
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ
จ.พังงา

Baan Sam Chong Nuea, Phang Nga

*ชำวต่ำงชำติเพิ่มท่ำนละ 300 บำท (จ่ำยตรงกับชุมชน)
Please note: Foreigners + 300 Baht more (Pay directly to the community)
The difference in prices for Thais and non-Thais is due to different national park entrance fees.



เมือ่แสงแรกทาบทาป่าเกาะ คณุจะไดพ้บกบัมุมมองใหม่ๆ  ของการทอ่งเทีย่ว
ในอา่วพังงา ทัง้โถงถ�า้ระยบิระยบั ทะเลใน แนวปะการงั และมุมมองแบบ

เบริด์อายสว์วิ โดยชาวชมุชนประมงชายฝ่ังแห่งอา่วพงังาเหนอื 
ทีม่ิ ไดเ้กง่กาจเฉพาะเร่ืองการหาปปูลา แต่ยงัเขา้ใจทะเลอยา่งลุม่ลึก

This trip will leave you with a new perspective of tourism at Phang Nga Bay, 
especially when you see the sunrise, lighting up the limestone cliffs and 

island forests that surround the water. This stunning area includes sparkling 
caves, lagoons, coral reefs, and bird’s eye views that can only be reached by 
foot (it’s hot but well worth it!). The many fishing communities of the northern 

part of Phang Nga Bay are not only skilled at catching fish and crab, 
but they also have a deep and profound understanding of the sea 

that you’ll be able to learn about, too.



โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Tour Program

วันที่หนึ่ง (First Day)

ช่วงสาย	 	 	 พบกันที่บ้านสามช่องเหนือฟังเรื่องราวชุมชน	และข้อควรปฏิบัติ	จากนั้นพายนั่งคายัค
(Late morning)	 นั่งแคนนูชมระบบนิเวศป่าชายเลน	
	 	  Meet at Baan Sam Chong Nuea and listen to the story of the community   
   and recommended practices. Then, hop into a kayak or a canoe,   
   observing the mangrove forest ecosystem as you paddle along.

ช่วงเที่ยง		 	 	 อาหารกลางวัน
(Noon)	 	 	 Lunch

ช่วงบ่าย		 	 	 ลุยป่าโกงกางชายเลน	ร่วมกันปลูกป่า	/	ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง	/	ชมฟาร์ม	
(Afternoon)		 	 หอยนางรม	และลองชิมหอยนางรมสด	ร่วมกันท�าผ้ามัดย้อม	/	ชมสาธิตการท�ากะปิ
   Adventure through the swamps and mangrove forests of Phang Nga while  
   helping to afforest the area. There is also time to check out the local’s fish   
   farming practices that use floating baskets, as well as visit a fresh oyster   
   farm (with tasting, of course!)
   Participate in a tie-dyeing activity / Shrimp paste making demonstration

ช่วงหัวค�่า		 	 	 อาหารเย็น	พักโฮมสเตย์ชุมชน
(Dusk)	 	 	 Dinner and rest in a community homestay

วันที่สอง (Second Day)

ช่วงเช้าตรู่				 	 อาหารเช้า	หรือเลือกโปรแกรมพิเศษนั่งเรือชมแสงแรก	และความงามเหนืออ่าวพังงา
(Dawn)	 	 	 Have a leisurely breakfast or (for the second option) head straight out on a  
   boat tour to catch the first light of the day, with the glowing sun rising above  
   the limestone cliffs of Phang Nga Bay.

ช่วงสาย	 	 	 ลงเรือหัวโทง	เที่ยวชมอ่าวพังงา	แวะเข้าชมถ�้าเพชรประการัง	ขึ้นปล่องถ�้าชมวิว	 	
(Late morning)	 แบบเบิร์ดอายส์วิว	ชมทิวทัศน์เขาพิงกัน	เขาตาปู	ถ�้าลอด	และเกาะปันหยี
	 	 	 Jump on a long-tail boat (‘Hua Tong’ boat) and observe the beauty of Phang  
   Nga Bay. On the way, you’ll stop off at Petch Pakarang Cave, where you   
   can walk up to the highest point for a bird’s-eye view. The scenery of Khao  
   Phing Kan, Khao Tapu, Lod Cave, and Punyee Island is truly mesmerizing!



ติดต่อชุมชน: 086-7417949  ผู้ ใหญ่สุรัตน์
Contact: 1nightstaywithlocals@gmail.com

Voucher Package

ราคาท่านละ 2,350 บาท (ขั้นต�่ำ 2 ท่ำน)

2,350 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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