
ชุมชนศิลาเพชรโฮมสเตย์
จ. น่าน



ชุมชนศิลาเพชรโฮมสเตย์
จ. น่าน

Sila Petch Homestay, Nan

ดอยหลวงภูคาเง้ือมตระหง่านอยู่ท่ีปลายฟา้ ทุ่งข้าวหอมในหุบเขาสุด
สายตา ดวงดาวท้ังฟา้กระจ่างราวกับจะเอ้ือมคว้าถึง บรรยากาศใน
ช่วงเย็นย่ำาจนถึงพลบท่ีชุมชนศิลาเพชร โฮมสเตย์ เท่าน้ีก็เพียงพอ
ต่อการเร้นตัวหายไปสักคืน หากแต่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในอ้อมกอดของ
ทิวเขาหลวงพระบางยังมีเร่ืองราวอีกมากมายรอมาเล่าสู่กัน พ้ืนท่ี
ตรงกลางชุมชนเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจี คนในชุมชนมีวิถีชีวิต
เรียบง่าย ท้ังยังมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้านท่ีน่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จากศาลเจ้าหลวงภูคาสู่สายน้ำา
ย่างท่ีหล่อเล้ียงชีวิตกว่าสิบหมู่บ้าน และสำารับขันโตกจากวัตถุดิบ
ท้องถ่ิน โขลกน้ำาพริกรสถึงเคร่ือง แอ่วแปลงผัก ชิมสำารับตำารับ
อาหาร จากสารพัดพืชผักท่ีเก็บหาได้ และสนุกไปกับกิจกรรมทำา
ข้าวหลามบ้านดอนชัย แล้วพักหลบร้อนท่ีโตรกธารในช่องผาของ
น้ำาตกศิลาเพชร ไปสัมผัสวิถีชีวิตชนบทแสนเรียบง่าย ท่ามกลาง
ขุนเขาท่ีเคล้าคลอด้วยไอหมอก

Doi Luang Phuka stands tall against the horizon, looming over 
the endless rice fields in the valley here in Northern Thailand. 
With no pollution from the city, the stars shine bright in the 
evening, which is the perfect time to soak up the tranquil vibes 
at Sila Petch community homestay. This tiny village hidden 
among the peaks of the Luang Prabang mountain range has so 

many stories to tell. Full of green rice fields, the locals 
here live a simple agricultural lifestyle while upholding 
their unique culture. 

You’ll get to travel from Phuka Shrine along the river 
that provides for people living in more than ten nearby 
villages. Taste a traditional set meal cooked with locally-
sourced ingredients (noticing the intense flavor of chili 
paste), take a tour of the vegetable plantations, and 
have fun making Ban Don Chai roasted glutinous rice, 
which is cooked in bamboo joints. For a rest bite from 
the sun, hide under the shade at Sila Petch waterfall 
and get to know about the simple countryside lifestyle 
among the mountain mist.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• ทำ�น้ำ�พริกมะแขว่น (วัตถุดิบพ้ืนบ้�นแห่ง
ชุมชนศิล�เพชร)
Learn how to make Sichuan 
pepper chili paste (Sila Petch’s 
local food product).

• น่ังรถซ�เล้งชมทัศนียภ�พ
Sightseeing around the 
countryside in a tricycle sidecar

• รับประท�นอ�ห�รเย็นแบบขันโตกพร้อม
ชมก�รแสดงพ้ืนบ้�น
Enjoy a “Khan Tok” dinner while 
watching traditional performances.

• จิบน้ำ�ช� Afternoon Tea Set ริมน้ำ�ตก
Afternoon tea by the waterfall



วนัแรก Day One
ชว่งเชา้	 	 เดินทางถึงอำาเภอปวั	จังหวัดน่าน	เมืองเลก็ใจกลางหบุเขา	แหลง่อาศัยของผูค้น

หลากเชือ้ชาติหลายวัฒนธรรม
Morning   Arrive at Pua, a small city surrounded by mountain ranges, a home to 

countless nationalities and cultures; located in Nan Province.

 เชก็อินรา้นลำาดวนผา้ทอ	ลดัเลาะไปตามสะพานไม้รายลอ้มด้วยทุ่งนาเขียวขจีสูท่ี่ตั้ง
ของรา้นกาแฟไตลือ้	จิบกาแฟบรรยากาศรมินาท่ามกลางกลิน่อายวัฒนธรรมไตลือ้	
Stop at Lamduan, a scenic coffee shop great for photos and coffee.
Walking	along	wooden	bridges	in	the	middle	of	green	rice	field

แวะวัดศรมีงคล	หรอืที่ชาวบ้านเรยีกว่าวัดบ้านก๋ง	สกัการะพระพุทธรูปเก่าแก่
อายุกว่ารอ้ยปี	ชมงานพุทธศิลปบ์นฝาผนัง	เพลดิเพลนิกับงาน	Art	Installation	
ออกแบบด้วยรม่และโคมลา้นนาหลากสสีนั
Visit Wat Srimonkol, or “Ban Kong”, the community’s main temple.

   •   Pay homage to ancient Buddhist sculpture (over a hundred years old)

   •   Amazed by art works, traditional umbrellas, and Lanna-style lamps.

ชว่งกลางวัน	 	 พักรบัประทานอาหารกลางวันกับเมนูยอดฮิต	ตำารบัเด็ดแหง่เมืองปวั	“เปด็น้ำาดี”	
Noon   Have lunch and try roasted duck with bile sauce, the community’s most 
   famous dish.

ชว่งบ่าย			 	 เดินทางถึง	“ชมุชนศิลาเพชรโฮมสเตย”์	
ต้อนรบัด้วยความหวานฉ่ำาของน้ำาตะไครใ้หไ้ด้คลายรอ้นดับกระหาย

Afternoon  Arrive at Sila Petch Community 
   Refresh with a welcome drink of lemongrass water.

เข้าครวัลว้งสตูรลบัความอรอ่ยของตำารบัศิลาเพชร	เรยีนรูก้ารทำาเมนูน้ำาพรกิ
มะแขว่น	น้ำาพรกิรสแซ่บ	จากวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ตามละแวกชมุชน	
Discover the “hidden kitchen secret” of Sila Petch, “Makhwean” a local 
ingredient only found in this area, then learn how to turn them into 
yummy chili paste

จิบชา	Afternoon	Tea	Set	ท่ามกลางบรรยากาศรม่รืน่รมิน้ำาตกศิลาเพชร	ลิม้รส
ความอรอ่ยของข้าวหลามสตูรเด็ดแหง่ศิลาเพชร	“ข้าวหลามปา้เพ็ญ”	รสชาติไม่
หวาน	ไม่เค็ม	อัดแน่นไปด้วยไสเ้ต็ม	ๆ
Enjoy	an	afternoon	tea	set	by	the	waterfall.	Try	the	famous	“Khao	Lam	
Pa	Pen”,	flavored	glutinous	rice	cooked	in	bamboo	with	assorted	sweet	
and	savory	fillings

ชว่งเย็น	 	 เดินทางเที่ยวชมุชนด้วยรถซาเลง้	ชืน่ชมบรรยากาศของวิถีชวีิตรมิท้องทุ่ง	ที่มี
ลำาน้ำาย่างไหลผา่น	สมัผสัภาพของผนืปา่เขียวจี	หอ้มลอ้มไปด้วยความยิ่งใหญข่อง
เทือกเขาหลวงพระบาง

Evening   Adventurous motorcycle-sidecar ride along the river streams and green 
fields;	surrounding	with	an	unforgettable	view	of	the	mountain	ranges.

น่ังลอ้มวงตามธรรมเนียมคนเหนือ	สมัผสับรรยากาศอาหารเย็นตามวัฒนธรรม
ลา้นนา	เสริฟ์ในรูปแบบขันโตก	ด้วยเมนูปลาทอดสมุนไพร	ลาบหมูคั่ว	แกงแคไก่
บ้าน	ยำาผกักูด	น้ำาพรกิแกลม้ด้วยผกัเคียง	ปิดท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาล	ชมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชวีิตของชมุชนสดุประทับใจ	
Enjoy	a	“Khan	Tok”	dinner	cooked	with	local	ingredients,	with	dishes	
including	herbal	fried	fish/	roasted	spicy	pork	patties	/	chili	soup	with	
chicken	/	spicy	fern	salad	served	with	chili	dip	and	seasonal	vegetables	
and fruits, as well as some traditional shows.

ร่ำาลาชมุชนศิลาเพชรโฮมสเตย์
Depart from Sila Petch Community

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
ศิล�เพชร - วัดภูมินทร์ - พระธ�ตุแช่แห้ง

Sila petch - Wat Phumin - Phra That Chae Haeng



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้  เดินทางท่องเที่ยวในเมืองน่าน	ตระการตาไปกับศิลปวัฒนธรรมงดงามในเมือง
	 	 	 สโลวไ์ลฟ	์ที่มีความเนิบเปน็เอกลกัษณ์

   •  สมัผสัวฒันธรรมไตลือ้อนัเปน็เอกลกัษณ	์ณ	ชมุชนบา้นหนองบวั	อำาเภอท่าวังผา	 
	 	 	 			จังหวัดน่าน
	 	 	 •		แวะวัดหนองบัว	ศาสนสถานเก่าแก่โบราณของชมุชนหนองบัว	สรา้งขึ้นในสมัย	
	 	 	 			รชักาลที่	4	ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม	บอกเลา่เรือ่งราววิถีชวีิตความ	
	 	 	 				เปน็อยู่ของผูค้นในอดีต
	 	 	 •		เยี่ยมชมหอศิลปร์มิน่าน	จัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชือ่เสยีงหลากหลาย	
	 	 	 			คน	ในบรรยากาศสบาย	ๆ	รมิแม่น้ำาน่าน
	 	 	 •		แวะวัดภูมินทร	์วัดชือ่ดังประจำาเมืองน่าน	ชมภาพกระซิบรกับันลอืโลก	

Morning   Explore	the	Tai	Lue	community	and	get	to	know	about	their	local		 	
   traditions.

 	 	 •		Discover	the	Tai	Lue	culture	that	is	one-of-a-kind;	located	in	Baan		 	
	 	 	 			Nong	Bua	Community,	Tha	Wang	Pha	District,	Nan	Province
	 	 	 •		Visit		Wat	Nong	Bua,	a	Tai	Lue	traditional	temple	with	unique	artistic		
       style, built during King Rama 4 reign, full of art works depicting the  
       way of life in the past.
   •  Visit Nan Riverside Art Gallery and enjoy the view of Nan river.
	 	 	 •		Visit	Phumin	Temple,	Nan’s	most	famous	temple	where	you	can	see		
	 	 	 			“The	Whispering”,	a	legendary	painting.

ชว่งกลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวันที่เฮือนเจ้านาง	เอรด็อรอ่ยไปกับเมนูอาหารเหนือ
	 	 	 รสเด็ด	ผอ่นคลายไปกับบรรยากาศสบาย	ๆ	รมิแม่น้ำาน่าน
Noon   Lunch at Huean Chao Nang, a restaurant by the Nan River

ชว่งบ่าย  ออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองน่านกันต่อ
	 	 	 •		เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ	น่าน	จัดแสดงโบราณวัตถุชิน้สำาคัญ
	 	 	 			หลากหลายชิน้	ในบรเิวณคุ้มของอดตีเจ้าผูค้รองนครน่าน	หรอืทีเ่รยีกวา่	“หอคำา”
	 	 	 •		พักผอ่นจิบกาแฟที่เฮือนตังต่อ
	 	 	 •		สกัการะพระธาตุแชแ่หง้	พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของคนน่าน	อายุมากกว่า	600	ปี	

พระธาตุประจำาปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ
Afternoon   Let’s explore Nan
   •  Visit the National Museum, numerous ancient artifacts resides in “Hor 

Kham” the residence of the former ruler of Nan
	 	 	 •		Coffee	break	at	Huean	Hang	Tor
	 	 	 •		Pay	homage	to	Phra	Tat	Chae	Haeng,	the	symbolic	temple	(over	600	

years old) for the year of the rabbit in the Chinese zodiac.

ชว่งกลางคืน  ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร
Evening  Head back to Bangkok

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The	activities	are	suitable	for	

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณสมเกียรติ ใหม่วงศ์
Khun Somkiat Maiwong 
Tel. 08-1029-2007

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณชลธิชา กล่ินสังข์
Khun Chonticha Glinsang
Tel. 08-7-359-2180
E-mail: 
Glinsang@gmail.com

พ.จ.อ. รัฐภูมิ วรสุทธ์ิพิศาล
Chief Petty Officer 
First Class Ratthapoom 
Worasutpisan
Tel. 08-2181-5977 
E-mail: 
ratthapoom.wora@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,700 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,700 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

Booking Center
09-2257-6499, 06-5939-9015




