




EDITOR’S LETTER

กองบรรณาธิการ :
ผุสดี คุ้มรำาไพ  นิศากร หุตะจูฑะ 
ภัทรรินทร์ เทียนสวัสดิ์  ไพสิฐ ศิริบวร

สวัสดีครับ ผูถือหุนกู ปตท. ชาว happiness Activity ทุกทาน

happiness Activity 
กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

Vol.13 / MAY - AUGUST 2017

ที่ปรึกษา : คุณนิธิมา เทพวนังกูร
บรรณาธิการบริหาร : คุณพิจินต์ อภิวันทนาพร
จดัทำาโดย : ฝายผูล้งทุนสัมพนัธ์ บรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน)
555 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร
กรงุเทพฯ 10900
Call Center เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. :
0-2624-5599
นายทะเบียนหุ้นกู้ ปตท. :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
0-2128-2324-9
Website : www.pttplc.com
Email : debentureclub@pttplc.com
ออกแบบและพิมพ์โดย : MINICLE CREATION CO., LTD.
โทรศัพท์ : 0-2965-1472

พิจินต อภิวันทนาพร
บรรณาธิการบริหาร

     ท่ามกลางบรรยากาศความวุ่นวายหลายประการในบ้านเรารวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาจทำาให้เราเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว และบางครั้งอาจเกิดความ
รู้สึกถึงขั้นที่ว่าขาดแคลนความสุขกันเลยทีเดียว แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเราทุกคนสามารถ
สร้างความสุขให้กับตัวเองได้ง่ายๆ ทุกวัน เพียงแค่ปรับทัศนคติ มุมมองและการใช้ชีวิต
ความสุขบางครั้งไม่มีราคาให้ต้องซื้อหา สามารถเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่อยู่รอบตัว จากการ
พบปะพูดคุยกับคนที่มีมุมมองด้านบวก จากการเดินทางเพื่อเปดประสบการณ์ใหม่ๆ 
และนั่นจึงเป็นที่มาของธีมที่เราจะนำาเสนอในฉบับนี้ 
     สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. สายเวิร์กชอป เราก็ได้ตระเตรียมเวิร์กชอปที่น่าสนใจไว้
พร้อมสรรพ ทั้งเวิร์กชอปประจำาของเราอย่าง One Day Barista ที่รวมพลคนรัก
กาแฟมาเรียนรู้ขั้นตอนการทำากาแฟอย่างมืออาชีพจากทีมบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญของ
คาเฟ อเมซอน นอกจากนี้ยังมีเวิร์กชอปใหม่ที่น่าสนใจมากกับการเรียนทำาม็อกเทล
สมุนไพรกับบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 
      รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
น้ำามัน (Oil Business Academy : OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon
Inspiring Campus : AICA) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      และกลับมาตามเสียงเรียกร้องกับทริปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ปนี้เราจะพาคุณลัดฟาไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ประเทศในฝนของใครหลายคน พร้อม
เยือนเมืองโลซานเพื่อตามรอยเสด็จเจ้านายน้อย ราชสกุลมหิดล ยอดเขาริกิที่ว่ากันว่า
เป็นเพชรเม็ดงามแห่งเทือกเขาแอลป และไปช่ืนชมความงดงามของเมืองอินเทอร์ลาเคน 
ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งถูกขนาบด้วยทะเลสาบ เรามั่นใจว่าทริปแกรนด์สวิสนี้จะทำาให้
คุณประทับใจอย่างแน่นอน
     ส่วนทริปในประเทศ จะชวนคุณไปพักกายพักใจกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ณ เขื่อน
รัชชประภา เขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ๆ คุณอยากจะหยุดเวลาไว้ตราบนานเท่านาน 
    นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตประจำาป PTT Debenture Club Concert 2017 กับ
การแสดงของศิลปน และบทเพลงสุดพิเศษที่ทีมงานตั้งใจสร้างสรรค์มาเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 
ปตท. อย่าลืมติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ทีมงานจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกัน
อีกครั้ง
                      ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับทุกนาทีที่ผ่านไปครับ เพราะทุกนาทีมีค่า
เกินกว่าที่เราจะเสียไปให้กับเรื่องที่บั่นทอนจิตใจ หรือเรื่องที่ทำาลายเสียงหัวเราะและ
รอยยิ้มของเรา
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ONE DAY
BARISTA
เปิดโลกการเรียนรู้ของคนรักกาแฟ สู่การ
เป็นนักชงกาแฟมืออาชีพที่คุณก็ทำาได้

     สิทธิพิเศษเหนือระดับกับหนึ่งวันเต็มๆ ที่เรา
จะเผยหมดเปลือก และเจาะลึกทุกขั้นตอนในการ
ดำาเนินธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน พร้อม
ทดลองชงกาแฟที่เป็นครื่องดื่มเมนูโปรดในใจ
ของคุณ ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน 

สถานท่ี : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน
 (Amazon Inspiring Campus : AICA)
 อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันท่ีจัดกิจกรรม : วันอังคารท่ี 30 และวันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2560

    จากกลิ ่นกาแฟที ่หอมหวนชวนดื ่ม และ

รสชาติที่เข้มข้นลุ่มลึก รู้หรือไม่ว่าในกาแฟมีสาร

Flavonoid เหมือนกับพืชอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นสารต่อต้าน

อนุมูลอิสระ และในกาแฟก็มีคาเฟอีนที่มีฤทธิ์

กระตุ้นให้สมองต่ืนตัว ทำาให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย

มีสมาธิในการทำางานดีขึ ้น อีกทั้งยังช่วยเป็น

ยาระบายและยาขับปัสสาวะอ่อนๆ  แต่ทั ้งนี ้

การด่ืมกาแฟให้ได้ประโยชน์น้ันควรด่ืมในปริมาณ

ที่เหมาะสม ก็จะสร้างประโยชน์ดีๆ  ให้ร่างกาย

เราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ประโยชน์ของกาแฟ
FYI
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ปตท. อาจเปล่ียนแปลงกำาหนดการตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ลงทะเบียนผ่าน Call Center 0-2624-5599 ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี  30 เมษายน 2560 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธ์ิวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คนต่อรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่าน้ัน (ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุมรายช่ือ คร้ังน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด

กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไมนอยกวา 5 วันทําการ ก่อนวันจัดกิจกรรม (เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรสิทธ์ิ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายอ่ืน มิเช่นน้ัน ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิงดเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ใดๆ  เป็นเวลา 2 ป)
07

หมายเหตุ

กําหนดการ

07.30-08.30 น.      ลงทะเบียน ณ ปตท. สำานักงานใหญ่ 

08.30-09.30 น.      เดินทางไปยังศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

09.30-12.00 น.      ฟงบรรยายความรู้ในการดำาเนินธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA 

12.00-13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.      เรียนรู้เกี่ยวกับการทำาเครื่องดื่มร้อน เย็น ปน (ตามสูตรที่กำาหนด)

15.00-15.30 น.      สรุป ถาม-ตอบ และมอบประกาศนียบัตร

15.30-17.00 น.      เดินทางกลับถึง ปตท. สำานักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ

30/31
พฤษภาคม 2560

WORKSHOP



PTT SITE VISIT
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 2 ประจำาป 2560
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26/27/28
มิถุนายน 2560

SITE VISIT

     เยี่ยมชม ‘สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
น้ำามัน (Oil Business Academy  : OBA)’
และ ‘ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon
Inspiring Campus : AICA)’ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดินทางไป-กลับภายใน
วันเดียวกัน จำานวน 3 รอบ รอบละ 80 คน
(ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 คน)

รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 
รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
รอบที่ 3 : วันพุธท่ี 28 มิถุนายน 2560

สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ํามัน
Oil Business Academy (OBA)

     สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ ำามัน หรือ Oil Business

Academy (OBA) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ

ธุรกิจน้ำามัน ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ ปตท.

สั่งสมมานานกว่า 37 ป มาต่อยอด และถ่ายทอดสู่พนักงาน คู่ค้า

ลูกค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ

ปตท. พร้อมไปกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อาคาร

ใน OBA ได้ถูกออกแบบโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักภายใต้

แนวคิดการลดใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ที ่ครบครัน

ไปด้วยเครื ่องมือประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

ทันสมัย หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการและกระตุ้น

ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด
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     AICA ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใหผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติตามมาตรฐานคาเฟ อเมซอน ด้วยการควบคุมคุณภาพ

ตั้งแต่การคัดเลือกและรับซื้อเมล็ดกาแฟ จนถึงการนำามาคั่วให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเยี่ยม แล้วนำาไปผลิต

เป็นเครื่องดื่มส่งต่อจนถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ AICA ประกอบด้วย โรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบสากล 

(Good Manufacturing Practice : GMP Codex) มีกำาลังการผลิต 2,700 ตัน/ป ศูนย์ฝกอบรมสำาหรับเจ้าของกิจการ

คาเฟ อเมซอน และบาริสต้า และแหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ โดยส่วนหนึ่งของเมล็ดกาแฟที่ใช้เป็น

วัตถุดิบได้มาจากการรับซื้อใน ‘โครงการซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ’ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

ปตท. และโครงการหลวง  

07.00 น.     ลงทะเบียนที่ ปตท. สำานักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Auditorium) และรับประทานอาหารเช้า 

08.00 น.     รับชมวีดิทัศน์การประกอบธุรกิจของ ปตท./ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ/จับรางวัล Lucky Draw/ถ่ายภาพ

      ร่วมกัน (ในห้องประชุม)

08.30 น.      ออกเดินทางจาก ปตท. โดยรถบัส VIP 

10.00 น.      เยี่ยมชมกิจการ

  กลุ่มที่ 1 : เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน (Oil Business Academy : OBA)

  กลุ่มที่ 2 : เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)

11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.      เยี่ยมชมกิจการ (ต่อ)

  กลุ่มที่ 1 : เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA)

  กลุ่มที่ 2 : เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน (Oil Business Academy : OBA)

14.30 น.      ออกเดินทางกลับ นำาท่านกราบสักการะ ‘พระพุทธนฤมลธรรโมภาส’ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

17.00 น.      เดินทางถึง ปตท. สำานักงานใหญ่โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการ

ศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน
Amazon Inspiring Campus (AICA)
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หมายเหตุ

กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

หากมีการเปลี่ยนแปลงกำาหนดการจัดกิจกรรม ปตท. จะแจ้งให้ทราบประมาณ 7 วันล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 

ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิการร่วมกิจกรรมฯ สำาหรับผู้ท่ีถือหุ้นกู้ ปตท. ท่ีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมประเภท ‘เย่ียมชมกิจการ’

ในช่วงเวลา 2 ปที่ผ่านมา 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธ์ิ 40 คน และรายชื่อสำารอง 30 คนต่อรอบ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง

SMS (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์) และเว็บไซต์ ปตท. http://ptt-th.listedcompany.com/home.html

ทั้งนี้ ปตท. จะจัดส่ง ‘เอกสารยืนยันสิทธิ์’ ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมายลงทะเบียนอีกครั้งหลังประกาศรายชื่อ

หากท่านไม่แจ้งยืนยันสิทธ์ิภายในกำาหนดท่ีระบุในเอกสารยืนยันสิทธ์ิ ปตท. จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ และเล่ือนรายช่ือ

สำารองขึ้นตามลำาดับ
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ลงทะเบียนเพ่ือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้ังแต่วันน้ีถึง 14 พฤษภาคม 2560 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังน้ี

1. ผ่านทาง SMS (24 ชั่วโมง) โดยส่งข้อความมาที่หมายเลข 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

   พิมพ์ OA ตามด้วยหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก และวันที่ท่านเลือก ดังนี้

 รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) M1 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)

 รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) T2 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)

 รอบที่ 3 : วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 พิมพ์ OA (รหัส 12 หลัก) W3 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)

 เช่น OAxxxxxxxxxxxxW3 หมายถึง ท่านเลือกเดินทางเยี่ยมชมกิจการในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

2. ผ่านทางระบบตอบรับอัตโนมัติด้วยเสียง (ระบบ IVR) (24 ชั่วโมง)

 • โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599

 • ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

3. ผ่านทาง Call Center

 • โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียง 1 ช่องทาง (หมายเลขอ้างอิงสำาหรับลงทะเบียนสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ปจจุบันของ ปตท. (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 

   29 ธันวาคม 2559 โดยตัดข้อมูลหุ้นกู้ PTTC172A ออก) และได้ดำาเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไข

   การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน

2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ติดตาม

   ที่ได้แจ้งชื่อสกุล พร้อมรายละเอียดไว้ 1 คนเท่านั้น (เพื่อดำาเนินการเรื่องประกันภัยการเดินทาง) 

3. กรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่กำาหนด ปตท. จะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ โดยการสุ่มรายชื่อ

   จากผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดเท่านั้น 

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมชมฯ ที่ได้รับสิทธิ์

5. สิทธิ์การร่วมกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. หากมีเหตุจำาเป็น ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 

    7 วันทำาการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภทเยี่ยมชมกิจการ เป็นเวลา 5 ป

การสมัครรวมกิจกรรม

เงื่อนไขการรวมกิจกรรม
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MOCKTAIL
WORKSHOP
Boost your life with herbal... 
    กระตุ้นชีวิตชีวาของคุณด้วยเวิร์กชอปม็อกเทลสมุนไพร

     เวิร์กชอปการทำาม็อกเทลสมุนไพร ที่จะช่วย
กระตุ้นพลัง เพิ่มความมีชีวิตชีวา และเติมสีสัน
ให้กับชีวิตคุณได้ง่ายๆ แบบไร้แอลกอฮอล์

ม็อกเทลสมุนไพร… สนุก อรอย สดชื่น มีประโยชน์

     ม็อกเทล มีกรรมวิธีการทำาคล้ายกับค็อกเทล เพียง

แต่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ โดยมีวิธีการทำาท่ีหลากหลายไม่ว่า

จะเป็นเขย่า ชง คน ริน เท หรือปน ซึ่งจะมีการใช้

สารพันวัตถุดิบโดยเฉพาะส่วนผสมท่ีเป็นน้ำาเช่ือม

รสผลไม้ รวมถึงโยเกิร์ต นม ครีม ชา กาแฟ โซดาและ

น้ำาอัดลม เป็นต้น เหมาะกับการด่ืมแบบง่ายๆ  ในปาร์ต้ี

เพ่ือความสดช่ืน ดับกระหาย คลายร้อน ได้เป็นอย่างดี 

     สำาหรับเวิร์กชอปสุดพิเศษนี้ จะไม่ใช่แค่ม็อกเทล

ธรรมดาๆ ซ่ึงเกิดจากการผสมเคร่ืองด่ืมท่ีไร้แอลกอฮอล์

เข้าด้วยกันเท่านั้น แต่เป็น ‘ม็อกเทลสมุนไพร’ ที่เรา

สรรหามาเป็นส่วนผสมที่แปลกใหม่ นอกจากจะทำาให้

การทำาม็อกเทลครั้งนี้สนุก อร่อย และสดชื่นแล้ว ยังได้

คุณประโยชน์จากสมุนไพรนานาชนิดอีกด้วย อาทิ

หล่อฮ้ังก้วย  กระเจ๊ียบ มะตูม ใบบัวบก อัญชัน เกกฮวย

จับเล้ียง และตะไคร้

14/15
กรกฎาคม 2560

WORKSHOP



พิเศษสุดๆ เรียนทําม็อกเทลกับกูรูบาร์เทนเดอร์เมืองไทย

     ไม่ใช่จะเรียนกับใครก็ได้ แต่เราคัดสรรบาร์เทนเดอร์ระดับพระกาฬ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมเครื่องดื่ม

จากเวทีไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์มาสอนแบบใกล้ชิดขอบโตะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ พร้อมโชว์ลีลา

สุดเร้าใจในการผสมม็อกเทลให้ชมอย่างเพลิดเพลิน และยังเตรียมเครื่องดื่มม็อกเทลสูตรพิเศษสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. โดยเฉพาะ

     โดยบาร์เทนเดอร์ฝมือดีทั้ง 3 คน เป็นบาร์เทนเดอร์ที่มีชื่อเสียง คนแรกได้แก่ คุณนิค-ภูมิพัฒน์ ชินพงษ์พานิช

วัย 35 ป ตำาแหน่ง Director of Bar Management จาก บริษัท บาร์ เอนเจิล ไทยแลนด์ จำากัด มีประสบการณ์ใน

วงการบาร์เทนเดอร์มายาวนานกว่า 18 ป  มีรางวัลการันตีมากมาย โดยเฉพาะรางวัลแชมปบาร์เทนเดอร์ประเทศไทย

2 สมัย ในป 2012 และ 2014  คนท่ีสองคือ คุณหมู-ธาดา แสงกำาพลี วัย 24 ป ตำาแหน่ง Brand Ambassador

บริษัท บาร์ เอนเจิล ไทยแลนด์ จำากัด เจ้าของแชมป แฟลร์ บาร์เทนเดอร์ 6 สมัย และคนสุดท้าย คุณพีม-

กันตภณ ประโยชน์ เป็นหนุ่มน้อยอายุเพียงแค่ 20 ป แต่ดีกรีไม่น้อยตามอายุ เพราะกวาดรางวัลแชมปบาเทนเดอร์

ท้ังรุ่นสมัครเล่นและรุ่นมืออาชีพมาแล้วท่ัวประเทศ 
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คุณพีม-กนัตภณ ประโยชน์

คุณหมู-ธาดา แสงกำาพลี

คุณนิค-ภูมิพัฒน์ ชินพงษ์พานิช
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     งานสุดคูลน้ีจัดท่ีร้าน A Little while ร้านอาหารในสวนสวยสไตล์วินเทจ ท่ามกลางบรรยากาศความร่มร่ืนของ

ต้นไม้หลากหลายนานาพรรณ ด่ังโอเอซิสบนถนนเกษตร-นวมินทร์ (ก่อนถึงแยกลาดปลาเค้า-วังหิน) พร้อมท่ีจอดรถ

กว้างขวางท่ีสามารถรองรับได้จำานวน 60-80 คัน

สถานที่ : ร้าน A Little while  ถ.เกษตร-นวมินทร์
วันที่ : วันศุกร์ที่ 14  กรกฎาคม และ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
จำานวนรอบ : 4 รอบ (วันละ 2 รอบ รอบละ 60 คน)

กําหนดการ

รอบเชา
09.30-10.00 น. ลงทะเบียน ณ ร้าน A Little while พร้อมรับประทานของว่าง (ชา/กาแฟ/ขนมไทยและผลไม้)

10.00-10.10 น. เริ่มกิจกรรม Mocktail ‘Boost your life with herbal’

10.10-10.20 น. บาเทนเดอร์โชว์

10.20-11.00 น. วิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการทำาเครื่องดื่มม็อกเทล

11.00-11.30 น. แบ่งกลุ่ม และทดลองปฏิบัติจริง     

11.30-11.50 น. สรุปกิจกรรม พร้อมแจกเครื่องดื่มม็อกเทลสูตรพิเศษจากบาเทนเดอร์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์

11.50-12.00 น. จบกิจกรรม Mocktail ‘Boost your life with herbal’

รอบบาย
13.30-14.00 น.    ลงทะเบียน ณ ร้าน A Little while พร้อมรับประทานของว่าง (ชา/กาแฟ/ขนมไทยและผลไม้)

14.00-14.10 น. เริ่มกิจกรรม Mocktail ‘Boost your life with herbal’

14.10-14.20 น. บาเทนเดอร์โชว์

14.20-15.00 น. วิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการทำาเครื่องดื่มม็อกเทล

15.00-15.30 น. แบ่งกลุ่ม และทดลองปฏิบัติจริง  

15.30-15.50 น. สรุปกิจกรรม พร้อมแจกเครื่องดื่มม็อกเทลสูตรพิเศษจากบาเทนเดอร์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์

15.50-16.00 น.   จบกิจกรรม Mocktail ‘Boost your life with herbal’
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ปตท. อาจเปลี่ยนแปลงกำาหนดการตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ลงทะเบียนผ่าน Call Center 0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คนต่อรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่านั้น

(ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อ ครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไมนอยกวา 5 วันทําการ ก่อนวันจัดกิจกรรม (เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ

จัดสรรสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น มิเช่นนั้น ปตท. ขอสงวนสิทธิ์งดเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ใดๆ เป็นเวลา 2 ป)

หมายเหตุ

HOW TO GO ?

แผนที่
ราน A LITTLE while
(ที่จอดรถรองรับจำานวน 60-80 คัน)
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สรุาษฎรธานี

1

06.30 น.

08.15 น.

09.30 น.

10.30 น.

11.30 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

คณะพร้อมที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว C ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์

เจ้าหน้าที่เวกาทัวร์ พร้อมต้อนรับและอำานวยความสะดวก 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินท่ี WE251

ถึงสนามบิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเพ่ือข้ึนเรือไปยัง สินมานะ ฟาร์มสเตย์ อีกแหล่งท่องเท่ียวกลางทะเล

ท่ีมีช่ือเสียงของ อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และหอยแครง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ และศึกษาการเลี้ยงหอย การวางอวน การเก็บหอยเพื่อส่งขาย นอกจากนี้ยังให้บริการที่พัก

แบบฟาร์มสเตย์เพื่อสัมผัสธรรมชาติรับลมเย็นกลางทะเลอีกด้วย มีมุมนั่งพักชมวิถีชีวิตของ

ชาวประมง ชิมหอยนางรมสดและอาหารทะเลผลผลิตจากฟาร์ม กิจกรรมเรียนรู้ และถ่ายทอด

ความรู้เช่น สาธิตวิธีการเลี้ยงหอยนางรม การเเกะหอยนางรมอย่างถูกวิธี

ถึงท่าเรือ และนั่งเรือหางยาว (มีหลังคา) ต่อไปยังสินมานะ ฟาร์มสเตย์ ระหว่างทางท่านจะได้

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ปาชายเลน ท้องทะเล และสถาปตยกรรมของอาคารบ้านเรือนตลอด

สองฝงปากน้ำา

รับประทานอาหารกลางวัน (ซีฟูด) ณ สินมานะ ฟาร์มสเตย์

นำาชม ‘สินมานะ ฟาร์มสเตย์’  รับฟงการบรรยายให้ความรู้วิถีชีวิตชาวเล และการประมงท้องถิ่น

ในอ่าวบ้านดอนฯ สาธิตวิธีการเล้ียงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมสด

อย่างถูกวิธี จากนั้นนำาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่างทางแวะสักการะ

ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก

‘เที่ยวไทยยังไงก็สนุก’
     เปิดประสบการณ์เที่ยวไทยสไตล์ลึกซึ้ง ชิม ช้อป ชม
ให้สมใจ หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ‘สุราษฎร์ธานี’
สัมผัสวิถีลุ่มน้ำาชาวใต้ เยี่ยมชมฟาร์มหอยกลางทะเล
นอนนับดาว ชมสายหมอกกลางเขื ่อนเชี ่ยวหลาน
ตระการตาแหล่งธรรมชาติขึ้นชื่อ กุ้ยหลินเมืองไทย
สักการะหน่ึงในสามโบราณสถานอันศักด์ิสิทธ์ิของภาคใต้
พระบรมธาตุไชยา

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
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2
คณะพร้อมที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว C ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์

เจ้าหน้าที่เวกาทัวร์ พร้อมต้อนรับและอำานวยความสะดวก 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินท่ี WE251

ถึงสนามบิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเพ่ือข้ึนเรือไปยัง สินมานะ ฟาร์มสเตย์ อีกแหล่งท่องเท่ียวกลางทะเล

ท่ีมีช่ือเสียงของ อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และหอยแครง เป็นแหล่ง

เรียนรู้ และศึกษาการเลี้ยงหอย การวางอวน การเก็บหอยเพื่อส่งขาย นอกจากนี้ยังให้บริการที่พัก

แบบฟาร์มสเตย์เพื่อสัมผัสธรรมชาติรับลมเย็นกลางทะเลอีกด้วย มีมุมนั่งพักชมวิถีชีวิตของ

ชาวประมง ชิมหอยนางรมสดและอาหารทะเลผลผลิตจากฟาร์ม กิจกรรมเรียนรู้ และถ่ายทอด

ความรู้เช่น สาธิตวิธีการเลี้ยงหอยนางรม การเเกะหอยนางรมอย่างถูกวิธี

ถึงท่าเรือ และนั่งเรือหางยาว (มีหลังคา) ต่อไปยังสินมานะ ฟาร์มสเตย์ ระหว่างทางท่านจะได้

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ปาชายเลน ท้องทะเล และสถาปตยกรรมของอาคารบ้านเรือนตลอด

สองฝงปากน้ำา

รับประทานอาหารกลางวัน (ซีฟูด) ณ สินมานะ ฟาร์มสเตย์

นำาชม ‘สินมานะ ฟาร์มสเตย์’  รับฟงการบรรยายให้ความรู้วิถีชีวิตชาวเล และการประมงท้องถิ่น

ในอ่าวบ้านดอนฯ สาธิตวิธีการเล้ียงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมสด

อย่างถูกวิธี จากนั้นนำาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่างทางแวะสักการะ

ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดสุราษฎรธานี ก่อนเดินทางเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา ซึ่งมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งป็นเขื่อน

อเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า ‘เขื่อนรัชชประภา’ มี

ความหมายว่า ‘แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร’ มีทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำา

สวยสดงดงาม และสงบร่มร่ืน เหมาะแก่การไปเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบด้วยยอดเขาหินปูน

ที่โผล่พ้นน้ำาขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า ‘กุ้ยหลินเมืองไทย’ นำาคณะเที่ยวชม และถ่ายรูป

บริเวณสันเขื่อน

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณสโมสรของเขื่อนรัชชประภา

เดินทางสู่ ทาเรือเทศบาลบานเชี่ยวหลาน พร้อมออกเดินทางโดยเรือหางยาว (มีหลังคา)

ล่องเรือมุ่งหน้าสู่ที่พัก แพภูผาวารี ระหว่างทางชมธรรมชาติที่งดงามกับน้ำาสีเขียวมรกตที่ตัดกับ

เทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่าง จากน้ันจึงอิสระให้คณะผ่อนคลายไปกับธรรมชาติแบบส่วนตัว

หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ  อาทิ พายเรือคายัค ล่องแพไม้ไผ่ ชมธรรมชาติ 

ล่องเรือชมธรรมชาติ และชมพระอาทิตย์ตกผ่านสันเขา

รับประทานอาหารค่ำาภายในที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Rice Farm Villa หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำา (กุ้งแม่น้ำาเผา) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.

19.00 น.

เช้า

09.30 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

17.00 น.

19.00 น.

เขื่อนรัชชประภา

21-23
TRIP

กรกฎาคม  2560

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560
สุราษฎร์ธานี (เขื่อนรัชชประภา)



ล่องเรือชมสายหมอกเหนือน้ำายามเช้าบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนแพ เช็กเอาต์ และล่องเรือมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบน้ำาจืด

ระหว่างทางชมธรรมชาติท่ีงดงามกับน้ำาสีเขียวมรกตท่ีตัดกับเทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่าง ล่องเรือ

มุ่งหน้าสู่ ‘กุยหลินเมืองไทย’ และเขาสามเกลอ พร้อมจอดเรือให้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก

เดินทางต่อไปยัง ‘จุดชมวังปลาตะเพียนหางแดง’ จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน

และกลับสู่ตัวเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร กราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ปูชนียสถาน

สำาคัญคูบ่้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ียังคงรักษา

เอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มี

ความสำาคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยา และสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล ซ่ึงรัฐบาลให้

ความสำาคัญแก่วัดโดยได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานสำาคัญของชาติและยกฐานะวัดเป็น 

พระอารามหลวง และเป็นหน่ึงในสามของโบราณสถานอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพบูชาของภาคใต้ จากน้ัน

ชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ได้ริเร่ิมก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2478 โดย พระครูโสภณเจตสิการาม

อดีตเจ้าคณะอำาเภอไชยาได้รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถ พระวิหารหลวง 

และพระระเบียง ต่อมากรมศิลปากรได้พิจารณารับเป็นสาขาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรียกชื่อ

ในขณะนั้นว่า ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำาจังหวัดสุราษฎร์ธานี’

เดินทางสู่ สนามบิน จังหวัดสุราษฎรธานี และรับประทานอาหารค่ำา

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE258

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ล่องเรือชมสายหมอกเหนือน้ำายามเช้าบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนแพ เช็กเอาต์ และล่องเรือมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบน้ำาจืด

ระหว่างทางชมธรรมชาติท่ีงดงามกับน้ำาสีเขียวมรกตท่ีตัดกับเทือกเขาหินปูนหลากหลายรูปร่าง ล่องเรือ

18

3

เขาสามเกลอ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

กุ้ยหลินเมืองไทย

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560
สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

06.00 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

16.30 น.

19.30 น.

20.40 น.

แพภูผาวารี
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อัตราคาบริการ

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มราคา

19,400 บาท

21,400 บาท

  3,300 บาท

  3,000 บาท

หมายเหตุ

อัตรานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในป 2558-2559
ลงทะเบียนผ่าน Call Center 0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2560
 - ชำาระส่วนที่เหลือ ภายในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ก่อนวันจ่ายมัดจำา ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายมัดจํา
      ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 : เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 5,000 บาท
      ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2560 : เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 10,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจายชําระคาทัวรครบถวน
      ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 12,500 บาท
      ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ  ทั้งสิ้น (เนื่องจากได้สำารอง
      ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

กุ้ยหลินเมืองไทย

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร



20

THE HEAVEN ON EARTH ดินแดนแหงขุนเขา และทะเลสาบ
สวรรค์บนดินของนักเดินทาง

1

2

22.00

00.50

07.25

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
กรุงเทพฯ-ซูริค (Zurich)

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 4 แถว H-J เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทีมงาน
ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

        PTT Debenture Club ชวนคุณเปดประสบการณทองเที่ยวสุดตระการตาที่ ‘สวิตเซอรแลนด’ ดินแดนในฝน
สวรรคบนดินแบบครบรส ตื่นตาไปกับภูมิประเทศที่งดงามราวเมืองในเทพนิยาย สัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ 
งดงามของเทือกเขา ทะเลสาบ แมนํ้า และทุงหญาเล้ียงสัตว  เรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวสวิสอยางใกลชิด
นอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษสุดดวยทริปตามรอยเสด็จเจานายนอยราชสกุลมหิดล ไปยังสถานที่ประวัติศาสตร
ตางๆ
        ทริปแกรนด์สวิส บินตรงกับเส้นทางที่ออกแบบและจัดสรรมาเพื่อให้คุณเก็บเกี่ยวทุกโมงยามของการ
ทองเที่ยวไดอยางเต็มอิ่มแบบนี้ เกิดขึ้นเพื่อคนสําคัญเชนคุณเทานั้น

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ซูริค (Zurich)-สเตน อัม ไรน์ (Stein Am Rhein)-แซง กาเลนน์ (St.Gallen)-สติฟ บิ บลิโอเต็ก
ห้องสมุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO (Stiftsbibliotek Library)

SUMMER
IN SWITZERLAND

เดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสายการบินไทยเทีย่วบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม.)

ถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

นำาท่านชมเมือง สเตน อัม ไรน (Stein Am Rhein) เมืองเล็กๆ ริมฝงแม่น้ำาไรน์ เมืองเก่า

บรรยากาศยุคกลาง บ้านเรือนมีสีสัน และลายภาพเขียนท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมหอนาิกา

และบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนแบบโบราณ ณ จัตุรัสกลางเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสู่เมือง แซง กาเลนน (St.Gallen) เพื่อชมห้องสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

(Stiftsbibliotek Library) ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุกว่า 1,000 ป ห้องสมุด

แห่งนี้มีหนังสือ และเอกสารสำาคัญ พร้อมด้วยการตกแต่งที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ภายในตกแต่งสไตล์บาโรกด้วยรูปปูนปน และภาพเขียนเฟรสโก้อย่าง

สวยงาม ออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิรน (Luzern) เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม The Hotel Astoria Lucerne**** 

หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น
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3 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
ลูเซิร์น (Luzern)-ล่องทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern Lake)
-ยอดเขาริกิ (Mt.Rigi)-ทำาช็อกโกแลต
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น่ังเรือพร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบลูเซิรน (Luzern Lake) สู่เมือง วิทซ์นาว (Vitznau) 

เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบด้านล่างของภูเขาริกิ ออกเดินทางสู่จุดชมวิวยอดเขาริกิ (Mt.Rigi) โดยรถราง

ไต่เขาสู่ความสูง 1,752 เมตร ระหว่างทางจะได้ชมความงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวสวิส

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ และดอกไม้ตามฤดูกาล และท่ีจุดชมวิว ณ ยอดเขาจะสามารถมองเห็นความสวยงาม

ของทะเลสาบโดยรอบได้อย่างชัดเจน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับเมือง ลูเซิรน (Luzern) ทดลองทําช็อกโกแลต (Chocolate making) ตามแบบฉบับ

ของชาวสวิส พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทำาช็อกโกแลต เรียนรู้ถึงขั้นตอนความพิถีพิถัน ก่อนที่

จะออกมาเป็นสินค้าที่สร้างชื่อระดับโลกให้กับสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

เมืองสเตน อัม ไรน 

หองสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

ยอดเขาริกิ

27- 4
TRIP

2560
สิงหาคม     กันยายน

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

เดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยสายการบินไทยเทีย่วบินท่ี TG 970 (ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม.)

ถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 

นำาท่านชมเมือง สเตน อัม ไรน (Stein Am Rhein) เมืองเล็กๆ ริมฝงแม่น้ำาไรน์ เมืองเก่า

บรรยากาศยุคกลาง บ้านเรือนมีสีสัน และลายภาพเขียนท่ีสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชมหอนาิกา

และบรรยากาศเมืองเก่า บ้านเรือนแบบโบราณ ณ จัตุรัสกลางเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางสู่เมือง แซง กาเลนน (St.Gallen) เพื่อชมห้องสมุด สติฟ บิ บลิโอเต็ก

(Stiftsbibliotek Library) ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุกว่า 1,000 ป ห้องสมุด

แห่งนี้มีหนังสือ และเอกสารสำาคัญ พร้อมด้วยการตกแต่งที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ภายในตกแต่งสไตล์บาโรกด้วยรูปปูนปน และภาพเขียนเฟรสโก้อย่าง

สวยงาม ออกเดินทางสู่เมือง ลูเซิรน (Luzern) เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม The Hotel Astoria Lucerne**** 

หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น



4 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เบียล (Biel)-ล่องเรือแม่น้ำาดู (Doubs)-ลา โช เดอฟง
(La Chaux de Fonds)-พิพิธภัณฑ์นาิกา-เนอชาแตล (Neuchatel)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง เบียล (Biel) ชมความสวยงามของเมือง เบียล (Biel) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ

เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการเป็นแหล่งแรกเริ่มผลิตนาิกายี่ห้อดังหลายยี่ห้อ อาทิ Rolex,

Omega, Tissot และ Swatch  

รับประทานอาหารกลางวัน

นั่งเรือชมวิวจาก แมน้ําดู (Doubs River)  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองในเมืองเล็กๆอันเงียบสงบ ในฤดู

ร้อนชาวเมืองจะนิยมออกมารับแสงแดดและทำากิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดินเล่น ปกนิก ชมเมืองมรดกโลก  

ลา โช เดอฟง (La Chaux de Fonds) ความพิเศษของเมืองนี้อยู่ที่ความโดดเด่นของผังเมือง สวยงาม

เป็นระเบียบ มีเอกลักษณ์ และเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อเป็น ‘เมืองหลวงแห่งการผลิตนาิกาของโลก’ เข้าชม

พิพิธภัณฑ์นาิกาที่จัดแสดงนาิกาเก่าแก่ไว้กว่า 4,500 ชิ้น ชมเมือง เนอชาแตล (Neuchatel) เมือง

ริมทะเลสาบเล็กๆ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำานาิกาและการทำาไวน์ของสวิตเซอร์แลนด์

ออกเดินทางสู่เมือง โลซาน (Lausanne) นำาท่านชมโรงแรมซึ่งเมื่อครั้งที่พระบรมราชชนกทรงอภิเษก

สมรสกับหม่อมสังวาลย์ในป พ.ศ. 2463 ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จผ่านยุโรป โดยทรงแวะที่เมืองโลซาน

และทรงเลือก โรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne ซึ่งขณะนั้นโก้หรูที่สุดในเมืองเป็นสถานที่

ฮันนีมูนของทั้งสองพระองค์

รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักโรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne พักผ่อนตามอัธยาศัย

โรงแรม Beau-Rivage Palace Lausanne

22
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5

6

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ตามรอยเสด็จเจ้านายน้อย ราชสกุลมหิดล (มหาวิทยาลัยโลซาน
-โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande-ศาลา Thai Pavilion-พิพิธภัณฑ์  Olympic)
-ชิมไวน์ และชมการผลิตไวน์ที่ La Vaux Wine Tour and Tasting 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
เวเว่ย์ (vevey)-พิพิธภัณฑ์ Chaplin’s World-มองเทรอ (Montreux)-รถไฟ Golden Pass-
สวาสิเม่น (Zweisimmen)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำาท่านเดินทางสู่ Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงเข้าเรียนชั้น 2 และพระอนุชาทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล ทั้งสอง

พระองค์เลือกเรียนสายศิลปภาษาละตินและภาษาอังกฤษ มีภาษาเยอรมันเป็นภาคบังคับ หลังจากน้ัน 

รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ (ต่อมา

ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยโลซานได้ย้ายออกไปนอกเมือง พื้นที่นี้ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน

ถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ Olympic และ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่แสดงความสัมพันธ์

ของไทย-สวิตเซอร์แลนด์ท่ีแน่นแฟน นำาท่านชิมไวน์ และชมการผลิตไวน์ท่ี La Vaux Wine Tour and 

Tasting โดยมีวิทยากรท่ีมีความรู้ความชำานาญ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การล้ิมรสและได้เกร็ดความรู้

ระหว่างร่วมทำากิจกรรม

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมือง เวเวย (Vevey) อีกหน่ึงเมืองสวยริมทะเลสาบ และถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา มีช่ือเสียงในการ

ผลิตไวน์ เดินชมประติมากรรมต่างๆ ที่มีความแปลกตาบริเวณริมทะเลสาบได้อย่างสนุกสนาน และ

เข้าชม พิพิธภัณฑ Chaplin’s World สถานที่แสดงถึงผลงาน และชีวประวัติของ ชาร์ลี แชปลิน 

ศิลปนผู้โด่งดังในอดีด

รับประทานอาหารกลางวัน

La Vaux
Wine Tour
and Tasting

พิพิธภัณฑ Olympic

ศาลาไทย
ณ เมืองโลซาน
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ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

นั่งรถไฟ Golden Pass หนึ่งในทางรถไฟที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ จากเมือง มองเทรอ 

(Montreux) สู่เมือง สวาสิเม่น (Zweisimmen) ระหว่างทางผ่านภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา และ

ทะเลสาบ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟขบวนน้ีมีความพิเศษตรงขนาดของหน้าต่างท่ีใหญ่ 

เพื่ออรรถรสในการรับชมวิว และง่ายต่อการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เดินทางสู่ เมืองทูน (Thun)

รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักโรงแรม Congress Hotel Seepark หรือเทียบเท่า

7 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
เมอเร่น (Murren)-ชิลล์ฮอร์น (Mt.Schilthorn)-
อินเทอร์ลาเคน(Interlaken)-ฮาดเด้อ คุ้ม (Harder Kulm)

08.00

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมือง เมอเรน (Murren) เมืองบนไหล่เขา ที่

ระดับความสูง 1,600 เมตร และเดินทางขึ้นต่อสู่ยอดเขา

ชิลลฮอรน (Mt. Schilthorn) ท่ีความสูงเกือบ 3,000 เมตร

ชมวิวจุดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ จากยอดเขา

แห่งน้ี ท่ีสามารถเห็นภูเขาโดยรอบ รายล้อมลดหล่ันความสูง

กันสลับไปมา และด้วยความสูงของยอดเขาแห่งนี้ อากาศ

บริเวณยอดเขายังคงเย็นตลอดทั้งป 

รับประทานอาหารกลางวัน 

ออกเดินทางต่อไปยัง อินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง

กลางเมือง ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ซึ่งจะได้เห็นเทือกเขาจุงเฟราอันลือชื่อ และยังเป็นเมืองที่

พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับด้วย ขึ้นชมวิวจากยอดเขาที่ ฮาดเดอ คุม (Harder

Kulm) จุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวของทั้งเมืองและทะเลสาบทั้งหมดที่ระดับความสูง 1,300 เมตร

รับประทานอาหารเย็น และกลับที่พัก

Harder Kulm

พิพิธภัณฑ Chaplin’s World 
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อัตราคาบริการ

หมายเหตุ

08.00

09.00

13.15

06.10

เช็กเอาต์ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สนามบิน เมืองซูริค

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

8 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
ทูน (Thun)-สนามบินซูริค 

9 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
กรุงเทพฯ

ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในป 2558-2559 
กำาหนดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่มรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 40,000 บาท พรอมสงเอกสารในการยื่นวีซา ภายในวันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2560
 - ชำาระส่วนที่เหลือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ก่อนวันจ่ายมัดจำา ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน  : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจ่ายมัดจำา
   ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 10,000 บาท
   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เก็บค่าธรรมเนียม คนละ 20,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจ่ายชำาระค่าทัวร์ครบถ้วน
   ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560  เก็บค่าธรรมเนียม 50%  ของอัตราค่าบริการ
   ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากได้สำารอง
   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์แลความเหมาะสม

- ค่าน้ำาหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำาหนด (สายการบินไทยอนุญาตน้ำาหนักกระเปา 30 กิโลกรัมต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มคนละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มราคา

กรณีมีวีซ่าแล้ว ลดราคา

129,500 บาท

135,500 บาท

88,000 บาท

24,500 บาท

17,900 บาท

3,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม
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CONCERT 2017

ที่สุดของกิจกรรมที่ผู้ถือหุ้นกู้
  ปตท. ทุกท่านรอคอย ‘PTT
    Debenture Club Concert
      2017’ พบกับบทเพลงอันไพเราะ
  จากศิลปินชั้นนำาของเมืองไทย
    ร่วมด่ืมด่ำาความประท ับใจ
      ไปพร้อมกัน เร็วๆ นี้
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PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุข
รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

28

LUSH LIFE
ON THE BEACH
เกาะกูด จังหวัดตราด

PTT SOCIETY
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26-28
พฤศจิกายน 2559

TRIP
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สัมมนาเพ่ือสุขภาพ
‘ล้างกายใจให้เข้มแข็ง
 เติมพลังชีวิตให้เป็นสุข’

17
ธันวาคม 2559

SEMINAR
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ONE DAY BARISTA 
WORKSHOP
เวิร์กชอปสอนชงกาแฟ
แบบมืออาชีพ และเรียนรู้
การดำาเนินธุรกิจ Café Amazon

25/26
มกราคม 2560

WORKSHOP
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อารยธรรมโบราณ
สืบสานบุญวิถี
ประเพณีสองฝงโขง
(อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์)
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24-27
กุมภาพันธ์ 2560

TRIP



ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

* หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS เฉพาะผูไดรับสิทธิ์เทานั้น

ชื่อกิจกรรม จํานวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*วันที่จัดกิจกรรม

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

30 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

30/31 พฤษภาคม 2560
(2 รอบ)

One Day Barista Workshop
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (AICA) 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

· ระบบ IVR                        
· Call Center ถึงวันท่ี
  30 เมษายน 2560

วันท่ี 16 มิถุนายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

60 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน) 

14/15 กรกฎาคม 2560
(จัดรอบเช้า-รอบบ่าย
จำานวน 2 วัน รวม 4 รอบ)

MOCKTAIL WORKSHOP
Boost your life with herbal 

· ระบบ IVR                        
· Call Center ถึงวันท่ี
 11 มิถุนายน 2560

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)

21-23 กรกฎาคม 2560สุราษฎรธานี
‘เท่ียวไทยยังไงก็สนุก’
(Vega Tour)

· ระบบ IVR                        
· Call Center ถึงวันท่ี
 21 พฤษภาคม 2560

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

80 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

26/27/28 มิถุนายน 2560
(3 รอบ)

เย่ียมชมกิจการ ปตท.
คร้ังท่ี 2/2560 OBA, AICA 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

· ระบบ SMS
· ระบบ IVR
· Call Center ถึงวันท่ี
 14 พฤษภาคม 2560

วันท่ี 9 มิถุนายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)

27 สิงหาคม-4 กันยายน
2560

· ระบบ IVR                        
· Call Center ถึงวันท่ี 
  4 มิถุนายน 2560

Summer in Switzerland
The Heaven on Earth
(50 Plus Holiday)
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ลงทะเบียนผานระบบ SMS (24 ชั่วโมง) :
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.

ลงทะเบียนผานระบบอัตโนมัติ (IVR)  (24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ลงทะเบียนผาน Call Center :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งความประสงค์การเข้ารวมกิจกรรม
กับ PTT Debenture Club ได้ 3 วิธี

สงขอความ SMS มาที่หมายเลข 4890011 (คาบริการครั้งละ 3 บาท)
รายละเอียดขอความ SMS จะปรากฏในหนาที่ 11 กิจกรรมเยี่ยมชมฯ

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

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

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
โดย ปตท. จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
ในกรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่จัดเตรียมไว้ ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่อ (Random)
จากผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดเท่านั้น
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ถือหุ้นกู้ ปตท. มากกว่า 100 หน่วย และขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมประเภทเดียวกัน
ที่ท่านได้ร่วมในครั้งนี้เป็นเวลา 2 ป
ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยตัดขอมูลหุนกู PTTC172A ออก

หมายเหตุ
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การสมัครกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB






