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Tung Yee Peng Ecotourism Community 

Enterprise, Krabi

ชุมชนทุ่งหยีเพ็งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยมอย่างเกาะลันตาใหญ่ แรกเร่ิมเดิมทีมีช่ือว่าชุมชน “โต๊ะหยีเพ็ง” 
ต้ังตามช่ือของบรรพบุรุษผู้บุกเบิกต้ังรกรากในพ้ืนท่ีน้ี ก่อนจะเพ้ียน
เสียงมาเป็นทุ่งหยีเพ็งอย่างในปัจจุบัน ชาวบ้านท่ีน่ีประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้านและทำาการเกษตร ชุมชนมุสลิมร้อยปีบนเกาะได้ร่วมกัน
จัดต้ังชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง สร้างความเข้าใจ 
และแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือนถึงถ่ินฐานลันตา เอาชีวิตของผู้คน
ท่ีเช่ือมโยงกับแหล่งทรัพยากรจากป่าชายเลนโบราณสองฝ่ังคลองไป
จนถึงเว้ิงทะเลเปิดมาเป็นศูนย์กลาง จากร้ิวเมฆผ่านหน้าต่างเรือบินสู่
เกลียวคล่ืนทะเลอันดามันผ่านเรือล่องสู่เกาะลันตา ทอดน่องชมทิวป่า
ชายเลนเขียวชอุ่ม ปูก้ามดาบและสัตว์นานาพันธ์ุ อาทิตย์กำาลังจะลา
ขอบฟา้อาบแสงเรืองรองบนผิวน้ำา จิบเคร่ืองด่ืมสมุนไพรคลอแสง
สุดท้ายของวัน อ่ิมหนำารสพ้ืนบ้านทะเลใต้ แล้วล้อมวงร้องรำา กล่าว
ขานบทกวี ดนตรีแบบฉบับชาวทุ่งหยีเพ็ง ลงเรือเล็กชมทิวทัศน์ไกล
สุดปลายฟา้ อาบอรุณแรกแห่งอันดามัน หลับตาฟงัเสียงธรรมชาติ
เรไร ร้อยเรียงเร่ืองราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Tung Yee Peng is a tiny community hidden away 
on the popular southern island of Ko Lanta 
Yai. It was originally known as “Toh Yee Peng”, 
named after the settlement’s original founder, 
before it eventually became Tung Yee Peng. 
Living off the land and ocean, locals here are 
predominantly fishermen and farmers. Many of 
the island’s Muslim population formed Tung Yee 
Peng ecotourism community – with the aim of 
educating and inspiring visitors to learn about 
this unique way of life that is deeply connected 
to the mangrove forest running along both 
sides of the canal down into the open water.

After disembarking the plane at Krabi aiport, 
you’ll head along the green, winding road 
until you eventually reach the pier where you’ll 
board a boat to the island. Upon arrival, you’ll 
have the chance to take a look around the lush 
mangrove forest accompanied by fiddler crabs, 
as well as birds and other sea creatures. Sip 
on a herbal drink back at the community while 
watching the last light of the day disappear as 
the sun sinks below the horizon. For dinner, get 
an authentic taste of the south with fresh, locally 
prepared dishes to be enjoyed while listening 
to some of Tung Yee Peng’s old folk songs 
and poetry. In the morning, admire the sunrise 
from a small boat on the water - with nature’s 
soundtrack in the background. In Ko Lanta, 
you can discover your own story of nature 
conservation and restoration.



ไฮไลต์กิจกรรมในชุมชน
Highlight Activities

• อาบอรุณท่ีทุ่งหยีเพ็ง
Sunrise at Tung Yee Peng

• เดินเล่นตลาดท่าเรือ สัมผัสวิถีชีวิต
ตลาดชาวเกาะ
Experience the island market 
life at Ta Ruea market.

• รับประทานอาหารตำารับพ้ืนบ้านแห่ง
ทุ่งหยีเพ็ง
Enjoy some traditional Tung 
Yee Peng food.



วนัแรก Day One
ชว่งสาย	 	 เดินทางถึงจังหวัดกระบี่
Late morning  Arrival at Krabi

ชว่งกลางวัน	 	 พักรบัประทานอาหารกลางวัน
Noon   Enjoy lunch

ชว่งบ่าย			 	 ลอ่งเรอืสูท่้องทะเลอันดามัน	ปลายทางคือเกาะลนัตา
Afternoon  Boat journey through the Andaman Sea, destination Lanta Island

พักผอ่นตามอัธยาศัย	ณ	โรงแรมที่พักในเกาะลนัตา
Leisure time at the hotel

ชว่งเย็น	 	 รบัประทานอาหารท้องถิ่น	รสชาติอรอ่ย	ชมวิวพระอาทิตยต์กบรรยากาศวิวทะเล
แบบพาโนรามา

Evening   Enjoy delicious dinner at a local restaurant accompanied by a 
360-degree panorama sunset view by the sea.

Trip idea 2 วัน 1 คืน (2 days 1 night)
ทุ่งหยีเพ็ง - เมืองเก่าลันตา

Tung Yee Peng - Lanta Old Town



วนัที่สอง Day Two
ชว่งเชา้มืด  เดินทางถึง	“ชมุชนทุ่งหยีเพ็ง”	
Dawn   Arrive at Tung Yee Pang Community 

	 	 	 อาบอรุณที่ทุ่งหยีเพ็ง

   •  ออกเดินทางด้วย	“เรอืเตาถ่าน”	เรอืแจวที่ในอดีตเอาไว้ใชข้นถ่ายถ่านไม้	ปจัจุบัน
ตกแต่งสวยงามพรอ้มบรกิารนักเดินทางด้วยความสบาย	มุ่งหน้าสูท่้องทะเลสดีำา
รบัแสงแรกแหง่ดวงตะวัน	ดื่มด่ำาบรรยากาศท้องฟา้กว้างไกลเคียงคู่กับท้องทะเล
กว้างใหญ	่ไปพรอ้มกับเมนูอาหารเชา้แบบเบา	ๆ	อาทิ	ข้าวต้มปลา	ขนมพื้นเมือง	
ชาลำาเพ็งหรอืกาแฟรอ้น	ๆ	เติมความหอมละมุนสูร่า่งกาย

   •  ลดัเลาะไปตามคลองน้ำากรอ่ยหลากสาย	รบัฟงัเสยีงธรรมชาติท่ามกลางปา่
ชายเลนเขียวชอุ่มผนืใหญ่

   •  เดินเลน่ตลาดท่าเรอื	สมัผสัวิถีชวีิตตลาดชาวเกาะ	เลอืกซ้ือสนิค้าท้องถิ่นเปน็
ที่ระลกึ

“Sunrise	at	Tung	Yee	Peng”	activity

   •  Ride	on	“charcoal	boats”	used	in	the	past	to	transport	from	the	port.	
The	boats	are	now	beautifully	decorated	and	serve	as	comfortable	
tourist	boats.	Sail	on	the	dark	water	surface	to	see	the	first	light	of	the	
day. Admire the endless sky and ocean view while tucking into a light 
breakfast	of	fish	porridge,	local	desserts,	and	hot	medicinal	fern	tea	or	
coffee.

•		Explore	the	brackish	water	canals	and	hear	the	sounds	of	nature	as	
			you	relax	in	the	shade	of	the	green	mangrove	forest.
•		See	the	island	market	life	at	Ta	Ruea	market	and	shop	for	some	local	
   souvenirs.

ชว่งกลางวัน	 	 รบัประทานอาหารกลางวันตำารบัเมนูพื้นบ้านแหง่ทุ่งหยีเพ็ง	เสริฟ์ในภาชนะจักสาน
	 	 	 ท้องถิ่น
Noon	 	 	 Enjoy	a	lunch	of	Tung	Yee	Peng’s	best	traditional	dishes	cooked	with	

rare	local	vegetables.	Perfectly	seasoned,	the	food	comes	served	in	local	
wicker containers.

ชว่งบ่าย		 	 ร่ำาลาชมุชนทุ่งหยีเพ็ง
Afternoon	 	 Departure	from	Tung	Yee	Peng

สมัผสับรรยากาศย่านเมืองเก่าลนัตา	ชมุชนเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี	ชมพิพิธภัณฑ์
ชมุชนชาวเกาะลนัตา	สถาปตัยกรรมโบราณที่ก่อสรา้งด้วยไม้ทั้งหลงั	สำารวจการ
จัดแสดงข้าวของเครือ่งใชใ้นอดีต	ที่สะท้อนวิถีชวีิต	ภูมิปญัญา	และวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของชาวเกาะลนัตา
Explore Lanta Old Quarter, an old community dating back more than 
a hundred years. Visit Lanta Community Museum, an ancient building 
constructed	entirely	from	wood.	Here,	you	can	check	out	the	artifact	
exhibition	that	reflects	the	traditional	way	of	life,	local	wisdom	and	
culture	of	Lanta	island.

ชว่งเย็น		 	 ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร
Evening  Travel back to Bangkok

ฤดูกาล/ช่วงเวลา
ในการท่องเท่ียว

Best Season for Visiting
กิจกรรมสามารถทำาได้ทุกฤดูกาล
The	activities	are	suitable	for	

all seasons.



ผู้นำาชุมชน/ผู้ประสานงานชุมชน
Community leader/Local Coordinator
คุณนราธร หงษ์ทอง
Khun Narathorn Hongthong
Tel. 08-9590-9173

มัคคุเทศก์
Local Guide

คุณพงศ์พัฒน์ 
มณีรัตน์ประเสริฐ
Khun Pongpat 
Maneeratprasert
Tel. 06-3625-0564
E-mail: 
pongpat_ma@hotmail.com

คุณมนัสทวุฒิ ชูแสง
Khun Manustawut 
Chusaeng
Tel. 08-1267-5508
E-mail: 
manusjung.w@gmail.com

ราคากิจกรรมในชุมชน
1,180 บาท/ท่าน (สำาหรับ 6 ท่าน)

*ไม่รวมค่าเดินทาง ท่ีพัก และอาหารนอกชุมชน

Price for activities
1,180 Baht/person (minimum 6 persons)

*transportations, accommodations, and 
some meals are not included

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




