
 

                               SmartLife SmartHealth รว่มกบั Wellness World โดย นพ.บุญชยั อศิราพสิษิฐ ์

“Retreat & Relax Detox ตบั - กาย - จติ” เป็นหลกัสตูร 3 วนั 2 คนื @ ผีง้หวาน รสีอรท์ กาญจนบุร ี
วนัศุกร-์อาทติย ์ที ่1-3 ตุลาคม 2564 และ  15-17 ตุลาคม 2564  (รบัจ านวนจ ากดั 35 ทา่น) 

 พกัหอ้งคู ่ราคา 6999 บาท/ทา่น พกัเดีย่ว ราคา 7999 บาท/ทา่น 
 ทุกท่านเดนิทางโดยอสิระ เมือ่ถงีรสีอรท์ เจา้หน้าทีต่รวจ ATK ทุกท่านก่อนเขา้รว่มกจิกรรม ดแูลโดยเจา้หน้าทีท่ีฉี่ดวคัซนีครบ    

         
นายแพทยบ์ุญชยั อศิราพสิษิฐ ์คน้พบว่า ถา้เราใชช้วีติตามกฎธรรมชาตดิว้ยการปฏบิตัติามหลกั หา้ม 5 ตอ้ง 5 ตามหนงัสอื “ปฏวิตัชิวีติ

...ปฏวิตัสิุขภาพ” เราจะสามารถฟ้ืนฟูสุขภาพจนท าใหโ้รคทีร่กัษาไมห่าย เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิภมูแิพ ้ภาวะไต
เสือ่ม มะเรง็ สามารถหายได ้
  ในการจะท าใหส้ขุภาพฟ้ืนฟูไดอ้ย่างรวดเรว็ จ าเป็นตอ้งท าใหส้ะอาด ทัง้รา่งกายและจติใจ ในสว่นของรา่งกาย “ตบั” ทีส่ะอาดมสี่วน
ส าคญัมากต่อการหายของทุกโรค ระบบอื่นๆ ของรา่งกาย เช่น ระบบไหลเวยีนเลอืด ระบบทางเดนิหายใจ ระบบหมนุเวยีนน ้าเหลอืง รวมทัง้
ระบบทางเดนิอาหารกจ็ าเป็นตอ้งท าใหส้ะอาดทีสุ่ด และส่วนทีม่อีทิธพิลต่อการมสีุขภาพทีด่สี าคญัยิง่อกีประการหนึ่ง คอื “การมจีติทีส่ะอาด” เพือ่
เป็นการเพิม่พลงัใหก้บั “จติใตส้ านึกในการบ าบดัโรคต่างๆ”   

หลกัสตูร “Retreat&Relax Detox ตบั-กาย-จติ”…ท าไดง้า่ยไดผ้ลด ีไมต่อ้งอดอาหารใหห้วิ แต่มปีระสทิธภิาพสงูในการขจดัสารพษิออก
จาก ตบั - กาย – จติ เพือ่ผลในการบ าบดั “โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ภมูแิพ ้มะเรง็ ตบั ไขมนัพอกตบั ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิภาวะไตเสื่อม 
รวมทัง้นิ่วในระบบทางเดนิน ้าด”ี 
  

วนัที ่1                 การเตรียมพร้อม และ เดินทางสู่ Wellness World Kanchanaburi @ ผีง้หวาน รีสอรท์  กาญจนบรุี 
07.00  – 16.00 น.  เตรยีมตวัก่อนเดนิทางมาเขา้โปรแกรมดว้ยการงดรบัประทานขา้วและกบัขา้วใดๆ  
                         เปลีย่นมารบัประทานผลไม ้เชน่ ฝรัง่ แอปเปิล ชมพู ่สาลี ่กลว้ย มะมว่งทีไ่มสุ่กงอม แคนตาลูป  

   โดยสามารถรบัประทานไดจ้นอิม่ รบัประทานไดบ้่อยๆ ไมร่บัประทานอาหารใดๆ นอกจากผลไมท้ีก่ล่าวมา  
   เมือ่หวิไมด่ืม่น ้าผลไมบ้รรจุกล่อง เพราะจะท าใหเ้ลอืดเป็นกรด ควรดืม่น ้าสะอาดทีไ่มผ่สมน ้าตาลและงดดื่มเครือ่งดื่ม 
   แอลกอฮอลท์ุกชนิด สามารถดื่ม Amino Vit หรอื Amino Bc เพิม่เตมิเพือ่ลดความหวิ และเพิม่ความสดชืน่ใหก้บั 
   รา่งกาย รบัประทานยารกัษาโรคประจ าตวัไดป้กต ิระหว่างเตรยีมตวัหากมอีาการผดิปกต ิสามารถปรกึษาอาการ
ผดิปกตไิด ้ 

16.00 น.    เดนิทางมาถงึศูนยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนส เวลิด ์กาญจนบุร ี@ ผีง้หวาน รสีอรท์  ลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  
16.30  – 17.00 น.  รบัอุปกรณ์ ตรวจรา่งกายก่อนเขา้โปรแกรม รบัประทานผลไมแ้ละน ้าซุปผกั  
17.00  – 18.00 น.  กล่าวตอ้นรบั และแนะน าการเขา้รว่มโปรแกรมอยา่งละเอยีด 

   ดื่มน ้าผึง้ + น ้ามะนาว + ดเีกลอื 
18.00 – 20.30 น.   วทิยากร  แพทยจ์ากศนูยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนสแคร ์บรรยายในหวัขอ้ 
      “ประโยชน์จากการลา้งพษิตบั - กาย – จติ” 
20.30 น.    กจิกรรมสวนลา้งล าไสใ้หญ่ดว้ยน ้าอุ่น + น ้ามะนาว ณ ทีพ่กั และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัที ่2                  ปฏิบติัการ DETOX ล้างพิษทัง้ระบบร่างกาย  



 

06.00  – 07.00 น.   กจิกรรมสวนลา้งล าไสใ้หญ่ดว้ยน ้าอุ่น + น ้ามะนาว 
      กลัว้ปากดว้ยน ้ามะพรา้วสกดัเยน็ ณ ทีพ่กั 
07.00  – 07.45 น.   ออกก าลงักายยามเชา้/ตรวจสขุภาพดว้ย LAB เพือ่การวางแผนการดแูลสขุภาพดว้ยวถิธีรรมชาตปิระยกุต์  

               (มคีา่ใชจ้่าย LAB เป็นรายการเพิม่นอกเหนือจากโปรแกรม สามารถเลอืกตรวจได)้ 
08.30  – 09.00 น.   รบัประทานน ้าผกัผลไมส้กดัเยน็แบบเขม้ขน้ผสมผงธญัพชื 
09.00  – 10.30 น.   วทิยากร แพทยจ์ากศนูยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนสแคร ์บรรยายในหวัขอ้ 
       “ธรรมชาตบิ าบดัเพือ่การบ าบดัโรคและชะลอวยั” 
10.30  – 11.00 น.   พกัรบัประทานน ้าซุปเพือ่สขุภาพ 
11.00  – 12.00 น.   วทิยากร แพทยจ์ากศนูยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนสแคร ์บรรยายในหวัขอ้ 
       “อาหาร 12 กลุม่ เพือ่การบ าบดัโรค” 
12.00  – 13.00 น.   รบัประทานน ้าผกัผลไมส้กดัเยน็แบบเขม้ขน้ผสมผงธญัพชื และทานน ้าซุปผกัเพือ่สุขภาพ 
13.00  – 14.00 น.   วทิยากรจากศนูยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนสแคร ์บรรยายในหวัขอ้ 
       “อาหารและเครือ่งดื่มสตูรเวลเนส” 
14.00  – 15.00 น.   วทิยากร  อาจารยว์รศินนัท ์ค าเกดิ บรรยายในหวัขอ้ 
       “การนวดบ าบดันิ้วลอ็ค” 
15.00  – 17.00 น.   กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พือ่สขุภาพ แบง่เป็น 2 กลุ่ม สลบักนั  
   กลุ่มที ่1  วารบี าบดั และ ออกก าลงักายยดืเสน้ 
   กลุ่มที ่2   กจิกรรมปลกูพชืสมนุไพร    
17.00  – 18.30 น.   รบัประทานน ้าผกัผลไมส้กดัเยน็แบบเขม้ขน้ผสมผงธญัพชื และทานน ้าซุปผกัเพือ่สุขภาพ 
18.30  – 20.30 น.   วทิยากร  แพทยจ์ากศนูยธ์รรมชาตบิ าบดัเวลเนสแคร ์ บรรยายในหวัขอ้ 
       “หยดุแก่เรว็...หยดุป่วย ดว้ยหลกั หา้ม 5 ตอ้ง 5” 
20.30  – 21.00 น.   กจิกรรมสวนลา้งล าไสใ้หญ่ดว้ยน ้าอุ่น + น ้ามะนาว ณ ทีพ่กั 
      ดื่มน ้ามนัมะกอกหบีเยน็ + น ้ามะนาว + น ้าผึง้ + เกลอืแกง 
21.00 น.               นอนหลบัพกัผอ่น ถา้มกีารถ่ายอุจจาระหลงั 24.00 น.   

    ใหเ้กบ็อุจจาระเพือ่ตรวจหาสิง่ขบัถ่ายจากระบบทางเดนิน ้าดแีละตบั 
 

วนัที ่3      ปฏิบติัการ RESET เพื่อความสมดลุ และเดินทางกลบัเพ่ือสขุภาพท่ีดี  
06.00  – 07.30 น.   กจิกรรมสวนลา้งล าไสใ้หญ่ดว้ยน ้าอุ่น + น ้ามะนาว 
      เกบ็อุจจาระเพือ่ตรวจดสูิง่ขบัถ่ายจากระบบทางเดนิน ้าดแีละตบั 
 
07.30  – 08.30 น. รบัประทานขา้วตม้ธญัพชืเพือ่ความอิม่อรอ่ย และขจดัพษิ/รบัการตรวจสิง่ขบัถ่าย  
   และค าอธบิาย LAB เพือ่วางแนวทางในการบ าบดัโรค...ชะลอวยั 
08.30  – 09.00 น. รว่มบนัทกึภาพความทรงจ า 



 

09.30  – 10.00 น.  วทิยากร  นายแพทยบ์ุญชยั อศิราพสิษิฐ ์บรรยายในหวัขอ้ 
    “100 ปี ไมม่ป่ีวย ดว้ยวถิธีรรมชาตปิระยกุต”์ 
10.00  – 11.30 น.    แบ่งปันความประทบัใจ และเรือ่งราวดีๆ  รว่มกนั 
11.30  – 12.00 น. กจิกรรมสวนลา้งล าไสใ้หญ่ดว้ยน ้าอุ่น + น ้ามะนาว 
   เกบ็อุจจาระเพือ่ตรวจดสูิง่ขบัถ่ายจากระบบทางเดนิน ้าดแีละตบั 
12.00 น.   เดนิทางกลบับา้นโดยสวสัดภิาพ พรอ้มสขุภาพกายและใจทีด่ ี
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
อตัราคา่บรกิารดงักล่าวรวม 
• คา่ทีพ่กัโรงแรม 2 คนื (หอ้ง Garden View) ตามทีร่ะบุในโปรแกรม    
• คา่ธรรมเนียม คา่วทิยากรทางการแพทย ์เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามระบุ 
• อาหารตามรายการทีร่ะบุ และเครือ่งดื่มตลอดการเดนิทาง 
•          คา่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการรว่มกจิกรรม  
• วงเงนิประกนัอุบตัเิหตุกรณีเสยีชวีติ 1,000,000 บาท วงเงนิประกนัอุบตัเิหตุคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (ไมค่รอบคลุม
เรือ่งสขุภาพ และป่วยไขทุ้กกรณี) ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็ และ
เอกสารรบัรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและส ารองจ่ายไปก่อน 
 
อตัรานี้ไมร่วม 
• คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%, คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ เชน่คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ฯลฯ   
.         รถตู ้VIP ปรบัอากาศอยา่งน้อย  5 ท่าน (ท่านละ 500 บาท/เทีย่ว)   หรอื รถโคช้ปรบัอากาศ 20 ท่านขึน้ไป    
• ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ 500 บาท/รถโคช้ปรบัอากาศ   
เงือ่นไขการช าระเงนิ (ชว่งเทศกาลและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) มดัจ าท่านละ 5000 บาท / มดัจ าท่านละ 3000 บาท(ไมใ่ชว่นัหยดุยาว) คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 14 วนั บรษิทั ยนูิเวอรแ์ซล แทรเวล ลิง้ค ์แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั เลขทีบ่ญัช ี

 


