
 

                                       

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ

“การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงใหกับชีวิต พิชิตโรค

โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย 

ณ 

และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร

รุนที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๒

รุนที่ ๒ วันอังคารที่  ๕

รุนที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๒

รุนที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๙ 

รุนที่ ๕ วันอังคารที่ ๒๖

รุนที่ ๖  วันอังคารที่ ๓ 

 

วัน / เวลา 

วันแรก (วันอังคาร) สุขใจวัยเกษียณ  

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. พรอมกันที่สํานักงาน ก

๐๗.๓๐ -๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากสํานักงาน ก

๐๙.๓๐ - ๑๐.๑๕ น. นําคณะฯ สักการะขอพร 

ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นําคณะฯ 

(ระหวางอําเภอบางคลาและอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  นําคณะฯ เยี่ยมชมและสรางแรงบันดาลใจ

คุมวิมานดิน 

คลองเขื่อน

๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปโรงแรมทวาราวดี จ

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น ณ 

๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.  ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และสรางเครือขาย

๒๐.๓๐ น. ถายรูปทําทําเนียบรุน 

วันที่สอง (วันพุธ) เสริมแรงบันดาลใจ

๐๕.๔๕ น.  ตื่นนอนตอนเชา 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 

 

  

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ

หลักสูตรที่ ๒.๔  

การเสริมสรางแรงบันดาลใจเพื่อความมั่นคงใหกับชีวิต พิชิตโรค ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย

โดยชมรมสุขภาพโดยภูมิปญญาไทยโดย Me Tour และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา

ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา  

และศูนยฝกอบรมอภัยภูเบศร เดยสปา จังหวัดปราจีนบุรี 

๒๒ พฤษภาคม – วันเสารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๕ มิถุนายน – วันเสารที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๒ มิถุนายน – วันเสารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑๙ มิถุนายน – วันเสารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒๖ มิถุนายน – วันเสารที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๓ กรกฎาคม – วันเสารที่  ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

กิจกรรม 

สุขใจวัยเกษียณ  (จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี) 

พรอมกันที่สํานักงาน ก.พ. ถ.ติวานนท จ.นนทบุรี /ลงทะเบียนเขาโปรแกรม

ออกเดินทางจากสํานักงาน ก.พ. สูจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับประทานอาหารเชาบนรถ

นําคณะฯ สักการะขอพร “หลวงพอพุทธโสธร” 

ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร (อําเภอเมือง) ชมพระอุโบสถ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานมธุรสเรือนแพ 

นําคณะฯ เขาสักการะ “พระพิฆเนศปางนอนสีชมพู” ณ วัดสมานรัตนาราม

ระหวางอําเภอบางคลาและอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นําคณะฯ เยี่ยมชมและสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหลังเกษียณ 

คุมวิมานดิน : “ความสุขอยูท่ีไดปน ปนดินใหเปนงานศิลปะ ดวยตัวคุณเอง

คลองเขื่อน)  

เดินทางไปโรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี/ รับเครื่องดื่มตอนรับ 

รับประทานอาหารเย็น ณ หองทิวาราตรี 

ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และสรางเครือขาย โดย อ.ณรงค วิชัยรัตน

ถายรูปทําทําเนียบรุน / พักผอนตามอัธยาศัย 

เสริมแรงบันดาลใจ+ความมั่นคงใหกับชีวิตวัยเกษียณ (จ.ปราจีนบุรี

ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ / ออกกําลังกายยามเชา (มวยไทย) โดย อ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ชะลอวัย ดวยภูมิปญญาไทย” 

และศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา 

 (๑๐๐ คน) 

 (๑๐๐ คน) 

 (๑๐๐ คน) 

 (๑๐๐ คน) 

 (๑๐๐ คน) 

 (๑๐๐ คน) 

ลงทะเบียนเขาโปรแกรม 

รับประทานอาหารเชาบนรถ) 

ณ วัดสมานรัตนาราม 

ระหวางอําเภอบางคลาและอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ในการประกอบอาชีพหลังเกษียณ ณ 

ความสุขอยูท่ีไดปน ปนดินใหเปนงานศิลปะ ดวยตัวคุณเอง” (อําเภอ

รับเครื่องดื่มตอนรับ / รับกุญแจ 

ณรงค วิชัยรัตน 

ปราจีนบุรี) 

โดย อ.ณรงค  วิชัยรัตน 
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๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน + รับเอกสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การวางแผนความมั่นคงของวัยเกษียณ โดย อ.สุวิทย  มูลคํา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  เสริมสรางแรงบันดาลใจการใชชีวิตอยางมีความสุขใหวัยเกษียณและสรางอาชีพหลัง

เกษียณจากการถายภาพ งานอดิเรกที่สรางรายได ไมใชมืออาชีพก็ถายภาพได  

โดย อ.สุวิทย มูลคํา 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก แอโรบิคในน้ํา  

(วิทยากรจาก รพ. อภัยภูเบศร) 

๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองทิวาราตรี 

๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.  กิจกรรมกลุมสัมพันธ / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม (วันพฤหัสบด)ี การดูแลรักษาสุขภาพ : ดวยภูมิปญญาไทย (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๕.๔๕ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call) 

๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.  เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ / ออกกําลังกายยามเชา (วิทยากรจาก รพ. อภัยภูเบศร) 

๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน + รับเอกสาร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  รับฟงการบรรยาย “ชะลอวัย ไกลโรค ดวยภูมิปญญาไทย”  

โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ  ปติพร 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  รับฟงการบรรยายและทํากิจกรรม Work shop “สุคนธบําบัด ดูแลกายใจ ชะลอวัย

ไกลโรค” โดย ภญ.วัจนา  ตั้งความเพียร 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.  กิจกรรมเสริมสรางพลังแหงความสุข+สนุก: ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน การรําวงบัดสลบ 

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น+กิจกรรมกลุมสัมพันธ ณ หองคอนเวนชั่น 

วันที่สี่ (วันศุกร) ดูแลกายใจวัยเกษียณ : ดวยภูมิปญญาไทย +การสงเสริมการทองเที่ยว (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเชา  (Morning Call) 

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

วัน / เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ น.  โดยแบงออกเปน ๒ กลุม (สลับ เชา / บาย) 

กลุมที่ ๑ คณะฯ ออกเดินทางไป ณ ศูนยฝกอบรม อภัยภูเบศร เดยสปา 

กลุมที่ ๒ คณะฯ ออกเดินทางไป ณ บานเกาเลาเรื่องเมืองปราจีนบุรี / วัดแกวพิจิตร 
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กลุมที่ ๑ 

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพผิว / 

ชมตึกพิพิธภัณฑ /เลือกซ้ือสินคา/นวดเพื่อสุขภาพ การนวดปรับสมดุล  

(นวดไทย) หรือการนวดเพื่อผอนคลาย (นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ณ อภัยภูเบศรเดยสปา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เที่ยวชม บานริมน้ําบานเกาเลาเรื่องเมืองปราจีนบุรี ดวยความพัฒนาของ 

มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เพื่อกอตั้งบานเกาเลาเรื่องประวัติศาสตร 

เมืองปราจีนบุรีและยังเปนอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินแหงใหมที่ถูกใจทั้งรุนใหญรุนเล็ก 

กับบรรยากาศริมแมน้ําปราจีนบุรีพรอมอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. คณะฯ ออกเดินทางไปเที่ยวชม วัดแกวพิจิตร วัดประจําสกุลอภัยวงศซึ่งมีความ

พิเศษที่ไมควรพลาดชมคือพระอุโบสถสถาปตยกรรม ๔ ชาติผสมผสานระหวาง

ศิลปะไทย-จีนยุโรปและเขมรและพระอภัยทานพระพุทธรูปปางประทานอภัยซึ่งมี

ปางเดียวในโลก 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๔๕ น. คณะฯ เดินทางกลับโรงแรมทวาราวดี 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

กลุมที่ ๒ 

๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. คณะฯ ออกเดินทางไปเที่ยวชม วัดแกวพิจิตร วัดประจําสกุลอภัยวงศ ซึ่งมีความ

พิเศษที่ไมควรพลาดชมคือ พระอุโบสถสถาปตยกรรม ๔ ชาติ ผสมผสานระหวางศิลปะ

ไทย จีน ยโุรปและเขมร และพระอภัยทาน พระพุทธรูปปางประทานอภัยซึ่งมีปาง

เดียวในโลก 

๑๑.๑๐ – ๑๒.๒๐ น. เที่ยวชม บานริมน้ําบานเกาเลาเรื่องเมืองสมุนไพร  ดวยความพัฒนาของ 

มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เพื่อกอตั้งบานเกาเลาเรื่องประวัติศาสตร 

เมืองปราจีนบุรีและยังเปนอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินแหงใหมที่ถูกใจทั้งรุนใหญรุนเล็ก 

กับบรรยากาศริมแมน้ําปราจีนบุรีพรอมอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ณ บานริมน้ํา บานเกาเลาเรื่องเมือง

สมุนไพร   

กลุมที่ ๒  

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

ตรวจธาตุเจาเรือน / ตักชาตามธาตุ / ตรวจผิวและตักผงสมุนไพรตามสภาพผิว / 

ชมตึกพิพิธภัณฑ /เลือกซ้ือสินคา/ นวดเพื่อสุขภาพการนวดปรับสมดุล  

(นวดไทย) หรือการนวดเพื่อผอนคลาย   (นวดน้ํามันหรือการนวดฝาเทา) 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. คณะฯ เดินทางกลับโรงแรมทวาราวดี 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น / พักผอนตามอัธยาศัย 

วันที่หา (วันเสาร) ยอนยุค..สนุกสนาน (จ.ปราจีนบุรี) 

๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนตอนเชา (Morning Call)  
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๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองทิวาราตรี 

๐๘.๓๐ น. คณะฯ check out ออกจากโรงแรม / เดินทางไป “ตลาดบานใหม” อ.เมือง 

๑๐.๐๐ น. คณะเยี่ยมชม “ตลาดบานใหม”ตลาดที่มีอายุมากกวา ๑๐๐ ป เปนแหลงทองเที่ยว 

แหงใหมพรอมใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมวิถีชีวิตเดิมยอนยุคที่โดดเดนที่แตกตาง 

จากชุมชนอื่นๆ คือ บานเรือนที่มเีอกลักษณเกาแกตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕  

เลือกชิมอาหารรสอรอยและเลือกซ้ือของฝากจากแปดริ้ว 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานปาหนู 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะฯ เดินทางกลับ ถึงสํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี โดยสวัสดิภาพ 
*** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ 

 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายคนละ ๙,๘๐๐ บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / คาอาหาร

วาง ๕๐๐ บาท / คาที่พัก ๓,๖๐๐ บาท / คาพาหนะเดินทางไป - กลับระหวางสํานักงาน ก.พ. จังหวัด

นนทบุรี-โรงแรมทวาราวดี รีสอรท แอนด สปา จังหวัดปราจีนบุรี และการเดินทางระหวางการฝกอบรม ๙๕๐ 

บาท / คาอุปกรณในการฝกอบรม ๕๐๐ บาท)  

 กรณีพักเดี่ยวมีคาใชจายเพิ่มทานละ ๒,๒๐๐ บาท (รวมคาใชจายทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท) 

 ชําระคาใชจายในวันเขารับการฝกอบรม หรือ ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญช ี 

 - ธนาคารกรุงไทย สาขาสํานักงาน ก.พ. เลขที่บัญชี ๕๗๙-๐-๐๒๔๓๑-๙ ชื่อบัญชี หจก. มทีวัร หรือ  

 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร เลขที่บัญชี ๑๔๒-๔-๐๓๗๐๓-๒ ชื่อบัญชี หจก.มีทัวร  

 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณธนภรณ  ผิวฝาย หรือ คุณอาคาเน นิชิซาวา  

โทร. ๐๖๒ - ๔๓๘๗๘๘๗ 

หรือ line id. ๐๖๒๔๓๘๗๘๘๗  

หรือ email. metourbkk@yahoo.com 

 สิ่งท่ีตองเตรียมในการเดินทาง 

- การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (ผูหญิงนุงกางเกงได) และชุดสวยงามวันเลี้ยงสังสรรคอําลา  

  (การแตงกายตามอัธยาศัย) 

- ยาประจําตัว / รม / หมวก / กลองถายรูป / แวนตากันแดด 

- ชุดขาสั้นสําหรับแอโรบิคในน้ํา เสื้อ กางเกง รองเทากีฬา สําหรับการออกกําลังกาย 

............................................ 


