




EDITOR’S LETTER

กองบรรณาธิการ :
ผุสดี คุ้มรำาไพ  ภัทรรินทร์ เทียนสวัสดิ์  พิจินต์ อภิวันทนาพร  นิศากร หุตะจูฑะ  ไพสิฐ ศิริบวร

สวัสดีครับ ผูถือหุนกู ปตท. ชาว happiness Activity ทุกทาน

พิจินต อภิวันทนาพร
บรรณาธิการบริหาร

      บางท่อนบางตอนของบทเพลง Pass the love forward จากบอย โกสิยพงษ์ 
คือ สิ่งที่เราอยากจะบอกต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน ส่งมอบความรัก 
ความปรารถนาดี ตลอดจนทำาสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่น  เพราะ ‘ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก’ และ 
‘ยิ่งให้ยิ่งได้’ ยิ่งเราให้อะไรกับใครไป สิ่งที่เราได้รับก็คือความสบายใจจากการที่
ได้แบ่งปัน และคนที่ได้รับสิ่งดี ๆ จากเราก็มีพลังที่จะใช้ชีวิตและทำาเรื่องดี ๆ  ต่อไป
ให้กับคนอื่นเป็นทอด ๆ  ซึ่งการให้ในที่นี้ อาจไม่ได้หมายถึงการให้ทรัพย์สิน เงินทอง
ใด ๆ  แต่หมายถึงการมอบน้ำาใจ และความรัก ความปรารถนาดีที่แท้จริงต่างหาก 
และผมเชื่อว่าเมื่อสังคมเราอบอวลไปด้วยความรัก สังคมที่เต็มไปด้วยการมอบ
สิ่งดี ๆ  ให้แก่กัน เกื้อกูลกัน ย่อมเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสุข 
      สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. เราก็ตระเตรียมกิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเศษเพื่อมอบ
ความรัก และความสุขให้กับท่านเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นจัดสวนในขวดแก้ว ที่เป็นงาน
ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย ฝกสมาธิ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรม
ประจำาอย่าง One Day Bar is ta และกิจกรรมเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซฯ ปตท. 
ส่วนทริปท่องเที่ยวที่หลายคนรอคอย ในประเทศไทยเราจะพาผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 
ไปเยือนเมืองสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมืองเล็ก ๆ  ที่แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ รวมถึงสัมผัสวัฒนธรรมของ 3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกะเหรี่ยง 
ขณะที่ทริปต่างแดน เราปกัหมุดที่เส้นทางเป่ียมเสน่ห์ ฤดูท่องเที่ยวยอดนิยม
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศญีปุ่่นอย่าง อาราชิยามา ชิราคาวาโกะ และ
คาวากูชิโกะ ที่เรากล้าการันตีว่าจะเป็นทริปในความทรงจำาของท่านอย่างแน่นอน 
       สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ความรัก ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด และเป็นของขวัญล้ำาค่าที่ไม่ต้องลงทุนใดๆ 

มอบรอยยิ้มให้คนที่พบ
เพื่อเปนการเริ่มต้นความรักที่ไม่รู้จบ
และจะส่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านาน
ให้ความรักนั้นสัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไร จะส่งต่อไป
แม้เวลาผ่าน ... ‘ให้จักรวาลแห่งนี้มีแต่ความรัก’

happiness Activity 
กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
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     สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบในกลิ่นหอมละมุน และรสชาติเฉพาะตัวของกาแฟจนอยากเปนบาริสต้า ในวันน้ี
ฝนของคุณจะเปนจริงด้วยหลักสูตรหนึ่งวัน ที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษสำาหรับคอกาแฟตัวจริง

กําหนดการ

สถานท่ี : ศูนยธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA) อําเภอวังนอย
               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดกิจกรรม : วันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

07.30 - 08.30 น.      ลงทะเบียน ณ ปตท. สำานักงานใหญ่ 

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

09.30 - 12.00 น.      ฟังบรรยายความรู้ในการดำาเนินธุรกิจร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA 

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.      เรียนรู้เกี่ยวกับการทำาเครื่องดื่มร้อน เย็น ปั่น (ตามสูตรที่กำาหนด)

15.00 - 15.30 น.      สรุป ถาม-ตอบ และมอบประกาศนียบัตร

15.30 - 17.00 น.      เดินทางกลับถึง ปตท. สำานักงานใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
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ONE DAY
BARISTA
จากกาแฟถ้วยโปรด สู่การเปนนักชงกาแฟมือโปร



ปตท. อาจเปล่ียนแปลงกำาหนดการตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ลงทะเบียนผ่าน Call Center 0-2624-5599 ต้ังแต่วันน้ีถึงวันท่ี  27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธ์ิวันท่ี 1 กันยายน 2560

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

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุมรายช่ือคร้ังน้ี ถือเป็นท่ีส้ินสุด

กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไมนอยกวา 7 วันทําการ ก่อนวันจัดกิจกรรม (เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดสรรสิทธ์ิ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ฯ รายอ่ืน มิเช่นน้ัน ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ใด ๆ เป็นเวลา 2 ปี)
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หมายเหตุ

27/28
กันยายน 2560

WORKSHOP

คําวา ‘กาแฟ’ มาจากไหน ?
FYI

     ต้นกำาเนิดของกาแฟนั้นมาจากประเทศ
อาหรับ ซึ่งเรียกว่า Qahwa หมายถึง ไวน์ หรือ
เครื่องดื่มที่ได้จากผลไม้ ต่อมาชาวตุรกีเรียก
กาแฟว่า Kahveh และเมื่อกาแฟได้เขา้ส ู่
ประเทศแถบยุโรป มีการออกเสียงที่แตกต่าง
กัน เช่น Chaoua Cahve และ Caff e (ภาษา
อิตาเลียน) ส่วนชาวฝรั่งเศส โปรตุเกส และ
สเปน เรียกกันว่า Café สุดท้ายประเทศ
อังกฤษเรียกกาแฟว่า Coffee จนนำามาสู่
ประเทศไทยที่เพี้ยนเสียงคำาว่า คอฟฟี่ มาเป็น 
โกปี้ และ กาแฟ จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง



กิจกรรมเย่ียมชมกิจการ ปตท. คร้ังท่ี 3 ประจําป 2560

06.00 น. ลงทะเบียนที่ ปตท. สำานักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2

  (หน้าห้อง Auditorium) และรับประทานอาหารเช้า

07.00 น. รับชมวีดิทัศน์การประกอบธุรกิจของ ปตท./ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ/

  จับรางวัล Lucky Draw/ถ่ายภาพร่วมกัน (ในห้องประชุม)

07.30 น.      ออกเดินทางจาก ปตท. โดยรถบัส VIP 

10.30 น.      เยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ตำาบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น.      เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

15.30 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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     เยี่ยมชมโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. 
และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เดินทางไป-กลับในวันเดียวกัน
จำานวน 2 รอบ รอบละ 180 คน (ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

กําหนดการ

รอบที่ 1 : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560     รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

18/19
ตุลาคม 2560

SITE VISIT

PTT SITE VISIT
กิจกรรมเย่ียมชมกิจการ ปตท. คร้ังท่ี 3 ประจําป 2560
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กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงกำาหนดการจัดกิจกรรม ปตท. จะแจ้งให้ทราบประมาณ 7 วันล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม 
ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิการร่วมกิจกรรมฯ สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ท่ีไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมประเภท ‘เย่ียมชมกิจการ’
ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธ์ิ 90 คน และรายชื่อสำารอง 30 คนต่อรอบ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ผ่านทาง
SMS (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์) และเว็บไซต์ ปตท. http://ptt-th.listedcompany.com/home.html
ทั้งนี้ ปตท. จะจัดส่ง ‘เอกสารยืนยันสิทธิ์’ ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยจดหมายลงทะเบียนอีกครั้งหลังประกาศรายชื่อ
หากท่านไม่แจ้งยืนยันสิทธ์ิภายในกำาหนดท่ีระบุในเอกสารยืนยันสิทธ์ิ ปตท. จะถือวาทานสละสิทธ์ิ และเล่ือนรายช่ือ
สํารองขึ้นตามลําดับ

ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
วันนี้ถึง 3 กันยายน 2560 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
   1. ผ่านทาง SMS (24 ชั่วโมง) โดยส่งข้อความมาที่
หมายเลข 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
พิมพ์ GP ตามด้วยหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก 
และวันที่ท่านเลือก ดังนี้
     รอบที่ 1 : วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 พิมพ์ GP 
(รหัส 12 หลัก) A1 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด)
     รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 
พิมพ์ GP (รหัส 12 หลัก) B2 (พิมพ์ติดกันทั้งหมด) เช่น 
GPxxxxxxxxxxxxA1 หมายถึง ท่านเลือกร่วมกิจกรรมฯ 
ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 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 ชองทาง (หมายเลข
อางอิงสําหรับลงทะเบียนสามารถใชไดเพียง 1 ครั้ง
เทานั้น)

   1. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ ปตท. (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560) และได้ดำาเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไข
การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วน
   2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ฯ
ที่ได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ติดตาม
ที่ได้แจ้งชื่อ-สกุล พร้อมรายละเอียดไว้ 1 คนเท่านั้น 
(เพื่อดำาเนินการเรื่องประกันภัยการเดินทาง) 
   3. กรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่กำาหนด 
ปตท. จะคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ โดยการสุ่มรายชื่อ จาก
ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนด
เท่านั้น 
   4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวันเยี่ยมชมฯ ที่ได้รับสิทธิ์
   5. สิทธิ์การร่วมกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้
   6. หากมีเหตุจำาเป็น ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ได้รับสิทธิ์สามารถ
ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมได้กอนวันจัดกิจกรรม
อยางนอย 7 วันทําการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ใน
กิจกรรมประเภทการเยี่ยมชมกิจการเป็นเวลา 3 ปี

การสมัครรวมกิจกรรม

เงื่อนไขการรวมกิจกรรม
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       หนึ่งในฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของญี่ปุน
คือ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ใบไม้จะกลายเปนสีแดงทองทั่ว
ท้ังเมือง เราจึงถือโอกาสชวนผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. โบยบินไปชม
ความงามแปลกตาของใบไม้เปลี่ยนสี บนเส้นทางแสน
โรแมนติก 4 จุดชมใบไม้แดงที่งดงาม อาราชิยามา เมือง
ชนบทน่ารัก ๆ  ของเกียวโต, ชิราคาวะโกะ หมู่บ้านมรดกโลก, 
เมืองทาคายาม่า ท่ีต้ังอยู่ใจกลางหุบเขางดงามราวดินแดน
ในเทพนิยาย, ฟูจิ - คาวากูชิโกะ เทศกาลฤดูใบไม้เปล่ียนสี
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES 
FESTIVAL 2017 และสวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง ย่านชินจูกุ
ใจกลางกรุงโตเกียว

1

2

05.00 น.

08.15 น.

15.45 น.

18.00 น. 

08.00 น.
ช่วงเช้า

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว C - D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย ทีมงาน JTB (THAILAND) ให้การต้อนรับ 
และอำานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 672 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 5.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก OSAKA NEW HANKYU 
HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองอาราชิยามา เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันมีทัศนียภาพที่โดดเด่น และสวยงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดในการชมซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของญี่ปุ่น จากนั้น ล่องเรือแม่น้ําโฮซูกาวะ จากคาเมะโอกะ ลงไปถึงอาราชิยามา ชมธรรมชาติโดย
เรือท้องแบนสไตล์ญ่ีปุ่นด้ังเดิม ต่อด้วย สะพานโทเงตสึ หรือสะพานข้ามจันทร์ ท่ีทอดข้ามแม่น้ำาคัตสึระ
เพื่อไปยังเกาะโอชิมา ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองอาราชิยามา มีความยาว 155 เมตร
กว้าง 11 เมตร สร้างข้ึนในปี 1934 เดินทางสู่ป่าไผ่ ท่ีถูกปลูกมาต้ังแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว
สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ - โอซาก้า

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เมืองอาราชิยามา - ล่องเรือแม่น้ำาโฮซูกาวะ -
สะพานโทเงตสึ - ปาไผ่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ - ย่านกิออน

THE GOLDEN RED
ความงามของใบไม้เปล่ียนสี
แห่งแดนอาทิตย์อุทัย

AUTUMN

18-24
พฤศจิกายน 2560

TRIP

สะพานโทเงตสึ 
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3
08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมมรดกโลก
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางถึง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1995 พบกับหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม สไตล์กัสโซ - สึคุริ มีเอกลักษณ์เป็นหลังคามุงด้วยฟางข้าว
ที่เหมือนกับสองมือพนมของพระพุทธเจ้าโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี ออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า 
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ล เกียวโต แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ที่อบอวล
ไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำาเภอเก่า เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ

ย่านกิออน

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ 

เที่ยง
ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้า
แห่งการเกษตร ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำาสาส์นของเทพเจ้าอินาริ
ทั้งยังมีอำานาจพิเศษในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายังมีเสาโทริอิ
สีแดงส้ม สัญลักษณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตที่เรียงเป็นแถวเป็นแนวยาวถึง
4 กิโลเมตร นำาชม ย่านกิออน ย่านไฮโซของเกียวโต ที่เหล่าเกอิชา หรือ ไมโกะ/เกโกะ เคยอยู่ใน
สมัยก่อน โดยในญี่ปุ่นได้กำาหนดให้ ‘เกอิชาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม’ พบกับสองข้างทางเรียงราย
ด้วยโรงน้ำาชาและร้านอาหารสุดหรูมากมาย ปัจจุบันก็ยังคงเหลือกลิ่นอายอันรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต
ให้เห็นอยู่ รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทำางานในโรงน้ำาชาในย่านนี้ด้วย
รับประทานอาหารเย็น นำาเข้าที่พัก NAGAHAMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าด้วยการอาบน้ำาแร่ออนเซ็นธรรมชาติเพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้ในโรงแรม ซึ่งชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าน้ำาแร่ธรรมชาติมีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย 
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ช่วงค่ำา

ของยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์
ต่อด้วยนำาชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่า
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะกว่า 176 ปี 
ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นเดินชมหมู่บ้าน
ลิตเติ้ล เกียวโต หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
ท่ียังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี เดินเท่ียวชมทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน
โบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำาหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำาซุปมิโสะ ฯลฯ
พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง
ไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วย
ความเช่ือเก่ียวกับโชคลางของชาวญ่ีปุ่น และยังสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย
เข้าที่พัก TAKAYAMA OUAN หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำาแร่ออนเซ็น
เพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า มีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ
และตลาดมิยางาวะ จำาหน่ายงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้า
ทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ ออกเดินทางสู่
เมืองมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะ ห้อมล้อมด้วยเขาสูงใหญ่
มีน้ำาบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากเทือกเขา ทำาให้พื้นที่บริเวณนี้มีความ
สมบูรณ์ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกวาซาบิ นอกจากนี้ 
ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น
การท่องเท่ียวในเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวในเชิงธรรมชาติ
อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของโซบะด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน

4
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมงานเทศกาล
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง

ซารุโบะโบะ

เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ

ตลาดเช้าทาคายาม่า
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ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

นำาชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และได้ถูก
ขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำาค่าประจำาชาติ สร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง นอกจากน้ียังมีศาลาชมดวงจันทร์ท่ีงดงาม โดยในฤดูใบไม้เปล่ียนสี
บริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของใบไม้แดง เดินเล่นถนนชอปปิงสองสาย
ที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาวาเตะ - โดริ (หรือถนนสายหมอก) ที่เต็มไปด้วยร้านขายของพิเศษ
ในท้องถิ่นและร้านอาหารเก๋ๆ อีกสายหนึ่งคือ ถนนนากะมาจิ ซึ่งเรียงรายไปด้วยอาคารแบบคุระ
(คลังเก็บสินค้าที่ผนังทำาด้วยดิน) สวยงามแปลกตา เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ คือทะเลสาบ
ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับ
ในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
รับประทานอาหารเย็น ชมงานเทศกาลประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017 ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกๆ ปี เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่ามกลางธรรมชาติ
ด้านเหนือของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ในช่วงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟต้นไม้และใบไม้ทำาให้
บรรยากาศดูโรแมนติก ชมความงามของธรรมชาติพร้อมเก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติกยามเย็นของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและภายในงานยังมีเครื่องดื่มและอาหารท้องถิ่น
รวมทั้งมีงานฝีมือที่จัดแสดงและจำาหน่ายอีกด้วย เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก FUJI MARRIOTT
HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมงานเทศกาล
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017

ปราสาทมัตสึโมโต้ 

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ถนนนาวาเตะ - โดริ 

FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN
LEAVES FESTIVAL 2017
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5

6

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ หมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตก
ของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ให้ประชาชนได้เข้าชม ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี ซ่ึงแต่ละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือด้ังเดิมท่ีต่างกัน
เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และ
บะหมี่โซบะด้วยตนเอง ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำาวันของเกษตรกร บ้านท่ีเป็นอาร์ตแกลเลอรีท่ีแสดงงานศิลปะท้องถ่ิน นอกจากน้ี
ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบๆ หมู่บ้าน สามารถเลือกชม และซื้อสินค้า, ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รวมถึงบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไร ให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน 
ชอปปิง ณ โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น เน่ืองจาก
วิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง และเรียกได้ว่าเอาต์เลตแห่งนี้อยู่ในระดับพรีเมียม
ทั้งทิวทัศน์และสินค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 200 ร้านค้า หลังจากนั้นออกเดินทาง
เข้าสู่มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารค่ำา เข้าที่พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง จุดชม
ใบไม้เปลี่ยนสี ต้นแปะก๊วยกว่า 140 ต้น ที่พากันเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองทองอร่ามเรียงรายสองข้างทาง และใบที่ร่วงลงสู่พื้นทำาให้
ถนนเป็นสีทองราวกับถูกปูด้วยพรม
รับประทานอาหารกลางวัน
ชอปปิงสินค้านานาชนิด ณ ถนนย่านชินจูกุ อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง
เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องสำาอางชื่อดังของญี่ปุ่น และชอปปิงสุดมันที่ ร้าน 100 เยน
รับประทานอาหารเย็น เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต มหานครโตเกียว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง - ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ

สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง
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อัตราคาบริการ

หมายเหตุ
ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมประเภทท่องเที่ยวกับบริษัทฯ ในปี 2558-2560
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ Call Center 
0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 22 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยการสุมครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 20,000 บาท - ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 - ชำาระส่วนที่เหลือ - ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ก่อนวันจ่ายมัดจำา - ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 : ไมมีคาใชจาย
 - กรณียกเลิกหลังวันจ่ายมัดจำา
  ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 10,000 บาท
  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 20,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังชำาระค่าทัวร์ครบถ้วน
  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียม 50% ของอัตราค่าบริการ
  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 - สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ
  ได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว
 - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

- ค่าน้ำาหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำาหนด (30 กิโลกรัมต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 ท่าน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 ท่าน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

79,500 บาท

84,500 บาท

45,000 บาท

19,500 บาท

10,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม

7

00.20 น.

05.25 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

ถนนย่านชินจูกุ
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เสนหตะวันตก
ดินแดนอารยธรรม 3 เชื้อชาติ

1

06.00 น.

06.30 น.

09.30 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

18.00 น.
19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ปตท. สำานักงานใหญ่
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์พร้อมต้อนรับและอำานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล 
นำาชม วัดถ้ําเสือ กราบนมัสการพระธาตุ และพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุด ของ
จังหวัดกาญจนบุรี องค์พระสวยงามประดับด้วยโมเสกสีทองทั้งองค์ และเมื่อเดินขึ้นถึงด้านบน
ก็จะพบกับความสดชื่นลมพัดเย็นสบาย นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท ซึ่งองค์พระเจดีย์
เป็นสีอิฐทั้งองค์ แบ่งเป็นชั้นต่างๆ แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ชั้นบนสุดเป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ส่วนด้านล่างเป็นถ้ำาขนาดเล็ก
อยู่บริเวณเชิงเขา ภายในประดิษฐานพระประจำาวันเกิด
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่อำาเภอไทรโยค ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สถานที่จัดแสดงเรื่องราวและรวบรวมข้อมูล
ภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลของ
ประเทศออสเตรเลีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณยังมีเส้นทาง
ให้เดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือที่ปราศจากเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อเป็นช่องสำาหรับ
สร้างทางรถไฟไปยังเมียนมาร์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อำาเภอสังขละบุรี 
เข้าสู่ที่พัก สามประสบรีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - สังขละบุรี

     เยือนกาญจนบุรี เมืองแห่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม กับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวไทย มอญ
พม่า ที่เมืองสามประสบ สังขละบุรี และพญาตองซู ชม
ความงามของน้ำาตกห้วยแม่ขมิ ้น ขอพรไหว้พระ ณ 
วัดถ้ำาเสือ, วัดเสาร้อยต้น, วัดวังก์วิเวการาม, วัดเจดีย์ทอง
พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด และสถานท่ีประวัติศาสตร์
ณ ด่านเจดีย์สามองค์, สะพานมอญ และอุทยานประวัติศาสตร์
สงคราม 9 ทัพ

วัดถ้ำาเสือ

30 3
TRIP

2560
พฤศจิกายน  ธันวาคม

-
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2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางย้อนรอยช่องทางประวัติศาสตร์ ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นสถานท่ีท่ีชาวมอญผู้ทุกข์ยาก
ได้ร่วมสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ ในคร้ังท่ีหนีภัยสงครามจากเมียนมาร์เข้ามาสู่เขตแดนไทย ซ่ึงแต่เดิม
ก่อขึ้นด้วยก้อนหินก้อนกรวดนับพันก้อนตามแต่จะหาได้ในตอนนั้น
เปล่ียนพาหนะเป็นรถท้องถ่ินนำาท่านผ่านด่านชายแดนไทย - เมียนมาร์ เข้าสู่เขตอำาเภอพญาตองซู
รัฐกะเหร่ียง เมียนมาร์ ชมวัดเสาร้อยต้น เป็นวัดเดิมท่ีหลวงพ่ออุตตมะเคยมาจำาพรรษาและสร้างไว้
จุดเด่นของสถาปัตยกรรมอยู่ที่เสาที่ทำาจากไม้แดงนับร้อยต้น ทำาให้กลายเป็นชื่อของวัด และเป็นที่
รู้จักกันทั่วไป นอกจากนี้บริเวณด้านหลังวัด ยังมีพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว พร้อม
พระอรหันต์จำานวน 120 องค์ที่ตั้งแถวทอดยาวไปยังภูเขา ซึ่งทางเจ้าอาวาสวัดเสาร้อยต้นตั้งใจ
จะสร้างพระพุทธรูปให้ครบ 500 องค์
จากนั้นนำาชม วัดเจดีย์ทอง หรือ วัดทองคํา ตั้งอยู่บนเนินเขา องค์เจดีย์สีทองอร่าม รูปทรง
คล้ายองค์เจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้ง ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง
พญาตองซูและชายแดนไทยอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่เขตประเทศไทย แวะซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง
ต่างๆ ที่ตลาดสดพญาตองซู พร้อมเลือกชมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับสู่ชายแดนไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวงาช้างโบราณ ที่เชื่อกันว่าเป็นช้างแมมมอธ ชมเจดีย์พุทธคยา
(จำาลอง) ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบสังขารหลวงพ่ออุตตมะ ‘มหาวัชระแห่งรามัญ’ ผู้เป็น
ศูนย์รวมดวงใจของชาวมอญ กะเหรี่ยงและไทย ณ วัดวังก์วิเวการาม  
ล่องเรือชมทิวทัศน์ ต้นน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตของชาวสังขละบุรีรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำา
และชมเมืองบาดาล ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเดิมของหลวงพ่ออุตตมะ ที่จมอยู่ใต้น้ำาหลังการสร้างเขื่อน
มานานนับสิบปี บริเวณนี้เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำา 3 สายแห่งสังขละบุรี คือ ซองกาเลีย รันตี
บิคลี่ ก่อนที่จะรวมตัวเป็นแม่น้ำาแควน้อย 
รับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะของชาวมอญ และสนุกสนาน
กับการขับร้องบทเพลงคาราโอเกะ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
สังขละบุรี – พญาตองซู

07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

16.00 น.

19.00 น .

พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด วัดเสาร้อยต้น 



ใส่บาตรพระสงฆ์ และชมสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย และเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน เปรียบดั่งเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ซึ่งได้พังลงเมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ทั้งชาวไทย ชาวมอญ และหน่วยงานรัฐ ได้สร้างให้สะพานไม้แห่งนี้กลับฟ้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
เม่ือเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 ทำาให้สะพานไม้แห่งน้ีกลับมาคึกคักมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางผ่านอำาเภอทองผาภูมิ อำาเภอไทรโยค แวะซ้ือของฝาก ไส้อ่ัว กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ
และขนมอื่นๆ บริเวณตลาดของฝากน้ำาตกไทรโยค
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ น้ําตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำาเข่ือนศรีนครินทร์ เป็นน้ำาตกท่ีสวยงามมีน้ำาไหลตลอดท้ังปี มีช่ือเรียกแตกต่าง
กันในแต่ละชั้น ชั้นที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 4 มีชื่อว่า ‘ฉัตรแก้ว’ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก รายาบุรีรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชม อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม 9 ทัพ
นับเป็นสงครามครั้งสำาคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เพื่อปกปอง
การรุกรานจากพม่าในสมัยของพระเจ้าปดุง ราวปี พ.ศ. 2328 ชัยชนะในครั้งนั้นทำาให้ไทยรักษา
เอกราช และดำารงความเป็นชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน ฟังเรื่องราวจากวิทยากรประจำาพื้นที่
รับประทานอาหารกลางวัน
เลือกซื้อขนมของฝากที่ ร้านแม่บัวคํา  ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ ปตท. สำานักงานใหญ่ 

(สะพานมอญ) เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทย และเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน เปรียบดั่งเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ซึ่งได้พังลงเมื่อปี พ.ศ. 2556 แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน

18

3

4

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
สังขละบุรี - น้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น 

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
เขื่อนศรีสวัสดิ์ - กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ

05.30 น.

07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย

17.30 น.
19.00 น.

07.00 น.
09.30 น.

เที่ยง
ช่วงบ่าย
18.00 น.

สะพานอุตตมานุสรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

น้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น



19

อัตราคาบริการ

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

14,000 บาท

16,000 บาท

  3,500 บาท

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 คน

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 คน

หมายเหตุ
อัตรานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับบริษัทฯ ในปี 2558-2560
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ Call Center 
0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - ชำาระเงินเต็มจำานวนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 - ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 7,000 บาท
 - ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
   (เนื่องจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทาง
   เรียบร้อยแล้ว)
 - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

เมืองบาดาล

วัดเจดีย์ทอง

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ
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TERRARIUM
WORKSHOP
สร้างสรรค์โลกใบเล็ก
ด้วยตัวคุณเอง
    เวิร์กชอปจัดสวนในขวดแก้ว สร้างสรรค์โลก
ใบเล็กด้วยตัวคุณเอง หนึ่งในกิจกรรมสุดพิเศษ
ที่คุณสามารถเรียนรู้เพื่อใช้เปนงานอดิเรก และ
ได้เรียนรู้ระบบนิเวศของสวนในขวดแก้วทั้ง
2 ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด รวมถึงการ
จัดองค์ประกอบ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบสวนในขวดแก้วตามแบบฉบับของ
ตัวเองตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาให้
สวนในขวดแก้วมีอายุอยู่ได้อย่างยาวนาน และ
ได้ใช้สมาธิในการลงมือทำา ปลุกพลังความคิด
สร้างสรรค์ และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ไปในคราวเดียวกัน

     สวนในขวดแก้วที่จัดเสร็จแล้วเหมาะกับ
การวางตกแต่งภายในบ้านในบริเวณห้อง
โปร่งแสง ด้วยขนาดของขวดที่เล็กจึงสามารถ
วางในพื้นที่เล็กๆ ทำาให้ประหยัดเนื้อที่ใน
การวาง แถมไม่ต้องกังวลเรื่องดูแล และบำารุง
รักษาเพราะไม่ต้องรดน้ำาโดยอายุเฉลี่ยของ
สวนในขวดแก้วจะอยู่ที่ราว 6 เดือน - 3 ปี
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23/24
ธันวาคม 2560

WORKSHOP

     สำาหรับวิทยากรของเวิร์กชอปน้ี คือ คุณจ๊ีด - ธัญญานันท์ ศรีชัยวรรณ อดีตกองบรรณาธิการ
นิตยสาร room, นิตยสารบ้านและสวน ที่รู้จักกันดีในวงการนี้ ในนามของ ‘jeedwonder’
ก่อนหน้านั้นเธอทำางานหลากหลายด้านทั้งงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แบรนด์ ผู้จัดการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กราฟิกดีไซเนอร์ และโปรดักส์ดีไซเนอร์ รวมถึงทำาหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญ
ประจำาช่วงคนสวนชวนทำา ในรายการ The Gardener ช่อง Amarin TV 34 HD ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 10.30 น. อีกด้วย
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สถานที่ : ปตท. สํานักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต

รอบเชา
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน และรับประทานของว่าง
10.00 - 10.30 น.     บรรยาย และสาธิตการจัดสวนในขวดแก้ว
10.30 - 11.30 น.     ปฏิบัติจริง
11.30 - 11.45 น.     บรรยายสรุป และจบกิจกรรม
รอบบาย
13.30 - 14.30 น.     ลงทะเบียน และรับประทานของว่าง
14.30 - 15.00 น.     บรรยาย และสาธิตการจัดสวนในขวดแก้ว
15.00 - 16.00 น.     ปฏิบัติจริง
16.00 - 16.15 น.     บรรยายสรุป และจบกิจกรรม

กําหนดการ

หมายเหตุ
ปตท. อาจเปลี่ยนแปลงกำาหนดการตามสถานการณ์และความเหมาะสม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ Call Center

0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คนต่อรอบ โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่านั้น (ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

และผู้ติดตาม 1 คน)

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุมรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไมนอยกวา 7 วันทําการ ก่อนวันจัดกิจกรรม (เพื่อประโยชน์สูงสุด

ในการจัดสรรสิทธ์ิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ฯ รายอ่ืน มิเช่นน้ัน ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิงดเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ใดๆ เป็นเวลา 2 ปี)
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PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุข
รอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

PTT SOCIETY

1
กรกฎาคม 2560

CONCERT
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25 
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PTT SITE VISIT
เยี่ยมชมโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) 
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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เมษายน 2560

SITE VISIT

25/26/27
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PTT SITE VISIT
เยี่ยมชม ‘สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำามัน

(Oil Business Academy : OBA)’ และ
‘ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

(Amazon Inspiring Campus : AICA)’
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



มิถุนายน 2560

SITE VISIT

26/27/28

29
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สอนศิลปประดิษฐ์บัว
กิจกรรมที่ช่วยฝกสมาธิ
และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

10/11
มีนาคม 2560

WORKSHOP
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ONE DAY BARISTA 
WORKSHOP
เวิร์กชอปสอนชงกาแฟแบบมืออาชีพ
และเรียนรู้การดำาเนินธุรกิจ
Café Amazon

30/31
พฤษภาคม 2560

WORKSHOP



1. กรุณากรอกอีเมลของท่าน

2. กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสาร
 นิตยสาร happiness และ happiness Activity
 กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ 
 (รายละเอียดกิจกรรม, วิธีการลงทะเบียน)
 ประกาศผลรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่/หุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดไถ่ถอน
 ข้อมูลทั่วไป เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อ
 เลือกทั้งหมด

33

แผนที่ ปตท. สํานักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต

MAP

4 ข้ันตอนในการลงทะเบียนรับขาวสาร
หนาแรก/กิจกรรมเพ่ือผูถือหุนกูฯ/ลงทะเบียนรับขาวสาร

reCAPTCHA
ข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อกำาหนด

ฉันไมใชโปรแกรมอัตโนมัติ

Subscribe Now !!

Scan me...

ใหม่!! เพิ่มช่องทางรับข่าวสาร ง่ายๆ 
เพียงใช้ Email ของท่านลงทะเบียน

HOW TO GO ?

3.

4. สมัครรับขาวสาร



ประมวลกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

* หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS 
                 เฉพาะผูไดรับสิทธิ์เทานั้น

ชื่อกิจกรรม จํานวน วิธีการสมัคร ประกาศผล*วันที่จัดกิจกรรม

วันท่ี 1 กันยายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

30 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

27/28 กันยายน 2560
(2 รอบ)

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

· ระบบออนไลน์และ IVR
· Call Center ถึงวันท่ี
 27 สิงหาคม 2560

วันท่ี 6 ตุลาคม 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์ 
ปตท.

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)

30 พฤศจิกายน - 
3 ธันวาคม 2560

กาญจนบุรี - สังขละบุรี
‘เสน่ห์ตะวันตก สังขละบุรี - 
พญาตองซู - น้ำาตกห้วยแม่ขม้ิน’

· ระบบออนไลน์และ IVR
· Call Center ถึงวันท่ี
 1 ตุลาคม 2560

วันท่ี 8 กันยายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

180 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน)

18/19 ตุลาคม 2560
(2 รอบ)

เย่ียมชมกิจการ ปตท.
คร้ังท่ี 3/2560
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
จ.ระยอง

· ระบบออนไลน์และ IVR
· ระบบ SMS
· Call Center ถึงวันท่ี
 3 กันยายน 2560

วันท่ี 22 กันยายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

30 คน
(ผู้ติดตาม 1 คน)

18 - 24 พฤศจิกายน 2560 · ระบบออนไลน์และ IVR
· Call Center ถึงวันท่ี 
  17 กันยายน 2560

THE GOLDEN RED AUTUMN
ความงามของใบไม้เปล่ียนสี
แห่งแดนอาทิตย์อุทัย
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วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560
ทาง SMS และเว็บไซต์
ปตท.

80 คนต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน) 

23/24 ธันวาคม 2560
(2 รอบต่อวัน รวม 4 รอบ)

TERRARIUM WORKSHOP
สร้างสรรค์โลกใบเล็ก
ด้วยตัวคุณเอง

· ระบบออนไลน์และ IVR
· Call Center ถึงวันท่ี
 12 พฤศจิกายน 2560



ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS (24 ชั่วโมง) :
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.

ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR)  (24 ชั่วโมง) :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ลงทะเบียนผ่าน Call Center :
สําหรับทุกกิจกรรม 

ผูถือหุนกู ปตท. สามารถแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรม
กับ PTT Debenture Club ได 4 วิธี

ส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4890011 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

โทร. มาที่หมายเลข 0-2624-5599   
กด 8 เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ท่านสนใจ
กดหมายเลขอ้างอิงของท่าน 12 หลัก (หลังชื่อบนปกนิตยสาร happiness Activity)
กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
ทำาตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

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

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมหรือโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
โดย ปตท. จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
ในกรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่จัดเตรียมไว้ ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่อ (Random)
จากผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดเท่านั้น
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ถือหุ้นกู้ ปตท. มากกว่า 100 หน่วย และขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมประเภทเดียวกัน
ที่ได้ร่วมในครั้งนี้เป็นเวลา 2 ปี
ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ
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1

การสมัครกิจกรรม
PTT DEBENTURE CLUB

2

4

3

http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php




