาเพชร	พร้อมอาหารกลางวัน
	 	Relax at Sila Petch Waterfall with lunch

13:00	 	เยี่ยมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ก่อนเดินทางกับโดยสวัสดิภาพ
	 	Visit a local product center before returning back



ติดต่อชุมชน: 081-0292007  คุณสมเกียรติ
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 2,000 บาท (ขั้นต�่ำ 2 ท่ำน)

2,000 baht per person (minimum for 2 persons)

พัก 2 วัน 1 คืนในชุมชน พร้อมอาหาร และกิจกรรมในชุมชน
2 days 1 night community, include meals and activities within the community
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