
18-19 MARCH 2023
AT KAENGKRACHAN NATIONAL PARK



กําหนดการ: วนัเสารที์� 18 - วนัอาทิตยที์� 19 มนีาคม 2566  (2 วนั 1 คืน)

INTO THE NATURE
FAMILY CAMP

สถานที�: เดอะกระโจม แก่งกระจาน และ อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

สาํหรบันอ้งอายุ 5 ป� ขึ�นไป

กิจกรรมดาํเนินการสองภาษา- อังกฤษ และไทย

แคมป�ที�เป�ดโอกาสใหทั้�งครอบครวัมสีว่นรว่มในกิจกรรมไปด้วยกัน รว่มเรยีนรู ้
สนกุไปกับธรรมชาติรอบๆตัว พรอ้มวิ�งเล่นในธรรมชาติ 

และเป�ดโอกาสใหผู้ป้กครองไดใ้ชเ้วลาพกัผอ่นรเีฟชรตัวเองผา่นกิจกรรมโยคะ
และ Mindfulness ท่ามกลางธรรมชาติรมิแมน่ํ�า

กิจกรรมสามารถเขา้รว่มไดทั้�งครอบครวัและเฉพาะเด็กๆ



วนัเสารที์� 18 มนีาคม วนัอาทิตยที์� 19 มนีาคม

13.00น. ลงทะเบยีน ณ เดอะกระโจม จงัหวดัเพชรบุร/ี Welcome Drink 7.15น. โยคะและ Mindfulness (ตามสมคัรใจ)

14.00น. Meet & Greet 8.00น. อาหารเชา้

15.00น. Family Activities 9.15 Energizer Games

15.45น. อาหารวา่ง/พกัผอ่นตามอัธยาศัย 10.00น. Family Team Games

16.15น. ผูป้กครอง: พกัผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเลือกเขา้รว่มกิจกรรม เชน่ยงิ
ป�น ยงิธน ูโยคะ ล่องแมน่ํ�าเพชรบุร/ี เดก็ๆ: Outdoor Games 11.00น. ออกเดนิทางไปอุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน

17.00น. พกัผอ่นตามอัธยาศัย 12.00น. อาหารเที�ยง

17.45น. อาหารเยน็ 13.00น. Nature Walk ณ อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน

19.00น. Night Walk 15.30น. มอบใบประกาศนยีบตัร

20.00น. Camp Fire & Night Games 16.00น. เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ

**กําหนดการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามเหตกุารณ ์เชน่สภาพอากาศ โรคระบาด และความเหมาะสม

กําหนดการ



ที�พกั
เดอะกระโจม แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี
กระโจมที�พัก พักได้หลังละ 2-4 ท่าน มีเครื�องปรบัอากาศ
และห้องนํ�าส่วนตัว (อยู่หลังกระโจมแต่ละหลัง)

ส่วนตัวครอบครวัละ 1 หลัง 
หากมาเฉพาะเด็กๆ พักหลังละ 2-3คน + พี�เลี�ยง 1คน



วทิยากรพเิศษสาํหรบัโยคะและ
Mindfulness

NATHANIEL

ครสูอนโยคะ/สมาธ ิโรงเรยีนนานาชาติชั�นนาํต่างๆ เชน่ NIST, Harrow &

St. Andrew's มาตั�งแต่ป� 2013

ผูร้ว่มก่อตั�ง Digital Detox Asia และ Yoga for Modern Men

อดตีผูน้าํกลุ่มโยคะในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มปีระสบการณห์ลายป�ในการนาํ

กิจกรรม Retreats 



การเดินทาง
เดินทางด้วยตัวเอง

จุดลงทะเบยีน- เดอะกระโจม จงัหวดัเพชรบุร ีเวลา 13.00น. วนัเสารที์� 18
มนีาคม 2566

มบีรกิารรบั-สง่ จาก กทม. (มค่ีาใชจ้า่ยเพิ�มเติม)  กรุณาติดต่อทีมงาน



 อัตราปกติ
Early Bird - สมคัรและชาํระ
เงิน ภายในวนัที� 11 มกราคม

2566
หมายเหตุ

Family
Pack***

17,500 บาท/ครอบครวั 16,500 บาท/ครอบครวั จาํนวน 3ท่าน (ผูใ้หญ ่2 คน + เด็ก**
1 คน  หรอื ผูใ้หญ ่1 คน + เด็ก 2 คน)

Only kid 6,900 บาท/คน 6,500 บาท/คน เขา้รว่มเฉพาะเดก็ๆ (รบัอายุ 5-14 ป�)
มคีณุครแูละพี�เลี�ยงดแูลอยา่งใกล้ชดิ

ค่าใชจ้า่ย

*เพิ�มท่านละ 3,500 บาท (อายุ 5 ป�ขึ�นไป, 2-5 ป� เพิ�ม 1,000 บาท, ตํ�ากวา่ 2 ป� ไมม่ค่ีาใชจ้า่ย)

**เดก็ อายุ 5-12 ป�

***ผูป้กครองที�ไมต้่องการรว่มกิจกรรมมใดๆ แต่ต้องการเดนิทางไปและพกัค้างคืนนอ้งๆดว้ย เลือกสมคัร Family Pack 



ค่าใชจ้า่ย
ที�พกั 1 คืน ณ เดอะกระโจม แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี (สมคัรก่อนสามารถเลือกกระโจมไดก่้อน)

อาหารจาํนวน 3 มื�อ (อาหารเชา้ 1 มื�อ เที�ยง 1 มื�อ และเยน็ 1 มื�อ)

อาหารวา่งจาํนวน 4 มื�อ

กิจกรรมและวสัดอุุปกรณต์ามตารางกิจกรรม 

ค่าเขา้อุทยานแหง่ชาติแก่งกระจาน

ค่าใชจ้า่ยรวม:

ค่าเดนิทาง

ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ค่าซกัแหง้ ค่ามนิบิาร ์ค่าอาหารเพิ�มเติมนอกเหนอืจากรายการที�จดัเตรยีมไว้

ค่าใชไ้มจ่า่ยรวม:

*Only kid Pack - รวมค่าเดนิทาง ไป-กลับ กทม. และค่าอาหารเที�ยงวนัที� 1 เรยีบรอ้ยแล้ว



การยกเลิกและคืนเงิน

ยกเลิกโดยผู้สมัคร: 
i. แจ้งยกเลิกมากกว่า 30 วัน ก่อนวันเริ�มกิจกรรมวันแรก คืนเงิน 100%
ii. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ�มกิจกรรมวันแรก คืนเงิน 500%
iii. แจ้งยกเลิกมากกว่า 7 วัน ก่อนวันเริ�มกิจกรรมวันแรก คืนเงิน 20%
iv. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเริ�มกิจกรรมวันแรกไม่คืนเงิน สามารถโอนสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมให้บุคคลอื�นได้

การยกเลิกโดย Green Group Agency: 
ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงที�กําหนด หรือ
มีเหตุการณ์ไม่ปกติที�ไม่สามารถควบคุมได้ หรือกระทบต่อกิจกรรมโดยรวม เช่น ฝน
ตกหนัก นํ�าท่วม โรคระบาด ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจาํนวน ภายใน 7 วัน หลังจากทีม
งานแจ้งยกเลิก



@greengroupagency   

Greengroupagency

greengroupagency@gmail.com

www.greengroupagency.com

063-9913663, 088-7526428

        

GREENGROUPAGENCY
Scan me 


