
 ตารางเวลา | Program Schedule 
 วันที� 1 | Day 1  วันที� 2 | Day 2  วันที� 3 | Day 3 

 1:00 p.m.  : ลงทะเบยีนและเขา้ที�พัก | 
 Check-in and registration 

 3:00 p.m.  : Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni 
 Sa การผอ่นคลายเริ�มต้นแล้วนับจากนี� | 
 Relaxation is begin from now on 

 5:00 p.m. : ขา้วซอยลานนาชสีสด | 
 Khao Soi Cottage Cheese (Paneer) 

 6:00 p.m. : เพลินอาทิตย์อัสดงบนยอด 
 เขายามเย็น | Sunset on mountain 

 7:30 p.m. : ล่องลอยดจุอยูใ่นครรภ์ 
 มารดา | Floating as in mother's 
 womb 

 8:30 p.m.  :  ฝ�กการพักและนอนใน 
 ระดับลึกจากจิตใต้สํานึก | Deep 
 relaxation and sleep practice 

 6:00 a.m. : ดื�มน�าจากถังทองแดง 
 สัมผัสพลังชีวิตจากสุริยะ และสมดุลย ์
 สติ | Drink water from Copper tank, 
 touch life energy from the Sun, 
 Chanting and meditation 

 7:30 a.m. : ยืดเหยียดอ่อนโยนเป�น 
 ธรรมชาติสอดคล้องลมหายใจ | Gentle 
 stretching and flow with breathe 

 8:30 a.m. : อาหารเช้าคิดจาลี�อุดม 
 สมุนไพรและพลังงาน | Kidjari & Fruits 

 10:30 a.m. : สมดุลย์ภายในด้วยเคลื�อน 
 เสียง | Inner vibes with sound wave 

 12:00 p.m. : โรตีทอด แกงถั�วลูกไก่ 
 และโยเกิรต์ | Chole Bhature & Dahi 

 1:00 p.m. : รางวัลแหง่เวลา | Time 
 award 

 4:00 p.m. : ปรับลมหายใจและชาํระ 
 ล้าง | Breathe cleansing and practice 

 7:00 p.m. : ข้าวผัดมะนาว แกงแซมบา 
 และปาปาดัม | Lemon Rice, Samba, 
 Papadam 

 8:30 p.m. : ฝ�กการพักและนอนใน 
 ระดับลึกจากจิตใต้สํานึก | Deep 
 relaxation and sleep practice 

 6:30 a.m. : สมดุลย์สติ | Chanting and 
 meditation 

 7:30 a.m. : ยืดเหยียดอ่อนโยนเป�น 
 ธรรมชาติสอดคล้องลมหายใจ | Gentle 
 stretching and flow with breathe 

 8:30 a.m. : อาหารเช้าคิดจาลี�อุดม 
 สมุนไพรและพลังงาน | Kidjari & Fruits 

 10:30 a.m. : สัมผัสพลังแหง่ป�ติและฟ�� น 
 สมดุลย์ด้วยพลังจากธรรมชาติ| Feel 
 the elation and healing by nature 
 energies 

 12:00 p.m. : Chapati (โรตีแบบอินเดีย 
 ), Palak Paneer (ผักโป�วเล้งกับปานีร์), 
 Malai Kofta (แกงโยเกิรต์แบบป�ญจาบ 
 ), Punjabi Salad (สลักผักแบบอินเดีย), 
 Masala Chai (ชาร้อนแบบอินเดีย), 
 Kulfi (ไอศครีมผสม Cardamom & 
 Almond แบบอินเดีย) & Gajar Ka 
 Halwa (ขนมหวานแครอทแบบอินเดีย) 

 1:00 p.m. : เช็ดเอ้าท์ | Check-out 

 ข้อกําหนดและเงื�อนไข | Terms and Conditions 
 1.  ผู ้ เข้า  รว่ม  โปรแกรม  จะ  ได้  รบั  เสื�อ  โยคะ  และ  แก้ว  น�า  (Yeti)  เพื�อ  ใช้  สว่น  ตัว  และ  นํา  กลับ  ไป  ได้  ทกุ  คน  มูลค่า  กว่า  1,000  บาท  | 

 Participant(s)  in  the  program  will  receive  a  yoga  mat  and  a  stainless  glass  (Yeti)  for  personal  use  and  take 
 away for everyone worth over 1,000 baht. 

 2.  ตาราง  เวลา  กิจกรรม  ตาม  ที�  กําหนด  อาจ  มี  การ  ปรับ  เปลี�ยน  อัน  เนื�อง  มา  จาก  เหต ุ จําเป�น  บาง  ประการ  ได้  |  Activities  as 
 scheduled may be change due to some necessity 

 3.  ผู ้ เขา้  พัก  จะ  ต้อง  ได้  รับ  การ  ฉีด  วัคซีน  โค  วิด  -19  แล้ว  ใน  กรณี  ที�  ไม ่ ได้  รับ  การ  ฉีด  วัค  ซิน  ต้อง  ทําการ  ตรวจ  สอบ  ด้วย  ATK  ด้วย  ค่า  ใช้ 
 จ่าย  เพิ�ม  ที�  100  บาท  ณ  เวลา  ที�  เดิน  ทาง  มา  ถึง  อม  ราว  ตี  |  Guests  must  have  been  COVID-19  vaccinated,  if  not  yet  will 
 require Antigen Test Kit (Self Test) when arrived at Amaravati with additional 100 Baht charged. 

 4.  การ  บริการ  ของ  ทาง  โรงแรม  จะ  เป�น  แบบ  Minimalism  &  Environment  Concern  (No  Plastic  Bottle  &  Straw)  ด้วย  แนว 
 ดําเนิน  การ  แบบ  โฮม  เวลเนส ์  และ  แวดล้อม  ด้วย  ธรรมชาติ  ใน  สถาน  ที�พัก  ที�  เป�� ยม  พลังงาน  ธรรมชาติ  ใน  แบบ  “  วา  สตู  โฮม  ”  |  Our 
 service  is  in  style  of  minimalism  and  environment  concern  (No  Plastic  Bottle  &  Straw)  with  a 
 home-wellness-style and  surrounded by nature in a place full of natural energy in Vastu Home concept. 
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 อัตราค่าบรกิารของโปรแกรม 
 Reborn With Every Breath 3 Days and 2 Nights 

 รายการ | Item 
 จํานวนผูเ้ข้ารว่มต่อครั�ง | Number of Participant per time 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 ค่าบริการกิจกรรมบําบัด  45,000  23,125  15,833  12,188  10,000  8,542  7,500  6,719  6,111  5,625 

 ค่าบริการอาหารต่อท่าน  1,500 

 หอ้งพักมาตรฐานสองเตียง  3,000 

 หอ้งพักดีลักซ์เตียง King Size  5,000 

 กรณพีักรว่มกันสองคนต่อหนึ�งหอ้งพัก (อัตราต่อท่าน หน่วยเป�นบาท) 

 หอ้งมาตรฐานสองเตียง  26,125  15,188  11,542  9,719  8,625 

 หอ้งดีลักซ์เตียง King Size  27,125  16,188  12,542  10,719  9,625 

 กรณพัีกหนึ�งคนต่อหนึ�งหอ้งพัก (อัตราต่อท่าน หน่วยเป�นบาท) 

 หอ้งมาตรฐานสองเตียง  49,500  27,625  20,333  16,688  14,500  13,042  12,000  11,219  10,611  10,125 

 หอ้งดีลักซ์เตียง King Size  51,500  29,625  22,333  18,688  16,500  15,042  14,000  13,219  12,611  12,125 

 หมายเหต ุ |  Remark  : 
 1.  อัตรา  ค่า  บริการ  ดัง  กล่าว  ขา้ง  ต้น  ยัง  ไม ่ ได้  รวม  ภาษี  มูลค่า  เพิ�ม  (V.A.T.)  ที�  ป�จจุบัน  กําหนด  ใน  อัตรา  7%  |  The  above  service  rates 

 do not include VAT (V.A.T.) that is currently set at 7%. 
 2.  ใน  กรณี  ที�  ชาํระ  ด้วย  บัตร  เครดิต  หรือ  บตัร  เดบติ  ไมม่ี  การ  เรียก  เก็บ  ค่า  ธรรมเนียม  การ  ใช้  บัตร  |  In  case  of  paying  by  credit  or 

 debit card, no card usage fee will be charged. 
 3.  อัตรา  ค่า  บริการ  ที�  กําหนด  ไม ่ รวม  ค่า  บริการ  รับ  สง่  จาก  สนาม  บิน  นานาชาติ  จังหวัด  เชยีงใหม ่  สถาน  ที�  ขนสง่  และ  /  หรือ  สถานี  รถไฟ 

 และ  การ  ประกัน  ภัย  การ  เดิน  ทาง  และ  ท่อง  เที�ยว  ต่าง  ๆ   |  The  rates  quoted  do  not  include  transfers  from  Chiang  Mai 
 International  Airport,  Chiang  Mai  Bus  Station,  Chiang  Mai  Train  Station  and  any  insurance  coverages  for 
 participants. 

 4.  หอ้ง  มาตรฐาน  (Standard)  เป�น  หอ้ง  พัก  ขนาด  25  ตาราง  เมตร  ประกอบ  ด้วย  เตียง  ขนาด  3.5  ฟุต  จํานวน  2  เตียง  และ  ห้อง  อาบ 
 น�าแบบฟ�กบวั } Standard room size is 25 square meters with twin 3.5 feet beds and shower. 

 5.  หอ้ง  ดี  ลัก  ซ์  (Deluxe)  เป�น  หอ้ง  พัก  ขนาด  50  ตาราง  เมตร  ประกอบ  ด้วย  เตียง  ขนาด  6  ฟุต  จํานวน  1  เตียง  ห้อง  อาบ  น�า  แบบ 
 อ่างอาบน�า  (  แยก  กัน  )  และ  โต๊ะ  เขยีน  หนังสอื  |  Deluxe  room  size  is  50  square  meters  with  king  bed  (6  feet  with 
 bathtub and desk. 
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