
DIGITAL DETOX
CAMP

21-22 พฤษภาคม 2565 
ณ จังหวัดนครนายก 



Digital Detox Camp
โควิดผ� านมาเกอืบ 2 ปี เราใช� เวลาอยู�หน�าจอไปวันละกีช่ั่วโมง?
ถึงเวลาพักสมอง ฟ้ืนฟูตนเอง จากเทคโนโลย ีแล�วมาปลด
ปล�อยพลังค�นหาความเป็นตัวเอง!

ในค�ายน้ีจะพาน�องๆ มาร� วมย�อนกลับมารู�จักกับตนเองเพือ่ค�นหา
พลังทีซ่� อนอยู�ภายใน พร�อมกับเรียนรู�ทีจ่ะนําเอาความสามารถ
เหล�าน้ันปรับใช� �นชีวิตประจําวันอย�างเหมาะสมและมคีวามสุข
รวมถึงเรียนรู�การฝึกเคลือ่นไหวร� างกายและตระหนักรู�เท� าทัน
ความคิดความรู�สึกตัวเอง



วันที ่21-22 พฤษภาคม 2565 (2 วัน 1 คนื)

สถานที:่ รอยัลฮิลล� รีสอร�ท แอนด�  กอล�ฟคลับ จ.นครนายก

สําหรับน�องๆอายุ 8-15ปี 

ค�าใช� จ�าย คนละ 6,900 บาท (มสี� วนลดพิเศษ)

Digital Detox Camp



ตารางกิจกรรม
วันที ่1

8.00 ลงทะเบียน
8.30 ออกเดินทาง

10.20 Greeting/ Ice Breaking
11.00 Team Building

12.00 อาหารเที่ยง
13.00 Mindfulness and movement

14.00 River Float
17.45 อาหารเย็น

19.00 Self Reflection
20.00 Night Party

21.00 Bed Time/Light Out 

วันที ่2

8.00 อาหารเช� า
9.00 Mindfulness & Movement

10.00 Inner Synergy
11.00 Cycling

12.00 อาหารเที่ยง
13.00 My timeline

14.00 Mountain Climbing
16.00 เดินทางกลับ

18.00 เดินทางถึง กทม.



กิจกรรม

INNER

รู�จักจุดเด� น และรู�จักข�อจํากัดของตัว
เอง เพือ่ประยุกต� �ช� จุดเด� นและจุด
ด�อยในการดําเนินชีวิตประจําวัน
เรียนรู� เข�าใจและยอมรับความแตก
ต� างของผู�อื่น
รู�จักและเข�าใจความต�องการของตัว
เอง

1.

2.

3.

MINDFULNESS

ตระหนักรู�เท� าทันความคิด
ความรู�สึกของตนเอง

MOVEMENT

เคลือ่นไหวร� างกาย ปลดปล�อยพลัง

++



15
ช่ัวโมงกิจกรรม กิจกรรมหลัก

8 
อัตราส� วนทีมงาน

ต� อน�องๆ

1:2
*ไม�รวมเวลาพัก เวลาทานอาหาร

และ เดินทาง

การเรียนรู�



ดําเนินการสอนโดย
NATHANIEL TRY (AUSTRALIA) 

Has taught Yoga/Meditation at schools such as NIST,
Harrow & St. Andrew’s since 2013. 

Co-founder of Digital Detox Asia, promoting positive
digital & lifestyle habits. 

Former Tour Group Leader in South East Asia, with
years of experience hosting retreats & camps.

และทีมงาน GREENGROUP AGENCY



ความเป็นอยู��นค�าย

MIXED AGE GROUPS

จัดกลุ� มรวมอายุเพือ่จําลองการใช� ชีวิตในสังคม… 
เพราะท�ายที่สุดแล�วเมือ่น�องๆเติบโตข้ึน ไม�สามารถ
เลอืกทํางานและใช� ชีวิตประจําวันกับคนที่อยู� �นวัย

เดียวกันเท� าน้ัน 

ACTIVITIES CONDUCTED IN ENGLISH

กิจกรรมต� างๆดําเนินการเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยคุณครู Native English Speaker 

โดยมพีีเ่ลี้ยงไทยคอยดูแลช� วยเหลอืน�องอย� างใกล�ชิด



ความเป็นอยู��นค�าย

การดแูล
ในวันลงทะเบียนน�องๆ จะถูกแบ� งเป็นกลุ�ม (MINI GROUP)

มพีีเ่ลี้ยงไทยประจํากลุ� มคอยดูแลน�องๆอย� างใกล�ชิด
 ตลอดระยะเวลาภายในค�าย 

 
ภายในค�ายยังมทีีมงานฝ� ายต� างๆ  คอยดูแลช� วยเหลอืน�องๆ 

รวมอัตราส� วนทีมงาน:น�องๆ ถึง 1:2 



ความเป็นอยู��นค�าย

ห�องพัก
น�องๆจะพักในห�องพักปรับอากาศ แยก ชาย-หญิง มหี�องน้ํา

ในตัว ห�องละไม� เกิน 3 คน (อาคารแยกเฉพาะกลุ�ม)
มพีีเ่ลี้ยงคอยดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง

 

อาหาร
ในค�ายมบีริการอาหารหลักวันละ 3 มื้อ (ทุกมื้อมอีาหาร

ครบ 5 หมู�  เพือ่ให�น�องๆได�รับสารอาหารอย� างครบถ�วน)
และอาหารว� างวันละ 3 มื้อ

 
*สําหรับน�องๆที่มขี�อจํากัดด�านอาหาร กรุณาแจ�งทีมงานใน
วันลงทะเบียน เพือ่จัดเตรียมอาหารชุดพิเศษสําหรับน�อง



มาตรการป� องกัน COVID19
มาตรการสําหรับกิจกรรม ONSITE

1. ทีมงานทุกคนฉีดวัคซีนครบอย� างน�อย 2 เข็ม
2. ก� อนกิจกรรม 1 สัปดาห�  ทีมงานทุกคน ใช� มาตรการ Seal route (เดินทางระหว� างบ�าน-ที่ทํางาน-บ�านเท� าน้ัน)
3. ตรวจ atk ก�อนกิจกรรม 1 สัปดาห�   12 และ 24 ช่ัวโมงก�อนกิจกรรม
4. น�องๆที่เข�าร� วมกิจกรรม ผู�ปกครองต�องฉีดวัคซีนมาแล�วสองเข็ม พร�อมแสดงหลักฐาน (ผู�ปกครองหมายถึง
บุคคลที่นอนห�องเดียวหรือใกล�ชิดกับน�อง)
5. น�องๆที่เข�าร� วมกิจกรรมทุกคน ต�องตรวจ atk และส� งผล 1 วันก�อนร� วมกิจกรรม หากไม�ส� งผล ขอสงวนสิทธ์ิ�น
การร� วมกิจกรรม (ผลตรวจต�องไม� เกิน 24 ช่ัวโมง ก�อนกิจกรรมเร่ิม)
6. มกีารวัดอุณหภูมิ และคัดกรองเบื้ องต�น (หากน�องม�ีข� ไอ เจ็บคอ มน้ํีามูก หรือมอีาการป� วยใดๆ ขอสงวนสิทธ์ิ�น
การร� วมกิจกรรม)
7. มกีารจัดเจลล�างมอืในบริเวณกิจกรรม และ ให�น�องๆล�างมอืด�วยแอลกอฮอลล�ทุก 1 ช่ัวโมง และก�อนรับประทาน
อาหารทุกคร้ัง
8.ผู�เข�าร� วมกิจกรรมและทีมงานทุกคนใส� แมสขณะร� วมกิจกรรม 



ความเคลือ่นไหวภายในค�าย
ทีมงานจะเชิญผู�ปกครองกลุ�ม Line โดยจะมทีีมงานคอยส� งรูปภาพกิจกรรม
และรายงานความเคลือ่นไหวผ� านทางกลุ�ม ทุกๆ 1 ช่ัวโมง จนถึงเวลา 22.00น.

รูปภาพและวีดี�อ: รูปภาพและวีดี�อที่บันทึกท้ังหมดระหว� างกิจกรรมค�าย 
จะส� งล้ิงก�ผ� านทางไลน� กลุ� มสําหรับเข�าชมและดาวน� �หลดภายใน 1 สัปดาห�หลังจบค�าย

การติดต� อ: ผู�ปกครองสามารถติดต� อผ� านเบอร�กลางของค� ายได�ตลอด 24 ช่ัวโมง 
หรือหากต�องการพูดคุยกับน�องๆ ขอความร� วมมอืโทรติดต� อในเวลา 17.00-19.00น. 
หรือหลัง 21.00น. สามารถติดต� อผ� านทางพีเ่ลีี้ยงประจํากลุ� ม/เบอร�กลาง 
หรือโทรศัพท� ของน�องๆเอง (แจกคนืให�เวลา 17.00-19.00 และ 20.45-22.00น.)



สถานที่
รอยัลฮิลล� รีสอร�ทกอล�ฟคลับ แอนด�  สปา



การรับ-ส� ง

วันเสาร� ที่ 21 พฤษภาคม เวลา 8.00น.  ผู�ปกครองส� งน�องๆ ณ ร�านแมคโดนัลด�
ป้ัม ร1รอ. ถนนวิภาวดี หรือ เวลา 9.00น. ณ ฟิวเจอร�ปาร�ครังสิต (เพือ่ความ
ปลอดภัยตามมาตราการป� องกันโควิด19 ผู�ปกครองสามารส� งน�องๆได� ณ จุดลง
ทะเบียนเท� าน้ัน ไม�สามารถเข�าไปส� งถึงในพื้นที่ห�องกิจกรรมได�)

วันอาทิตย�ที่ 22 พฤษภาคม ผู�ปกครองรับน�องๆกลับเวลา 18.30น. ณ ป้ัมน้ํามัน
ปตท. ร1รอ. ถนนวิภาวดี 

*รับระหว� างทางผ� าน โปรดติดต� อทีมงาน



ค�าใช� จ�าย
คนละ 6,900 บาท
 

อัตราพิเศษ!!! 
 
น�องค� ายเก� า คนละ 6,700 บาท

Early Bird คนละ 6,700 บาท 
(สมัครและชําระเงินภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ�  เท� าน้ัน)

กลุ� ม 5 คน คนละ 6,500 บาท 
(จํานวนจํากัด สมัครและชําระเงินภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ�  เท� าน้ัน)

 

*หากสถานการณ��ควิด19 มแีนวโน�มกลับมามกีารระบาดหรือมคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทีมงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิ�นการยกเลิกกิจกรรม
 โดยการตัดสินใจจะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ร� วมกิจกรรมทุกคนเป็นส่ิงสําคัญที่สุด โดยจะคนืเงินให�ทุกท� านเต็มจํานวน
 

การชําระเงิน 
 ชําระคร้ังเดียว หรือ จองสิทธ์ิ 2,000 บาท 

ส� วนที่เหลอืชําระภายในวันที่ 30 เมษายน

     (ชําระภายใน 7 วันหลังจากสมัคร)

(สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได��นข้ันตอนการสมัคร หรือ
ติดต� อทีมงาน) 
 



ค�าใช� จ�ายรวมอะไรบ�าง?
- กิจกรรมท้ังหมด พร�อมวัสดุอุปกรณ�  ตามตารางกิจกรรม

- ที่พัก จํานวน 1 คนื 

- อาหารหลักวันละ 3 มื้อ และอาหารว� างวันละ 3 มื้อ (ตามตารางกิจกรรม)

- ค� าประกันอุบัติเหตุ AXA AT1 Domestic A1

- เส้ือยดืค� ายจํานวน 1 ตัว



การยกเลิก/คนืเงิน
แจ�งยกเลิกก�อนวันที่ 17 เมษายน 2565 คนืเงินเต็มจํานวน

แจ�งยกเลิกก�อนวันที่ 30 เมษายน 2565 คนืเงิน 50%

แจ�งยกเลิกก�อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คนืเงิน 30%

แจ�งหลังจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สามารถเก็บเครดิตจํานวนเงินไว�สําหรับกิจกรรมอื่นๆได� 

หมายเหตุ
หากน�องๆมอีาการป� วยซ่ึงอาจก�อให�เกิดอันตรายกับน�องหรือกับน�องชาวค� ายคนอื่นๆ ในช� วงก�อนวันเร่ิมกิจกรรม 
สามารถส� งใบรับรองแพทย�เพือ่ให�ทีมงานพิจารณา ขอคนืเงินได� (ตามดุลยพินิจของทีมงาน พิจารณาจากอาการซ่ึงอาจส� ง
ผลกระทบกับน�องหรือเพือ่นร� วมค� ายคนอื่นๆ) 

หากน�องๆหรือผู�ปกครองที่�กล�ชิด มปีระวัติสัมผัสผู�ติดเช้ือโควิด หรือพื้นที่ที่น�องอาศัยอยู� กลายเป็นพื้นที่เส่ียงสูงสุด ในช� วง
เวลาเร่ิมกิจกรรม 14 วัน ทีมงานขอสงวนสิทธ์ิ�นการยกเลิกการเข�าร� วมกิจกรรมของน�อง โดยจะคนืเงินให�เต็มจํานวนหรือ
เก็บเครดิตไว�สําหรับกิจกรรมอื่นๆ (ตามดุลยพินิจของทีมงาน) 

*หากสถานการณ��ควิด19 มแีนวโน�มกลับมามกีารระบาดหรือมคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทีมงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิ�นการยกเลิกกิจกรรม
 โดยการตัดสินใจจะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ร� วมกิจกรรมทุกคนเป็นส่ิงสําคัญที่สุด โดยจะคนืเงินให�ทุกท� านเต็มจํานวน
 



สมัครเลย!

สมัครผ� านทาง Line : @greengroupagency

หรอื กรอกข�อมูลผ� านทางเวป�ซต�  www.greengroupagency.com 

โดยทําตามข้ันตอนทีแ่นะนําบนเวป�ซต�หรอื Line

การชําระเงิน โอนเงินผ� านบัญชีธนาคาร หรอื บัตรเครดิต(ชาร�จ 3%)

Scan me 



@greengroupagency   

Greengroupagency

greengroupagency@gmail.com

www.greengroupagency.com

091-7759314

        

GREENGROUPAGENCY




