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กิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู ปตท. เดือนมกราคม - เมษายน 2560

ทองเที่ยวอารยธรรมโบราณ สืบสานบุญวิถี ประเพณีสองฝงโขง
(อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน)

เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), โรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS)
และโครงการปาวังจันทร 

One Day Barista  เรียนรูทุกขั้นตอนการทําธุรกิจรานกาแฟ Café Amazon 
สอนศิลปประดิษฐบัว โดยอาจารยจากฝายพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวัง

ACTIVITY

     นับเปนหวงเวลาแหงความโศกเศราที่สุดในชีวิตของพวกเราชาวไทยทั้งประเทศ 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ทีมงาน 
happiness Activity ขอนอมเกลานอมกระหมอมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ
‘ในดวงใจนิรันดร’ (Still on My Mind) มาใชเปนภาพปกของ happiness Activity 
ฉบับนี้ เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิไดของพระองคทาน และสื่อ
ถึงความรูสึกที่พวกเราทุกคนเทิดทูนและรักพระองคทานไมเสื่อมคลาย
     ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชสมบัติ พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอยางหนักดวยความเพียรก็เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง
แมในยามที่บานเมืองขาดเสาหลัก ผูคนรูสึกเควงควางเชนนี้ หากพินิจดูใหดีดวย
พระเมตตาบารมีที่พระองคทานไดพระราชทานใหแกประชาชนชาวไทยนั่นคือ
สิ่งล้ําคาที่เปนอมตะและไมมีวันสูญสลายไปไหน ไมวาจะเปนโครงการในพระราชดําริ
หรือแมกระทั่งพระบรมราโชวาททั้งปวงที่ทรงวางรากฐานใหประชาชนชาวไทยนั้น
จะเปนแสงเทียนที่สวางไสวชวยนําทางใหพวกเราเหลาพสกนิกรชาวไทยได เดินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาตัวเองได้ นอกจากนี้ยังรู ้จัก
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อชีวิตและสังคมที่รมเย็นเปนสุขอันจะเปนแรงสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองสืบไปในอนาคต
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ONE DAY
BARISTA

รูหรือไมวาเมล็ดกาแฟนั้นกวาจะมาเปนเมล็ด

สีน้ําตาลนารับประทานตองผานกระบวนการ

ท่ีซับซอน โดยเร่ิมจากผลกาแฟท่ีเหมือนผลไม

ตระกูลเบอรรี่ มีสีสันสดใส นํามาลอกเปลือก

สีชมพูเหลือบแดงออกจนเหลือแคเมล็ดดานใน

แลวจึงนําเอาเมล็ดท่ีไดไปตากแดดท้ิงไวจนแหง

และมีสีเขียว ก่อนจะเอาไปอบด้วยความร้อน 

500 องศาเซลเซียสใหพองจนมีขนาดใหญเกือบ

เทาตัวและเปนสีน้ําตาลจึงจะสามารถเอาไปทํา

เปนกาแฟตอไปได06

25/26
มกราคม 2560

WORKSHOP

     กลับมาตามคําเรียกรอง One Day Barista
Workshop กิจกรรมพิเศษสําหรับคนรักกาแฟ
กับการเรียนรูทุกขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจ
Café Amazon

FYI

ครบวงจรการเรียนรู้สำาหรับผู้รักและสนใจ
เกี่ยวกับ “กาแฟ” ณ ศูนย์ธุรกิจ
คาเฟ่ อเมซอน

กวาจะมาเปนเมล็ดกาแฟ



ปตท. อาจเปล่ียนแปลงกําหนดการตามสถานการณและความเหมาะสม

ลงทะเบียนผาน Call Center 0-2624-5599 ต้ังแตวันน้ีถึงวันท่ี 6 มกราคม 2560 ประกาศผลผูไดรับสิทธ์ิวันท่ี 10 มกราคม 2560

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 30 คนตอรอบ โดยสามารถเลือกไดเพียง 1 รอบเทาน้ัน (ฟรีสําหรับผูถือหุนกู ปตท. และผูติดตาม 1 คน)

ผลการคัดเลือกผูไดรับสิทธ์ิเขารวมกิจกรรม โดยการสุมรายช่ือ คร้ังน้ีถือเปนท่ีส้ินสุด

กรณียกเลิกการเขารวมกิจกรรม ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนวันจัดกิจกรรม (เพ่ือประโยชนสูงสุดในการ

จัดสรรสิทธ์ิใหแกผูถือหุนกูรายอ่ืน มิเชนน้ัน ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิงดเขารวมกิจกรรม Workshop ใดๆ เปนเวลา 2 ป)
07

สถานที่ : ศูนยธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)
               อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560

กําหนดการ

07.30 - 08.30 น.     ลงทะเบียน ณ ปตท. สํานักงานใหญ 

08.30 - 09.30 น.     เดินทางไปยังศูนยธุรกิจคาเฟ อเมซอน (AICA) อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

09.30 - 12.00 น.     ฟงบรรยายความรูในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟคาเฟ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA 

12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.     เรียนรูเกี่ยวกับการทําเครื่องดื่มรอน เย็น ปน (ตามสูตรที่กําหนด)

15.00 - 15.30 น.     สรุป ถาม - ตอบ และมอบประกาศนียบัตร

15.30 - 17.00 น.     เดินทางกลับถึง ปตท. สํานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
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อารยธรรมโบราณ สืบสานบุญวิถี

อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์

ประเพณสีองฝ่ังโขง

     เริ่มต้นปใหม่ด้วยเสนทางสายบุญ โดยการเดินทาง
ไปสักการะวัดเก่าแก่แดนอีสาน จ.อุดรธานี ข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว ไปสัมผัสอารยธรรมเพื่อนบ้าน
เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพลิดเพลินกับสินค้าตลาด
อินโดจีน “ท่าเสด็จ” จ.หนองคาย ชมสถานที่ท่องเที่ยว
Unseen Thailand พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ วัดป่า
ภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รอยต่อแผ่นดิน 
3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย แวะชมแวะช้อป
ความงามของผ้าหมี่ขิดและผ้าไหมขึ้นชื่อแห่งบ้านนาข่า
อิ่มอร่อยกับความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น ทั้งไทย
อีสาน และอาหารเวียดนาม “แหนมเนือง” อันขึ้นชื่อ

24-27
กุมภาพันธ  2560

TRIP

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

วัดปาภูกอน



06.00 น.

07.35 น.

08.40 น.

09.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

ชวงบาย

ชวงเย็น

คณะพรอมที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยสมายล

เจาหนาที่หนุมสาวทัวรคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล เที่ยวบินที่ WE 002

ถึงสนามบิน จ.อุดรธานี  และเปลี่ยนการเดินทางเปนรถบัสปรับอากาศ

รับประทานอาหารเชาแบบญวน ที่รานมาดามพาเทห

นําทานเที่ยวชม ศาลหลักเมืองอุดรธานี ของดี 7 สิ่งเมืองหมากแขง หรือเรียกวาศาลเจาพอ

หลักเมืองอุดรธานี เปนศูนยรวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะมา

สักการบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญอื่นๆ อันเปนที่เลื่อมใส

บูชาเปนอยางสูง ไดแก หลวงพอพระพุทธโพธิ์ทอง และทาวเวสสุวัณ ซึ่งมีความเชื่อในความ

ศักดิ์สิทธิ์ และความเปนสิริมงคลในแตละดานที่แตกตางกันไป

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเที่ยวชม ฟารมกลวยไมอุดรซันไฌน เปนสวนกลวยไมที่ผลิตกลวยไมกลิ่นหอม

พันธุใหมของไทยซึ่งใชเวลาในการคนควา และผสมพันธุระหวางแวนดา (Vanda) โจเซฟฟน

แวนเบอรโร (Josephine Van Berrow) และชมตนถั่วเตนระบํา

จากนั้นเดินทางสู หมูบานนาขา ซึ่งเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงในการทอผาหมี่ขิด ผาพื้นเมืองของ

ชาวอีสาน เชิญทานชอปปงผลิตภัณฑจากผาหมี่ขิด อาทิ หมอน ที่นอนยัดนุน เสื้อผา

เครื่องแตงกาย ฯลฯ (ชมวิธีการผลิตผาหมักโคลน)

เขาสูที่พัก โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี  พักผอนตาม

อัธยาศัย และรับประทานอาหารค่ํา

วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560 (กรุงเทพฯ - อุดรธานี) 1

ตลาดผาบานนาขา
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07.00 น.

09.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

ชวงบาย

ชวงเย็น

19.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม และนําทานเดินทางสู จ.หนองคาย

เดินทางถึง ดานตรวจคนเขาเมือง ตรวจเช็กเอกสารผานแดน จากนั้นนําทานเดินทางขาม

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว สูประเทศลาว ระหวางทางชมทัศนียภาพบริเวณสองขางทาง

นําทานเที่ยวชมสถานที่นาสนใจ ณ เมืองเวียงจันทน นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเปนพระธาตุที่ใหญ

และสวยงามที่สุดของลาว ซึ่งเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาที่ชาวไทยและชาวลาว

เคารพสักการะ เชื่อกันวาถาทานใดไดเดินวนรอบพระธาตุหลวง 1 รอบจะมีอายุยืนยาวสุขภาพ

แข็งแรง ชม ประตูชัย เปนอนุสรณสถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผูเสียสละชีวิตในสงคราม

กอนหนาการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต ชม หอพระแกว หรือวัดพระแกว แตเดิมวัดแหงนี้เปน

วัดหลวงประจําราชวงศของลาว และเคยเปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่ไดอัญเชิญมาจากลานนา 

ภายหลังถูกกองทัพสยามทําลายลง ปจจุบันหอพระแกวเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงพระพุทธรูปและ

สิ่งของล้ําคาเปนจํานวนมาก

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสูดาน ตม.ลาว กอนกลับแวะ ดิวตี้ฟรีลาว เลือกซื้อสินคาปลอดภาษี จากนั้นไดเวลาอัน

สมควรเดินทางกลับสูฝงไทย เพื่อนมัสการ หลวงพอพระใส พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหนองคาย

และชอปปงสินคาราคาถูกนานาชนิด ที่ ทาเสด็จ ตลาดอินโดจีน ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเดินทางกลับ จ.อุดรธานี

ถึงที่พัก โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี  พักผอนตามอัธยาศัย

2 วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2560 (อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน)

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว



07.00 น.

12.00 น.

 ชวงบาย

ชวงเย็น

18.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม และนําทานเดินทางสู วัดปาภูกอน (โดยรถตูปรับอากาศ)

นมัสการและไหวพระที่วัดปาภูกอน ซึ่งมีวิวสวยงามมากๆ เปนวัดที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปา

นายูงและปาน้ําโสม ทองที่บานนาคํา ต.บานกอง อ.นายูง จ.อุดรธานี อันเปนรอยตอแผนดิน

3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย สรางขึ้นเมื่อป 2530

รับประทานอาหารกลางวัน  

นําชม วัดผาตากเสื้อ เปนวัดที่มีทิวทัศนสวยงาม สูงจากระดับน้ําทะเล 550 เมตร ภายในวัด

มีธรรมชาติที่สมบูรณ เปนจุดชมวิวแมน้ําโขงที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง  จะเห็นสันทรายเปนริ้วคลาย

เกล็ดพญานาคอยางชัดเจน โดยไดรับการตั้งใหเปนแหลงทองเที่ยวเสนทางในฝน Dream

Destination 2 จาก ททท. นั่นก็คือ เกล็ดพญานาคริมโขง ซึ่งเปนความมหัศจรรยที่ธรรมชาติ

สรางขึ้นไดอยางนาพิศวง และ จุดชมวิวสกายวอลค จะทําใหทานรูสึกเหมือนลอยอยูบนอากาศ 

จากนั้นเดินทางกลับ จ.อุดรธานี

เดินทางถึงที่พัก โรงแรม เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี พักผอน

ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ําแบบพาแลงอาหารพื้นเมืองทองถิ่น จ.อุดรธานี

3 วันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2560 (วัดปาภูกอน - วัดผาตากเสื้อ)

พระธาตุหลวง

วัดปาภูกอน

ประตูชัย
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4 วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ 2560   (บานเชียง - วัดถ้ํากลองเพล - กรุงเทพฯ)

12

แหลงโบราณคดีบานเชียง

จุดชมวิวสกายวอลค

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม เช็กเอาต และนําทาน

เที่ยวชม แหลงโบราณคดีบานเชียง เมืองเกามรดกโลก  

เปนแหลงโบราณคดีสําคัญ ไดชื่อวาเปนถิ่นฐานยุคกอน

ประวัติศาสตรที่สําคัญที่คนพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

รวมทั้งแสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม แหลงผลิต

และการใชโลหะในภูมิภาค ทําใหรับรูถึงการดํารงชีวิตใน

สมัยกอนประวัติศาสตร ยอนหลังไปกวา 4,300 ป และ

นําทานนั่งรถรางชมวิถีชีวิต ที่อยูอาศัยของคนลาวพวน 

และชมวิถีการทําผายอมคราม และชมการเขียนลาย

ลงไหบานเชียง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบวิถีชาวลาวพวน 

นําทานเที่ยวชม วัดถ้ํากลองเพล เปนวัดที่หลวงปูขาว

อนาลโย ซึ่งทานไดมรณภาพไปแลว แตชาวพุทธทั่วไปมัก

แวะไปสักการะอัฐิของทานเสมอ ที่วัดยังมีถ้ําซึ่งมีกลอง

โบราณสองหนา และพระพุทธบัณฑรนิมิต พระพุทธรูป

ปางลีลาจําหลักในกอนหินซึ่งหาดูไดยาก จากนั้นนําทาน 

ชอปปงของที่ระลึกตามอัธยาศัย และไดเวลาอันสมควร

เดินทางกลับ จ.อุดรธานี

บริการอาหารเย็น ที่ รานอาหารวีทีแหนมเนือง จากนั้น

นําทานเดินทางสูสนามบิน

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล

เที่ยวบินที่ WE 009

ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

07.00 น.

11.00 น.

ชวงบาย

ชวงเย็น

19.35 น.

20.45 น.



จุดชมวิวสกายวอลค 13

อัตราคาบริการ

อัตราคาบริการ ทานละ

ผูถือหุนกูและผูติดตามพักหองละ 2 ทาน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักหองละ 2 ทาน

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักหองพักเดี่ยว เพิ่มราคา

24,500 บาท

26,500 บาท

  5,000 บาท

  4,500 บาท

หมายเหตุ

จุดชมวิวแมน้ําโขง

ผูเดินทาง 30 ทาน (สงวนสิทธิ์สําหรับผูถือหุนกู ปตท. และผูติดตาม 1 ทาน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถือหุนกูที่ไมเคยรวมกิจกรรมทองเที่ยวกับ ปตท. ในป 2558 - 2559 ที่ผานมา
ลงทะเบียนผาน Call Center 0-2624-5599 ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศผลผูไดรับสิทธิ์วันที่ 12 มกราคม 2560 
ผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ถือเปนที่สิ้นสุด
การสํารองที่นั่ง
 - มัดจํา 10,000 บาท ภายในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
 - ชําระสวนที่เหลือ ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - กอนวันจายมัดจํา ภายในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560 : ไมมีคาใชจาย
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายมัดจํา
      ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 : เก็บคาธรรมเนียม ทานละ 5,000 บาท
      ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2560 : เก็บคาธรรมเนียม ทานละ 10,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายชําระคาทัวรครบถวน
      ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 เก็บคาธรรมเนียมทานละ 50% ของอัตราคาบริการ
      ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากไดสํารองคาใชจาย
      ลวงหนา ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางใหผูเดินทางเรียบรอยแลว)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทองเที่ยวตามเหตุการณและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทานเปนสําคัญ และ ปตท. จะแจงใหผูไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบตอไป



     คนไทยมีความประณีตในการคัดสรรของสวยงามมาเคารพบูชาส่ิงท่ีตนนับถือ เพ่ือแสดงออก
ถึงความศรัทธาที่มีตอสิ่งสิ่งนั้น “ดอกบัว” เปนเครื่องบูชาที่พุทธศาสนิกชนนิยมนํามาสักการะ
สิ่งสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องดวยดอกบัวเปนดอกไมที่มีความสวยงามและถือวาเปน
สัญลักษณของพระพุทธเจา

     กิจกรรม “สอนศิลปประดิษฐบัว” เปนกิจกรรมที่เชิญชวนให

ผูถือหุนกู ปตท. มาเรียนรูการพับดอกบัวจากผูเชี่ยวชาญ โดย

อาจารยจากหนวยงานประดิษฐดอกไมสด ฝายพระราชฐานชั้นใน

พระบรมมหาราชวัง 

     กิจกรรมสอนศิลปประดิษฐบัว ถือเปนการฝกสมาธิ การเรียนรู

และสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งผูถือหุนกูสามารถ

นําไปสักการบูชาพระในลําดับตอไปไดเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

10/11
มีนาคม 2560

WORKSHOP

14



15

สถานที่ : หองเสวย พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท
วันที่ : วันศุกรที่ 10 และวันเสารที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560
จํานวนรอบ : 4 รอบ (วันละ 2 รอบ)

กําหนดการ หมายเหตุ

ปตท. อาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามความเหมาะสม
ลงทะเบียนผาน Call Center 0-2624-5599 ตั้งแตวันนี้ 
ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2560 ประกาศผลผูไดรับสิทธิ์วันที่
10 กุมภาพันธ 2560 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 30 คนตอรอบ (ฟรีสําหรับ
ผูถือหุนกู และผูติดตาม 1 คน)
ผลการคัดเลือกผูไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อ 
ครั้งนี้ถือเปนที่สิ้นสุด
กรณียกเลิกการเขารวมกิจกรรม ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 
7 วันทําการกอนวันจัดกิจกรรม (เพื่อประโยชนสูงสุดในการ
จัดสรรสิทธิ์ใหแกผูถือหุนกูรายอื่น) มิเชนนั้น ปตท. ขอ
สงวนสิทธิ์งดเขารวมกิจกรรม Workshop ใดๆ เปนเวลา 2 ป

รอบเชา
09.00 น.     ลงทะเบียน ณ หองเสวย

                พระท่ีน่ังพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

09.30 น.     เร่ิมกิจกรรม “สอนศิลปประดิษฐบัว”

11.30 น.     กิจกรรมเสร็จส้ิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รอบบาย
13.00 น.     ลงทะเบียน ณ หองเสวย

                พระท่ีน่ังพิมานจักรี พระราชวังพญาไท

13.30 น.     เร่ิมกิจกรรม “สอนศิลปประดิษฐบัว”

15.30 น.     กิจกรรมเสร็จส้ิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แผนที่
พระราชวังพญาไท

BTS : ลงสถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
N3 (สายสุขุมวิท) ใชทางออกที่ 3 
แลวเดินตอไปทางถนนราชวิถี
ขามไปฝงตรงขาม ผานหนาวัด
อภัยทายาราม ถึงโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา พระราชวังพญาไท
จะอยูในบริเวณรั้วโรงพยาบาล

รถประจําทาง : สาย 8, 12, 14, 
18, 28, 92, 97, 108 ปอ.92, 
509, 522, 536 และ ปอ.พ.4

รถสวนตัว : มีที่จอดภายในบริเวณ
(ที่จอดรถมีจํานวนจํากัด)

การเดินทาง
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PTT SITE VISIT
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 1 ประจำาป 2560

     เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกําเนิดวิทย 
(KVIS) และโครงการปาวังจันทร จังหวัดระยอง เดินทางไป-กลับ
ภายในวันเดียวกัน จํานวน 3 รอบ รอบละ 120 คน
(ฟรีสําหรับผูถือหุนกู ปตท. และผูติดตาม 1 คน)

25/26/27
เมษายน 2560

SITE VISIT

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 
รอบที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

สถานท่ี : สถาบันวิทยสิริเมธี
(VISTEC) โรงเรียนกําเนิดวิทย (KVIS)
และโครงการปาวังจันทร จังหวัดระยอง

วันท่ีจัดกิจกรรม
25/26/27 เมษายน 2560



06.00 น.

07.00 น.

07.45 น.

08.30 น.

10.30 น.

11.15 น.

11.25 น.

12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

14.10 น.

15.30 น.

16.30 น.

18.00 น.

ลงทะเบียน ที่ ปตท. สํานักงานใหญ อาคาร 1 ชั้น 2 (หนาหอง Auditorium)

และรับประทานอาหารเชา

ชมวีดิทัศนการประกอบธุรกิจของ ปตท. / ผูบริหารกลาวตอนรับ / จับรางวัล Lucky Draw /

ถายภาพที่ระลึกรวมกัน (ในหองประชุม)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัส VIP

จอดพักทําธุระสวนตัว

เดินทางถึงสถาบันวิทยสิริเมธี (รับชมวีดิทัศน และรับฟงบรรยาย “แนวคิด เปาหมาย รวมไปถึง

การดําเนินงานของโรงเรียนกําเนิดวิทยและสถาบันวิทยสิริเมธี”)

รับรองเครื่องดื่ม

เยี่ยมชม “สถาบันวิทยสิริเมธี”

รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชม “โรงเรียนกําเนิดวิทย”

เดินทางไปยังโครงการปาวังจันทร สถาบันปลูกปา

เยี่ยมชม “โครงการปาวังจันทร” ของสถาบันปลูกปา ปตท. จังหวัดระยอง

จบกิจกรรม ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและทําธุระสวนตัว

เดินทางถึง ปตท. สํานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการ

17
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หมายเหตุ
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณและความเหมาะสม

หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ ปตท. จะแจงใหผูที่ไดรับสิทธิ์ทราบ

ประมาณ 7 วันลวงหนากอนจัดกิจกรรม 

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรมครั้งนี้สําหรับผูถือหุนกู ปตท. ที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมประเภทเยี่ยมชมกิจการมากอน

ประกาศรายชื่อผูไดรับสิทธิ์ 60 คน และรายชื่อสํารอง 20 คน ตอรอบ ในวันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560 ผานทาง SMS

(เฉพาะผูไดรับสิทธิ์) และ เว็บไซต ปตท. http://ptt-th.listedcompany.com/home.html

ทั้งนี้ ปตท. จะจัดสงเอกสารยืนยันสิทธิ์ใหแกผูที่ไดรับสิทธิ์ทางจดหมายลงทะเบียนอีกครั้งหลังประกาศรายชื่อ หากผูถือหุนกู

รายใดไมแจงยืนยันสิทธิ์ภายในกําหนดที่ระบุในเอกสารยืนยันสิทธิ์  ปตท. จะถือวาสละสิทธิ์และเลื่อนรายชื่อสํารองขึ้นตามลําดับ
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ลงทะเบียนเพื่อแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมไดตั้งแตวันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560 ผาน 3 ชองทาง ดังนี้

     1. ผานทาง SMS (24 ชั่วโมง) : สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.

        โดยสงขอความมาที่หมายเลข 4890011 (คาบริการครั้งละ 3 บาท)

        พิมพ PT ตามดวยหมายเลขอางอิง 12 หลัก และวันที่เลือก ดังนี้

             รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 พิมพ PT (รหัส 12 หลัก) A1 (พิมพติดกันทั้งหมด)

             รอบที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 พิมพ PT (รหัส 12 หลัก) B2 (พิมพติดกันทั้งหมด)

             รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 พิมพ PT (รหัส 12 หลัก) C3 (พิมพติดกันทั้งหมด)

     2. ผานทางระบบตอบรับอัตโนมัติดวยเสียง (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)

             • โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599

             • ทําตามขั้นตอนที่แจงโดยระบบ IVR

     3. ผานทาง Call Center

             • โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหวางเวลา 08.00 - 18.00 น. (ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ)

กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ชองทาง (หมายเลขอางอิงเพื่อใชลงทะเบียน สามารถใชไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น)

คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรมโดยการสุมรายชื่อ

การสมัครรวมกิจกรรม

เงื่อนไขการรวมกิจกรรม
1. ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิในการเขารวมกิจกรรม เฉพาะผูถือหุนกูปจจุบันของ ปตท. (ขอมูลปรับปรุง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559

   ไมรวมขอมูลหุนกูรุน PTTC16OA) และไดดําเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไขสําหรับการเขารวมกิจกรรมอยางครบถวน

2. ผูที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้จะตองเปนผูถือหุนกูที่ไดรับเอกสารยืนยันสิทธิ์เขารวมกิจกรรม และผูติดตามที่ไดแจง

   ชื่อ-สกุล และรายละเอียดไว 1 คนเทานั้น เพื่อดําเนินการเรื่องประกันภัยการเดินทาง

3. กรณีมีผูสมัครเขารวมกิจกรรมเกินจํานวนที่กําหนด ปตท. จะคัดเลือกผูไดรับสิทธิ์ โดยการสุมรายชื่อจากผูลงทะเบียน

   ที่มีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น

4. ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมกิจกรรมไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมชมฯ ที่ไดรับสิทธิ์

5. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์การเยี่ยมชมฯ เปนเงินสดได

6. หากมีเหตุจําเปน ผูถือหุนกูที่ไดรับสิทธิ์สามารถยกเลิกการเขารวมกิจกรรมไดกอนวันจัดกิจกรรมอยางนอย 7 วัน

   ทําการ มิเชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภทเยี่ยมชมกิจการเปนเวลา 5 ป



PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่ผ่านมาของ ปตท.
ที่สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

20

JOURNEY BEYOND
HAPPINESS
นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี

PTT SOCIETY
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28-31
กรกฎาคม 2559

TRIP
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เยี่ยมชมกิจการ
OBA และ AICA
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประจำาป 2559

เยี่ยมชมกิจการ
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กันยายน 2559

SITE VISIT

26/27/28



23/24
สิงหาคม 2559

WORKSHOP

24

ONE DAY BARISTA 
WORKSHOP
เวิร์กช็อปสอนชงกาแฟแบบมืออาชีพ
และเรียนรู้การดำาเนินธุรกิจ
Café Amazon



8
ตุลาคม 2559

SEMINAR

25

สัมมนาเพ่ือสุขภาพ
“เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ
 ในผู้สูงอายุ”



การสมัครกิจกรรม

1

3

2

ลงทะเบียนผานระบบ SMS (24 ชั่วโมง) :
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.

ลงทะเบียนผานระบบอัตโนมัติ (IVR)  (24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ลงทะเบียนผาน Call Center :
สําหรับทุกกิจกรรม 

PTT DEBENTURE CLUB

26

ทานผูถือหุนกูสามารถแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรม
กับ PTT Debenture Club ได 3 วิธี

สงขอความ SMS มาที่หมายเลข 4890011 (คาบริการครั้งละ 3 บาท)
รายละเอียดขอความ SMS จะปรากฏในหนาที่ 19 กิจกรรมเยี่ยมชมฯ

โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599   
กด 8 เพื่อเขาสูระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ทานสนใจ
กดหมายเลขอางอิงของทาน 12 หลัก ซึ่งปรากฏอยูหลังชื่อ
บนซองนิตยสาร happiness Activity       
กดหมายเลขโทรศัพทมือถือที่สะดวกใหติดตอกลับ
ทําตามขั้นตอนที่แจงโดยระบบ IVR 

โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหวางเวลา 08.00 - 18.00 น.
(ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ)

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมทองเที่ยวตามเหตุการณและความเหมาะสม 
โดย ปตท. จะแจงใหทานผูถือหุนกูที่ไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบ
ในกรณีที่มีผูแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมเกินจํานวนที่จัดเตรียมไว ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุมรายชื่อ (Random)
จากผูลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมประเภทใดๆ ในครั้งนี้ ในการเขารวมกิจกรรมประเภทเดียวกันเปนเวลา 2 ป
ขอมูลผูถือหุนกู ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ไมรวมขอมูลหุนกูรุน PTTC16OA  หมดอายุ 12 ตุลาคม 2559)

หมายเหตุ
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ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จํานวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*

One Day Barista Workshop
ศูนยธุรกิจ คาเฟ อเมซอน (AICA) 
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา

· ระบบ IVR                        
· Call Center
ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2560

· ระบบ IVR                        
· Call Center
ถึงวันท่ี 8 มกราคม 2560

· ระบบ IVR                        
· Call Center
ถึงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2560

· ระบบ SMS
· ระบบ IVR
· Call Center
ถึงวันท่ี 12 มีนาคม 2560

25/26 มกราคม 2560
(2 รอบ)

30 ทานตอรอบ
(ผูติดตาม 1 ทาน)

วันท่ี 10 มกราคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต ปตท.

วันท่ี 12 มกราคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต ปตท.

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560
ทาง SMS และเว็บไซต ปตท.

วันท่ี 17 มีนาคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต ปตท.

30 ทานตอรอบ
(ผูติดตาม 1 ทาน)

30 ทานตอรอบ
(ผูติดตาม 1 ทาน)

120 ทานตอรอบ
(ผูติดตาม 1 ทาน)

อารยธรรมโบราณ สืบสานบุญวิถี
ประเพณีสองฝงโขง

อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน

24-27 กุมภาพันธ 2559
4 วัน 3 คืน

“สอนศิลปประดิษฐบัว”
พระราชวังพญาไท ถ.ศรีอยุธยา 

10/11 มีนาคม 2560
(4รอบ)

เย่ียมชมกิจการ ปตท. 
คร้ังท่ี 1/2560

KVIS / VISTEC / ปาวังจันทร
อ.วังจันทร จ.ระยอง

25/26/27 เมษายน 2560
(3 รอบ)

* หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS เฉพาะผูไดรับสิทธิ์เทานั้น





จุดชมวิวสกายวอลค 13

อัตราคาบริการ

อัตราคาบริการ ทานละ

ผูถือหุนกูและผูติดตามพักหองละ 2 ทาน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักหองละ 2 ทาน

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักหองพักเดี่ยว เพิ่มราคา

24,500 บาท

26,500 บาท

  5,000 บาท

  4,500 บาท

หมายเหตุ

จุดชมวิวแมน้ําโขง

ผูเดินทาง 30 ทาน (สงวนสิทธิ์สําหรับผูถือหุนกู ปตท. และผูติดตาม 1 ทาน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูถือหุนกูที่ไมเคยรวมกิจกรรมทองเที่ยวกับ ปตท. ในป 2558 - 2559 ที่ผานมา
ลงทะเบียนผาน Call Center 0-2624-5599 ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศผลผูไดรับสิทธิ์วันที่ 12 มกราคม 2560 
ผลการคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ถือเปนที่สิ้นสุด
การสํารองที่นั่ง
 - มัดจํา 10,000 บาท ภายในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
 - ชําระสวนที่เหลือ ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - กอนวันจายมัดจํา ภายในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2560 : ไมมีคาใชจาย
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายมัดจํา
      ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 : เก็บคาธรรมเนียม ทานละ 5,000 บาท
      ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2560 : เก็บคาธรรมเนียม ทานละ 10,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายชําระคาทัวรครบถวน
      ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 เก็บคาธรรมเนียมทานละ 50% ของอัตราคาบริการ
      ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากไดสํารองคาใชจาย
      ลวงหนา ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางใหผูเดินทางเรียบรอยแลว)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทองเที่ยวตามเหตุการณและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทานเปนสําคัญ และ ปตท. จะแจงใหผูไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบตอไป
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ลงทะเบียน ที่ ปตท. สํานักงานใหญ อาคาร 1 ชั้น 2 (หนาหอง Auditorium)

และรับประทานอาหารเชา

ชมวีดิทัศนการประกอบธุรกิจของ ปตท. / ผูบริหารกลาวตอนรับ / จับรางวัล Lucky Draw /

ถายภาพที่ระลึกรวมกัน (ในหองประชุม)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัส VIP

จอดพักทําธุระสวนตัว

เดินทางถึงสถาบันวิทยสิริเมธี (รับชมวีดิทัศน และรับฟงบรรยาย “แนวคิด เปาหมาย รวมไปถึง

การดําเนินงานของโรงเรียนกําเนิดวิทยและสถาบันวิทยสิริเมธี”)

รับรองเครื่องดื่ม

เยี่ยมชม “สถาบันวิทยสิริเมธี”

รับประทานอาหารกลางวัน

เยี่ยมชม “โรงเรียนกําเนิดวิทย”

เดินทางไปยังโครงการปาวังจันทร สถาบันปลูกปา

เยี่ยมชม “โครงการปาวังจันทร” ของสถาบันปลูกปา ปตท. จังหวัดระยอง

จบกิจกรรม ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและทําธุระสวนตัว

เดินทางถึง ปตท. สํานักงานใหญ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการ
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