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คอรส์ เสร ิมสร า้ งพ ล งัช ีว ิต  

ปร บัร ่า งกายให แ้ข ็งแ รงถึงว นั ส ุดท า้ย  
ดว้ยเท คนิค “ หย ัง่ เซ ิน ”  
@ ร ิม  ล ิฟว ิ่ง  โคราช  

 

 มนุษยท์ุกคนตอ้งการที่จะเป็นคนแขง็แรง ไม่เจบ็ไขไ้ปตลอดชีวติ จึงพยายามหาวิธีการ อาหาร และยาต่าง ๆ เพือ่

มาช่วยใหมี้ชีวติอยา่งเป็นสุข ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย  แต่วฎัจกัรของชีวติที่เป็นสัจธรรมคือ เม่ือมีเกิด ยอ่มตามมาดว้ยความแก่ 

ความเจบ็ และความตาย อนัเป็นสภาวะที่ทุกคนตอ้งพบเจอ 

 แต่ เทคนิค “หยัง่เซิน”  จะช่วยลดความวติกกงัวลในเร่ืองสุขภาพของคุณได ้ หลายท่านอาจจะสงสยัวา่ เทคนิค 

“หยัง่เซน” คืออะไร ขอตอบวา่ เทคนิค “หยั่งเซิน” คอืการบริหารที่ช่วยปลุกพลังทีม่ีอยู่ภายในร่างกายของตัวเราเองข้ึน

มาแล้วนํามาซ่อมสร้างและแก้ไขส่วนที่เร่ิมมปัีญหาให้กลับมาทํางานตามหน้าที่ของอวยัวะน้ัน ๆ ได้อย่างให้มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นทีม่าของคาํว่า  

“ปรับร่างกายให้แข็งแรงจนถึงวันสุดท้าย” 

 ต่อมาอาจมีคาํถามวา่ แลว้ทาํไมตอ้งไปถึงโคราช โคราชมีอะไรดี และ ริม ลิฟวิง่คืออะไร ขอตอบวา่ ริม ลิฟวิง่ 

เป็นศูนยฟ้ื์นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวติผูสู้งวยั ตั้งอยูบ่นถนนเสน้ 304  ส่วนปลายของวงันํ้ าเขียว ดงันั้น เร่ืองของอากาศที่

บริสุทธ์ิ จึงเป็นส่ิงที่มีอยูใ่น ริม ลิฟวิง่ การไดม้าฟ้ืนฟูสภาพร่างกายในพื้นท่ีสีเขียวทุ่งดอกปอเทืองที่เหลืองอร่าม ที่ที่มี

อากาศบริสุทธ์ิ  มีอาหารสุขภาพ ผกัปลอดสารพษิ ยอ่มทาํใหร่้างกายของเราไดป้รับสมดุลและพร้อมที่จะปลุกพลงัภายใน

ที่เราไม่เคยไดใ้ช ้นาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที่ 

 นอกจากน้ี ที่โคราชยงัมีวดัของพระสุปฎิบนัโนสงฆท์ี่เราสามารถกราบไหวไ้ดอ้ยา่งสนิทใจ การไดไ้ปทาํบุญ ฟัง

ธรรม หรือสวดมนต ์ในที่สปัปายะ ยอ่มทาํใหจิ้ตใจเราสดช่ืนเบิกบาน มีพลงัใจที่แขง็แรง นาํความคิด สติปัญญา มาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ทั้งน้ีเพราะ “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ทุกอยา่งสาํเร็จไดด้ว้ยใจ 

 หากถามถึงสถานที่เที่ยว ทั้งทางประวติัศาสตร์ สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ สวนสวย แหล่งชอ้ปป้ิง งานหตัถกรรม 

งานผา้ไหม  โคราชมีครบ จบในที่เดียว ท่านจะไดท้ั้งร่างกายที่แขง็แรง ไดท้ั้งความสุขใจจากบุญกุศล ไดรั้บรู้เร่ืองราวของ

บา้นเมืองตั้งแต่อดีต ไดเ้ห็นพฒันาการของสถานที่ท่องเที่ยว และไดข้องฝากกลบับา้นอีกดว้ย   

 จึงอยากเชิญชวนใหท้่านที่สนใจสมคัรเขา้คอร์ส “ปรับร่างกายใหแ้ขง็แรงถึงวนัสุดทา้ย ดว้ยเทคนิค หย ัง่เซิน” กนั

นะค่ะ 
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คอร์สเสริมสร้างพลงัชีวติ  3 วนั 2 คนื 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  - วดัพระพุทธแสงธรรม  - วหิารหลวงพ่อโต  - ริม ลฟีวิง่ โคราช   

06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ….. 

07.00 น. ออกเดินทางจาก กทม. มายงัริม ลิฟวิง่ โคราช (บริการอาหารเชา้บนรถ) 

08.00 น. แวะชมวัดพระพุทธแสงธรรม เป็นสถานที่ปฏิบติัธรรมที่ใหญ่กบัพื้นที่

กวา้งไพศาล เงียบ สงบ สวยงาม ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหนองนาก อาํเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบุรี เป็นวดัที่องคก์รพระพทุธศาสนาสร้างขึ้นโดยจิตศรัทธา

ของพทุธศาสนิกชน โดยมีพระสุนทรธรรมภาณ เจา้คณะจงัหวดัสระบุรี 

เป็นประธานในการก่อสร้าง เพือ่ใชเ้ป็นศูนยร์วมจิตใจแก่ชาวพทุธและ

สถานที่ในการเผยแพร่ศาสนาพทุธสืบต่อไป จากนั้นนาํคณะกราบพระ

อาจารย ์............... และร่วมกนัทาํบุญถวายสงัฆทานบาํรุงวดั  

08.45 น. ออกเดินทางต่อเพือ่ไปยงั  จงัหวดันครราชสีมา 

10.30 น. นาํคณะแวะวิหารหลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม อ. สีคิ้ว หรือท่ีรู้จกักนัดี

ในช่ือ วดัหลวงพอ่โต ที่อาํนวยการสร้างโดยคุณสรพงษ ์ชาตรี หลวง

พอ่โต ที่มีการสร้างรูป หล่อทองเหลืองรมดาํของสมเด็จพุฒาจารยโ์ต 

พรหฺมรังสี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยโบสถมี์การส ร้างอยา่งงดงาม

และใหญ่ นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีโรงอาหารหรือโรงทานให้

รับประทานอาหารและบริจาค เงินตามกาํลงัศรัทธา ในโรงทานก็จะมี 

ราดหน้าหมูหมกัและนํ้ าแข็งใสเป็นของหวานให้รับประทาน  สามารถทานได้เต็มที่ รวมถึงบริเวณ

โดยรอบจะมีอุทยานสวนหยอ่มต่างๆ ที่สวยงามและรมร่ืนใหน้ัง่พกัผอ่นและถ่ายรูปก่อนกลบั 

12.00 น. นาํคณะมาถึงริม ลิฟวิง่  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 

13.30 น. เร่ิมคอร์ส เสริมสร้างพลงัชีวติ โดยท่านอาจารย ์ ....................... 

  ฝึกเทคนิค “หยั่งเซิน”  รอบที่ 1 

14.30 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง  

15.00 น. ถามตอบปัญหากบั ท่านอาจารย ์

16.00 น. นาํคณะสวดมนต ์ทาํสมาธิเพือ่เสริมสร้างพลงัใจ 

17.00 น. รับประทานอาหารเยน็แบบ อาหารสุขภาพ 

18.30 น. นาํคณะเขา้สู่ที่พกั เพือ่พกัผอ่น 
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วนัทีส่อง ตรวจสุขภาพ และฝึกเทคนิคหยัง่เซิน  - วดัศาลลาลอย  -  หมู่บ้านด่านเกวยีน 

06.00 น. ต่ืนเชา้มารับอากาศบริสุทธ์ิ คณะเตรียมพร้อมเพื่อเจาะเลือดตรวจสุขภาพ 15 รายการ 

06.30 น. ด่ืมนํ้ าป่ันสุขภาพ และชมนก ชมไมใ้นสวน ริม ลิฟวิง่ 

07.00 น. พร้อมฝึกเทคนิค “หยั่งเซิน” รอบที่ 2 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. เสวนาสาระประโยชน์ของเทคนิค “หยัง่เซิน” 

09.30 น. ฝึกเทคนิค “หยั่งเซิน” รอบที่ 3 

11.00 น. สนทนาพาหิว  แนะนาํวธีิทาํอาหารสุขภาพแบบทาํไดด้ว้ยตวัคุณเอง  โดย คุณ สุวรรณภา วิเศษสุข 

(อาจารยอุ์๊) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฟ้ืนฟู และเสริมสร้างสุขภาวะ 

12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารที่ช่วยกนัทาํ 

13.30 น. ผอ่นคลายดว้ยการนวดเทา้  { ไม่รวมค่าใชจ่้ายในแพค็เก็จ } 

14.30 น. นาํคณะไปกราบคุณยา่โม ณ วดัศาลาลอย ฟังประวติัความกลา้หาญของวรีสตรีและวรีชนชาวโคราช  

15.00 น. เดินทางถึงวัดศาลลาลอย อาํเภอเมืองนครราชสีมา เป็นวดัที่ทา้วสุรนารีกบัท่านปลดัสามีสร้างขึ้นเม่ือปี 

พ.ศ. 2370 จุดเด่นของวดัอยูท่ี่พระอุโบสถซ่ึงไดรั้บรางวลัดีเด่น

แนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์และรางวลัจากมูลนิธิเสถียรโกเศศ และ  

นาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516 เป็นอุโบสถท่ีสร้างแบบศิลปะ

ไทยประยุกต์ เป็นรูปสํา เภาโต้คล่ืน ใช้ว ัสดุพื้นเมืองคือ

กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนํามาประดับตกแต่ง เช่น ผนัง

ดา้นหนา้อุโบสถเป็นภาพพทุธประวติัตอนมารผจญ ผนังดา้นหลงัเป็นภาพตอนพระพุทธเจา้เสด็จลงมา

จากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเร่ืองเวชสันดรชาดก (13 กณัฑ)์ นอกจากน้ี

ภายในวดัยงัมีพระประธานปูนป้ันสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทบั ณ ประตูเมือง

สังกสัสะนคร หน้าประตูอุโบสถมีปูนป้ันรูปทา้วสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระนํ้ า ตวัอุโบสถลอ้มรอบ

ดว้ยกาํแพงแกว้รูปเสมา สญัลกัษณ์ของเมืองเสมาเดิม ดา้นขา้งมีสถูปขนาดเล็กซ่ึงเคยใชเ้ป็นที่บรรจุอฐิั

ทา้วสุรนารี  

   จากนั้นพาท่านเยีย่มชมหมู่บ้านเคร่ืองป้ันดินเผา 

“ด่านเกวียน ” ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของแต่งสวนกลบัไป

เพือ่นาํไปประดบัสวนที่บา้น บา้นด่านเกวยีนเป็นหมู่บา้น

ที่เล่ืองลือในเร่ืองของเคร่ืองป้ันดินเผา เพราะที่น่ีมี
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เอกลกัษณ์เด่นที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่กรรมวธีิคดัเลือกดินเพือ่นาํมาป้ันเป็นเคร่ืองดินเผาด่านเกวยีน ซ่ึง

เป็นวถีิที่สืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และชาวบา้นท่ีน่ีต่างมีอาชีพหลกัทาํเคร่ืองป้ันดินเผาทาํใหค้นใน

ชุมชนมีรายไดเ้สริม และจะสงัเกตไดว้า่ตลอดสองขา้งทางจะมีร้านจาํหน่ายเคร่ืองป้ันดินเผาอยู ่ 

17.30 น. กลบัมารับประทานอาหารคํ่า ณ ที่พกั  

19.00 น. สวดมนต ์และฝึกการสร้างสติระลึกรู้ในตน 

20.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม          โคราช  –  ผาเกบ็ตะวนั วงัน้ําเขยีว  -  สวนดอกไม้ ฟลอร่า ปาร์ค - กรุงเทพฯ 

06.00 น. ต่ืนเชา้มารับอากาศบริสุทธ์ิ พร้อมฝึกเทคนิค “หยั่งเซิน” รอบที่ 4 

07.00 น. พกัด่ืมนํ้ าป่ันสุขภาพ และชมนก ชมไมใ้นสวน ริม ลิฟวิง่ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. สรุปการนาํเทคนิค “หยัง่เซิน”  ไปปฏิบติัต่อที่บา้น 

10.00 น. เก็บของจากที่พกั และออกเดินทางไป  ยงัวงันํ้ าเขียว แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทยชมสวน

ดอกไมแ้ละผกัปลอดสารพษิ ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซ้ือผกัปลอดสารพษิเพือ่นาํกลบัไป เป็นของฝากให้

ทางบา้น 

11.30 น. เดินทางถึงวงันํ้ าเขียว นาํท่านสูดโอโซนรับอากาศบริสุทธ์ิของธรรมชาติ ณ เชิงผาเก็บตะวัน ใหอิ้สระแก่

ท่านในการชมทศันียภาพและถ่ายภาพ ผาเก็บตะวนั ซ่ึงเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามแห่งหน่ึง ภายในเขต

อุทยานแห่งชาติ  ทับลาน รวมถึงการสนุกกบักิจกรรมต่างๆ  เช่น กิจกรรมปลูกป่ามะคา่โดยการใชห้นงั

สะต๊ิกยงิลูกมะคา่ออกไปยงัผนืป่ากวา้งไกล ดา้นล่าง เพือ่เป็นการปลูกป่ามะค่าที่คาดวา่จะเติบโตเป็นไม้

ใหญ่ ภายใน 5  ปีขา้งหนา้ 

 

 

 

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารครัวต้นไทร 

13.30 น. นาํท่านแวะ ซ้ือของฝากก่อนกลับบ้าน ณ ตลาดไทยสามัคค ีตลาดชุมชนแหล่งขายของฝากปากทางเขา้

ตาํบลไทยสามคัคี เป็นตลาดทีไ่ดรั้บความนิยมของนกัท่องเที่ยว ของที่น่ีส่วนใหญ่ชาวบา้นจะนาํสินคา้

สดใหม่จากสวนไปวางขาย โดยเฉพาะบรรดาผกัสลดั ทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น กรีนคอส  เรดคอรอล  
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เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค คะนา้ ฮ่องเต ้บล็อกโคล่ี ฯลฯ ตลอดจนเห็ดนานาชนิด เช่น เห็ดหอม เห็ดออรินจิ  

เห็ดเขม็ทอง เห็ดหูหนู เห็นนางฟ้า รวมไปถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ด เช่น เห็ดอบกรอบปรุงรส นํ้ าเห็ด 

แหนมเห็ด  เป็นตน้  นอกจากผกัสดและเห็ดต่างๆแลว้ทีน่ียงัมีของป่า และผลไมท้ี่ชาวบา้นปลูกกนัใน

พื้นที่วงันํ้ าเขียว ก็มีให้เลือกหลายอยา่ง ทั้ง ผลไมอ่ื้นๆ มะม่วงพอมีบา้ง นอ้ยหน่ากม็าตามฤดูกาลแลว้ยงั

มีไวน์องุ่นใหเ้ลือกชิม องุ่นก็มีมาวางตามฤดูกาล  

 

 

 

 

 

14.30 น. นาํชม  Flora Park (ฟลอร่าพาร์ค)  สวนดอกไมย้อดนิยมของวงันํ้ าเขียวสถานที่รวบรวมไมด้อกไม้

ประดบัเมืองหนาวนานาพนัธุ ์โดยแบ่งออกเป็นโซน ๆ แยกตามประเภทของดอกไม ้เช่น โซนไมม้งคล 

เช่น กลัปพฤกษ,์ กาฬพฤกษ,์ ราชพฤกษ ์ฯลฯ สวนดอกไมเ้มืองหนาว เช่น เทียนฝร่ัง, ซลัเวยี, บานช่ืน,           

พทิูเนีย, บีโกเนีย เป็นตน้ และจะควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสตลอดทั้งวนั จุดที่เป็นไฮไลทก์ค็ือ 

Flora  Tower  View  หอคอยสูง 4 ชั้น ท่ีมองลงมาจะเห็นเขาวงกตดอกไมห้ลากหลายสีสนั และ

โซนหออธิฐานรัก สามารถไปลัน่ระฆงั เพือ่อธิษฐานขอพรใหค้วามรักสมหวงั 

 

 

 

 

 

16.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะเขา้ขอ้งนํ้ าและซ้ือของฝาก  

20.30 น. กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมร่างกายที่เตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัชีวิต 

 

 
 

   

 ค่าบริการ    ราคา  { พกัห้องคู่  }     ท่านละ    12,500.-    บาท               

พกัเดีย่ว { จ่ายเพิม่ }    ท่านละ    1,400.-      บาท 
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อตัรานีร้วม 

 โรงแรมที่พกั  2  คืน  //  หอ้งละ  2  ท่าน  

 ค่าบริการรถตูต้ลอดการเดินทาง 

 ค่าผูน้าํทาง และเจา้หนา้ที่บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

เง่ือนไข และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์

        รายการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น Medical Tour   15  รายการตามที่ระบุ 

        ค่าคอร์สเสริมสร้างพลังชีวิต ฝึกเทคนิคการ หยั่งเซิน 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการที่ระบุ  

อตัรานีไ้ม่รวม 

X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์

X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

X ค่านวดไทย และนวดเทา้ 

X ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่  7 %  และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 

 

ส่ิงที่ควรนําติดตัว    กลอ้งถ่ายรูป, ไฟฉาย, อุปกรณ์กนัแดด, ของใชส่้วนตวั, ยารักษาโรคประจาํตวั, รองเทา้สวมใส่สบาย 

หมายเหตุ 

1. รายการท่องเที่ยวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพือ่ความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินมดัจาํไม่วา่ในกรณีใดๆก็ตามเพราะบริษทัตอ้งนาํเงินไปมดัจาํโรงแรม /รถตู ้

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั ทู บาย โฟ  แทรเวล : คณุแหม่ม หรือ คณุมินทร์   

                  02–  934 - 0833 – 4                         แหม่ม  :  081 –  628  –  0872 

                       :  ID.   mam2by4   

        ***   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล  ***  
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