เกษียณ พาเพลิน

่
เปิ ดโลกท่องเทียวใหม่
ของรุน
่ ใหญ่ วัยเก๋า

่ ดีอย่างไร
ไปเทียว
ใคร ๆ ก็รูว้ า่ การท่องเที่ยว เป็ นการพักผ่อนที่น่าปรารถนารูปแบบหนึ่ง ที่เปิ ดโอกาสให้เราได้ผ่อนคลาย ได้สนุก ได้
มีความสุข ได้ประสบการณ์ แต่ทราบไหมว่าการท่องเที่ยวยังมีขอ้ ดีท่แี อบซ่อนอยูม่ ากกว่านัน้ โดยเฉพาะกับเราๆ ท่านๆ ที่
เกษียณอายุจากงาน หรือเกษียณตัวเอง จากงานประจา และมีเวลามากขึน้ การใช้เวลาไปเที่ยวจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตแบบที่คาดไม่ถึงอีก อย่างน้อย 5 อย่าง มีอะไรบ้างนัน้ G1VACATION ขอเล่าให้ฟัง ดังนี ้
1.ได้มิตรภาพ
การได้เดินทางไปกับผูค้ นใหม่ ๆ เปิ ดโอกาสได้พดู คุย ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกบั ผูค้ นที่นอกเหนือจากสังคมเดิม ๆ จาก
ประสบการณ์นาเที่ยวของเราพบว่า คนแปลกหน้าที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันหลายคน ก็สานมิตรภาพกันต่อไป นัดกัน
เที่ยวรอบต่อไป ตัง้ เป็ นแกงค์เพื่อนใหม่ได้เลยทีเดียว
2.ได้กระชับความสัมพันธ์กบั สมาชิกครอบครัว
เคยรูส้ กึ ไหมทุกวันนี ้ ว่าเราคุยกับพ่อแม่ ลูก ญาติ น้อยลง เพราะงานที่รดั ตัว ลองหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันดูสิ ตัง้ แต่
จุดเริ่มต้นของการเดินทาง สมาชิกในครอบครัวก็ได้ใช้เวลาวางแผนการท่องเที่ยวร่วมกัน ได้เดินทางใช้ชีวติ ด้วยกัน ทาให้

ย้อนนึกถึงวัยเด็กที่ได้อยู่ดว้ ยกันพร้อมหน้า แล้วจะรูว้ ่าพอจบทริปกลับมา ครอบครัวจะพูดคุยกันมากว่าเดิม มีเรื่องมาเม้า
มอยกันมากขึน้
3. ได้สขุ ภาพกายที่แข็งแรง
ไปเที่ยวก็ตอ้ งเดิน ไม่วา่ จะเดินชมเมือง เดินช้อป เดินถ่ายรูปสวย ๆ เพราะฉะนัน้ ได้ออกกาลังกายขากันแน่ ๆ แต่คณ
ุ พี่ๆ
ทัง้ หลายไม่ตอ้ งกังวล G1VACATION มีทริปเที่ยวสบาย ๆ มีรถมารับตามจุดต่าง ๆ บอกเลยว่าเก็บแรงไว้เดินช้อปปิ ้งกันได้
สบาย
ที่สาคัญมาก ๆ ก็คือ การออกเดินทางช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราฟิ ตร่างกายยามอยู่ท่บี า้ น เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับท
ริปหน้าจะได้ออกเดินทางและเดินได้อย่างสนุกยิ่งขึน้
4. ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผน
สาหรับท่านที่ไม่มีภาระการงานหลังจากเกษียณ อาจไม่ตอ้ งเผชิญกับความกดดัน ความเครียด หรือปั ญหาเหมือนที่ตอ้ ง
เจอสมัยยังทางาน จึงไม่มีโอกาสได้ใช้ทกั ษะการแก้ปัญหาและการวางแผน ถ้าอย่างนัน้ การเดินทางท่องเที่ยวน่าจะช่วย
ลับความคมของทักษะเหล่านี ้ เพราะการเดินทางมักนาพามาซึ่งเหตุการณ์ท่คี าดไม่ถึง ทาให้เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ต้องวางแผน
5. ได้ผ่อนคลาย สร้างสุขภาพจิตที่แจ่มใส
การอยูใ่ นบรรยากาศเดิม ๆ สังคมเดิม ๆ อาจทาให้เราหดหู่ ไม่รา่ เริง โดยไม่รูต้ วั ควรแก้ดว้ ยการท่องเที่ยวที่เน้นความ
สาราญเพลิดเพลิน ไม่ตอ้ งรีบเร่ง แต่เน้นการสัมผัสกับสถานที่ตา่ ง ๆ อย่างลึกซึง้ เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและวิถีชีวติ
เดียวกับคนท้องถิ่น

่ งวัย ยิงต
่ ้องไปเทียว
่
ยิงสู
ปี 2563 ประเทศไทยจะเข้าสู่งสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) คือผูส้ งู อายุจะเพิ่มจานวนเป็ น 11
ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของประชากรคนไทยทัง้ ประเทศ
G1VACATION เข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย จึงได้ออกแบบทัวร์ท่ต
ี อบสนองความต้องการอย่างตรงจุด

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ รุน่ เกษียณ พาเพลิน เก๋าๆ

รองร ับสังคมสูงวัยวัยเกษียณ
ด้วยสังคมเข้ามาถึงสังคมผูส้ งู วัยในอนาคต จาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับวัยหลังการเกษียณ หรือสูงวัย ถ้าไม่ปรับอาจ
นาไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการมีตวั ตน เกี่ยวกับคุณค่าและความหมายในการใช้ชวี ิตต่อไป ในประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สงั คม
สูงวัยเริ่มตระหนักถึงความต้องการพิเศษของประชากรกลุ่มสาคัญนี้ จึงมีการคิดวางแผนเพื่อสนับสนุนดูแลคนสูงวัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งทุกวันนีโ้ ลกของเรา ก้าวเข้าสู่วยั เกษียณหรือผูส้ งู อายุ ภาวะเกษียณมักนาไปสู่ความโดดเดี่ยว ความว่างของชีวิตบัน้
ปลาย
ในหลายประเทศที่กา้ วเข้าสู่สงั คมสูงวัยจึงเริ่มมีการคิด ออกแบบและวางแผนเพื่อรองรับปั ญหาทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ของคนชรา
มีการสร้างพืน้ ที่ส่วนกลางที่ผสู้ งู อายุสามารถมาทากิจกรรมร่วมกันได้ การออกมาทากิจกรรมเป็ นการลดความเหงาและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า
พัฒนาความเป็ นอยู่ท่ดี ีของผูส้ งู อายุ (What works to promote emotional wellbeing in older people) การดูแล
ผูส้ งู วัยโดยเน้นไปที่กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทัง้ ในเชิงกายภาพ เชิงสังคม เชิ งจิตวิทยาและการรับรู ้ (cognition)

่
คุณภาพชีวต
ิ ทีดี

กิจกรรมของผูส้ งู อายุ
สร้างพื้นที่ของวัยเกษียณ(สู งอายุ)ให้เกิดขึ้นพื่อรองรับความต้องการในอนาคต ให้มีทางเลือกอีกทางที่เหมาะสมกับวัย
และช่วยลดช้องว้างระหว่างวัยต่าง ๆได้สร้างความเข้าใจวัยเกษียณมายิง่ ขึ้น
กิจกรรมของผูส้ ู งอายุ
1 ปลูกผักสวนครัว (สัมผัสธรรมชาติ)
2 ทาอาหาร (กิจกรรมทานอาหารรวมกัน)
3 ให้เขากับวัยอื่น (พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน)
4 ทางานศิลปะ (สัมผัสความงดงานของสถานต่าง ๆ)
5 ออกกาลังกาย (ออกกาลงกายทุก ๆวันที่ออนทัวร์)
8 เล่นเกม (การละเล่นๆต่าง)

้ ของวั
่
สร ้างพืนที
ยเกษียณ

่
การท่องเทียวตอบโจทย
์ได ้
การท่องเที่ยวตอบโจทย์ได้ทุกข้องของผูส้ ู งวัย เปิ ดความคิดใหม่ๆเจอปรสบการใหม่ๆ ได้ใช้ความคิด ออกกาลังกาย มี
กิจกรรมรวมกัน ทานอาหารเป็ นกลุ่มสัมผัสรสชาติใหม่ กลิ่นใหม่ๆ แต่งตัวสวยๆพบปะผูค้ นได้คุยแลกเปลี่ยนประสบ
การของอดีต แก้ปันหาโรคซึมเศร้า อันไซเมอร

G-1 Vacation
G-1 Vacation เป็ นทัวร์ ที่ดูแลคนสู งวัยมานาน จนได้รับการเรี ยกร้องจากลูกค้าให้เปิ ดทัวร์ ที่เหมาะกับการเที่ยวแบบ

ผูส้ ู งอายุหรื อรู ปแบบทัวร์ที่เน้นความสนุกความเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ และเข้าใจอย่างแท้จริ ง
การบริ การของ G-1 Vacation เน้นความสดวกสะบายแบบสุ ดๆ
1.ช่างภาพมืออาชีพบริ การถ่ายภาพตลอดเส้นทาง (มัน่ ใจได้ว่ามีภาพสวยๆกลับบ้านได้)
2.สนุกเฮฮากับวัยเดียวกัน (แนวรวมวัย)
3.อาหารอร่ อยย่อยง่าย อาหารครบทุกเมื่อ(อาหารคลีน)
4.โปรแกรมทัวร์เน้นธรรมชาติ นัง่ รถไม่เกิน 3 ช.ม (สบายๆไม่เหนื่อย)
5.ประกันสุ ภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ (วงเงินสองล้านบาท)
6.ไม่มีป่อยอิสระ ดูแลทุกคนทุกวันเหมือลูกหลานพาเที่ยว
7.ลูกหลานสามารติดตามไปด้วยได้ไม่จากัดอายุ
8.ที่พกั เหมาะสมกับวัย เช่นเตียงนอนที่ลุกง่าย โรงแรมต้องมีลิพท์ ถ้าไม่มีก็ตอ้ งมีคนยกกระเป๋ าให้
9.รถโค้ชปรับอากาศ VIP ทุกที่นงั่
10.ไกด์และหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริ ป (ในต่างประเทศ)
11.ใครๆก็้ไปได้ดว้ ยราคาเบาๆ

รถโค ้ชปร ับอากาศ VIP

่ านมา
ผลงานทีผ่

