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TASTE OF
happiness

จำกค�ำกล่ำวที่ว่ำ “กินดีมีสุข” นั้น หมำยถึงกำร
ได้ลิ้มลองอำหำรและเครื่องดื่มรสชำตอิร่อย ๆ  เป็นควำมสขุที่
เรำสำมำรถค้นพบได้ง่ำย ๆ เป็นประจ�ำทกุวนั แต่จะดแีค่ไหน
หำกควำมอร่อยนั้นมำพร้อมกบัสขุภำพที่ด ีซึ่งน่ำจะเป็นรสชำติ
แห่งควำมสุขที่ทุกคนล้วนปรำรถนำ แค่เรำรู้จักเลือกสรร

สักหน่อย ก็จะน�ำมำซึ่งควำมสุขที่ส�ำคัญ นั่นคือกำรมี
สขุภำพที่ดนีั่นเอง

ส�ำหรบัปีใหม่ที่ก�ำลงัจะมำถงึนี้ ผมและทมีงำนทกุคนขอ
กล่ำวสวสัดปีีใหม่ผูถ้อืหุน้กู ้ ปตท. ทกุท่ำนอย่ำงเป็นทำงกำร
นะครบั happiness Activity ฉบบันี้เรำตั้งใจคดัสรรกจิกรรม
มอบให้ทกุท่ำนอย่ำงเช่นเคย โดยกจิกรรม Site Visit ในครั้งนี้
นอกจำกจะน�ำท่ำนเยี่ยมชมโรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิปตท. แล้ว 
เรำจะพำท่ำนไปชมงำนมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำวทิวลิปบำน
ที่ระยองอกีด้วย ส่วนเวร์ิกชอป เรำจะไปพำท่ำนเปิดจนิตนำกำร
และสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่กับกำรจัดสวนถำด ที่ช่วย
ฝกสมำธิและผ่อนคลำยจิตใจ แถมยังได้ชมนิทรรศกำร
ควำมเป็นมำของโครงกำรป่ำในกรงุ เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชำต ิ
ชมไม้เรอืนยอดยำมเดนิบน Sky walk ของโครงกำรฯ 
   ต้อนรับศักรำชใหม่กับทริปท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่
ดนิแดนภำรตะแบบเตม็อิ่ม 7 วนั 5 คนื ใน 4 เมอืงเด่นอย่ำง 
ชยัปรุะ-พชุกำร์-จ๊อดปูร์-อดุยัปูร์ สมัผสัอำรยธรรมที่พรั่งพร้อม
ด้วยสถำปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
ของคนในท้องถิ่นอนัทรงคณุค่ำ 

นอกจำกนี้ขอชวนเชิญทุกท่ำนร่วมเปิดมุมมองใหม่ 
Unseen Thailand สไตล์อสีำนม่วนซื่น ณ จงัหวดัอบุลรำชธำน ี
นครหลวงแห่งอีสำนใต้ ที่อบอวลไปด้วยควำมงำมของ
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ประเพณี และวัฒนธรรม
พื้นบ้ำนแบบครบรส 

สดุท้ำยนี้ทมีงำน happiness Activity ขอให้ทกุท่ำนอิ่มเอม
กบัรสชำตแิห่งควำมสขุของชวีติที่สดุแสนจะเรยีบง่ำยไปด้วย
กนักบัเรำครบั
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นายทะเบียนหุ้นกู้ ปตท.

โทร. 0-2128-2324-9
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สถำนที่ : โครงการป่าในกรุง สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพมหานคร

25 / 26 มกรำคม 2562

เป ิดจินตนาการและประสบการณ์ของคุณด้วยการสร ้ างสรรค ์สวนขนาดย ่อมลงบนถาด

กับเวิร์กชอปจัดสวนถาด หรือ Miniature Garden อีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกให้คุณ

น�าไปเป็นงานอดิเรกยามว่างท่ีนอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยฝึกสมาธิ เพิ่มทักษะการ

ออกแบบสวน และศิลปะในการผสมผสานระหว่างการใช้สีสันและรูปทรงต่าง ๆ ให้อยู่ในสวนถาด

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของโครงการป่าในกรุง เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ

ชมไม้เรือนยอดยามเดินบน Sky walk ของโครงการฯ 

MINIATURE GARDEN WORKSHOP

WORK
SHOP

จ�ำลองป่ำ มำสู่สวนถำด
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06.30 น.

07.30 น. 

08.30 น.

10.30 น.

12.30 น.

13.30 น.

15.00 น.

ลงทะเบยีน ณ ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่

ออกเดนิทำงไปยงัโครงกำรป่ำในกรงุ

ฟังบรรยำยภำพรวม และชมนทิรรศกำร
เยี่ยมชมโครงกำรฯ (Skywalk)

เวร์ิกชอปสวนถำด

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

เดนิทำงกลบั

ถงึ ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่ โดยสวสัดภิำพ

ก�ำหนดกำร

• ลงทะเบยีน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 28 ธันวาคม 2561
• จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 80 คนต่อรอบ โดยสำมำรถเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำนั้น (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ตดิตำม 1 คน)
• กรณยีกเลกิกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนวนัจดักจิกรรมอย่ำงน้อย 7 วนัท�ำกำร มเิช่นนั้นจะถูกตดัสทิธิ์
  ในกจิกรรมประเภท Workshop เป็นเวลำ 2 ปี 

เป็นแหล่งเรยีนรูป่้ำนเิวศแบบยั่งยนืและปอดฟอกอำกำศให้กบัคนกรงุ บนพื้นที่สเีขยีวถนนสขุำภบิำล 2
พฒันำจำกองค์ควำมรูท้ี่ได้สั่งสมมำตั้งแต่โครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลมิพระเกยีรตหินึ่งล้ำนไร่ โดยรวบรวม
พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ รวมถึงพันธุ์ไม้ป่ำตำมประเภทป่ำชนิดต่ำง ๆ จ�ำนวนกว่ำ 200 ชนิด
ให้ผูเ้ยี่ยมชมได้สมัผสัทศันยีภำพธรรมชำตแิมกไม้สเีขยีวขจบีนทำงเดนิลอยฟ้ำและชมววิแบบ 360 องศำ
จำกบนหอคอย พร้อมสูดอำกำศบริสุทธิ์ท่ำมกลำงระบบนิเวศตำมธรรมชำติที่ไม่ค่อยมีในเมืองกรุง

หมำยเหตุ

โครงกำรป่ำในกรุง

FYI
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สถำนที่ : ชัยปุระ-พุชการ์-

จ๊อดปูร์-อุดัยปูร์ ประเทศอินเดีย

เพื่ อชมไฮไลท์

ของทริปนี้

สแกน7-13 กุมภำพันธ์ 2562OUTBOUND
TRIP

QR code

DAY 1
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ-ชัยปุระ    

19.00 น.

22.05 น.

01.15 น. 

คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 แถว D ประตทูี่ 3 สำยกำรบนิไทย
สมำยล์ เจ้ำหน้ำที่ 50 Plus Holiday พร้อม
ต้อนรบัและอ�ำนวยควำมสะดวก

ออกเดนิทำงสู ่ ชยัปรุะ ประเทศอนิเดยี 
โดยสายการบนิไทยสมายล์ เทีย่วบนิ
ที่ WE343 ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
4 ชั่วโมง 10 นำที

เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงชยัปรุะ (เวลำ
ในประเทศอนิเดยี ช้ำกว่ำประเทศไทย
1.30 ชม.) เข้ำพกัที่โรงแรม ITC RAJPUTANA,
JAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 
(พกั 2 คนื)

ซิตี้ พาเลส

     เที่ยวเมืองมหานครสีชมพู เพชรเม็ดงาม

แห่งดินแดนภารตะ ชมความงามปอมแอมเบอร์ 

ล่องเรอืทะเลสาบเมืองอุดัยปูร์ เวนิสแห่งตะวันออก 

ชมราชาสถานแห่งนครสีฟาเมืองจ๊อดปูร์ และทะเลสาบ

ศักดิ์สิทธิ์ที่พุชการ์

THE INCREDIBLE

INDIA

     “ไม่ไปคงไม่รู้ ไม่มาดูคงไม่เห็น” หรือ “อินเดีย 
ครัง้เดยีวไม่เคยพอ” 

เป็นประโยคที่ผูค้นมกัจะกล่ำวถงึควำมมหศัจรรย์ ไม่ซ�้ำ
แบบใคร และน่ำหลงใหลของดนิแดนภำรตะแห่งนี้ ไม่ว่ำ
จะเป็นควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม ควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนวฒันธรรมวถิชีวีติของคนท้องถิ่น ถ้ำอยำกรูว่้ำ
เป็นอย่ำงไร คงต้องลองมำสมัผสัด้วยตวัเองนะจ๊ะนำยจำ
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DAY 2
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ปอมแอมเบอร์-พระราชวังฤดูร้อน-

พระราชวังสายลม-ซิตี้ พาเลส

ช่วงเช้า รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม “ปอมแอมเบอร์” (Amber Fort) 
พระรำชวงัแอมเบอร์ เป็นปรำสำทสูงใหญ่
บนยอดเขำ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนว
ป้อมปรำกำรที่มีก�ำแพงเมืองทอดยำว
เลื้อยคดเคี้ยวไปตำมแนวเขำคล้ำยก�ำแพง
เมอืงจนี พระรำชวงัแอมเบอร์ ถกูสร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ.1592 โดยมหำรำชำแมน ซงิห์
ที่ 1 แห่งกองทพัพระเจ้ำอคับำร์ รำชวงศ์
โมกลุ เป็นป้อมปรำกำรหนิทรำยแดงที่
เป็นศลิปะสถำปัตยกรรมผสมผสำนของ
ทั้งโมกลุ (อสิลำม) และ ฮนิด ูที่เข้ำกนั
อย่ำงสวยงำมลงตวั

แวะเก็บภำพที่ พระราชวังฤดูร้อน
(Jal Mahal) วงัหนิทรำยที่ตั้งอยูใ่จกลำง
ทะเลสำบ คนท้องถิ่นเรยีกว่ำ The Water- 
Palace พระรำชวงัแห่งนี้มคีวำมสงู 5 ชั้น 
แต่ 4 ชั้นจะจมอยูใ่ต้น�้ำเมื่อทะเลสำบ
มรีะดบัน�้ำสงูสดุ ในอดตีสำมำรถเดนิทำง
เข้ำไปชมโดยกำรนั่งเรอืได้ แต่ปัจจบุนัไม่
ได้เปิดให้เข้ำชมแล้ว

น�ำชม พระราชวังสายลม (Hawa 
Mahal) สร้ำงจำกหนิทรำยสแีดงสดฉลุ
หนิให้เป็นช่องหน้ำต่ำงลวดลำยเลก็ ๆ 
ละเอยีดยบิมช่ีองหน้ำต่ำงถงึ 953 บำน 
แต่ปิดไว้ด้วยหนิทรำยฉลทุ�ำให้พระสนม
ที่อยูด้่ำนในสำมำรถมองออกมำข้ำงนอก
ได้โดยที่คนภำยนอกมองเข้ำไปข้ำงใน
ไม่เห็น และประโยชน์อีกอย่ำงคือเป็น
ช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มำของชื่อ 
“Palace Of Wind”

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม

พระราชวังสายลม

พระราชวังฤดูร้อน

ปอมแอมเบอร์

เที่ยง
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ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

เที่ยง

ช่วงบ่าย

DAY 3
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

อุดัยปูร์-ทะเลสาบพิโชลา

ช่วงเช้า

07.25 น.

08.30 น.

ทะเลสาบพิโชลา 

พระราชวังประจำาเมือง อุดัยปูร์

น�ำท่ำนชม “ซติี ้พาเลส” (City Palace) 
ซึ่งเดมิเป็นพระรำชวงัของมหำรำชใจ ซงิห์ 
(Jai Singh) พระรำชวงัถกูสร้ำงขยำยออก
ในสมยัหลงั  ปัจจบุนัได้รวมเป็นพพิธิภณัฑ์ 
Sawai Man Singh Museum ประกอบ
ด้วย 4 ส่วนที่น่ำสนใจคอื ส่วนแรก ส่วน
ของพระรำชวงั ส่วนที่สองเป็นส่วนของ
พพิธิภณัฑ์ ที่จดัแสดงฉลองพระองค์ของ
กษตัรย์ิและมเหส ีซึ่งมกีำรตดัเยบ็อย่ำง
วจิติร ส่วนที่สำมเป็นส่วนของอำวธุและ
ชดุศกึสงครำม ที่จดัแสดงไว้อย่ำงน่ำทึ่ง
มำกมำยหลำยหลำก บำงชิ้นกเ็ป็นอำวธุ
ได้อย่ำงน่ำพศิวง และส่วนที่สี่คอืส่วนของ
ศลิปะภำพวำด รปูถ่ำย รำชรถ และพรม
โบรำณซึ่งได้รบักำรจำรกึไว้ในประวตัศิำสตร์
ตรงกลำงอำคำรมีหม้อน�้ำขนำดมหึมำ
2 ใบ ท�ำจำกโลหะเงนิ สงู 1.50 เมตร
มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อกันว่ำเป็น

หม้อน�้ำที่กษตัรย์ิ Madho Singh ได้รบัมำ
จำกงำนรำชำภเิษกของ พระเจ้ำเอด็เวร์ิด
ที่ 7 ซึ่งบรรจุน�้ำจำกแม่น�้ำคงคำอัน
ศกัดิ์สทิธิ์ จำกนั้นอสิระให้ท่ำนชอปปิงที่
ตลำดท้องถิ่นตำมอธัยำศยั เพลดิเพลนิ
กบับรรยำกำศเมอืงสชีมพู

รบัประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
เข้ำพกัที่โรงแรม ITC RAJPUTANA, JAIPUR 
ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ

รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม เดนิทำงสูส่นำมบนิ

เดนิทำงสูเ่มอืงอดุยัปร์ู โดยสำยกำรบนิ 
Spice Jet

เดนิทำงถงึเมอืงอดุยัปูร์  เมอืงนี้ตั้งอยูร่มิ
ทะเลสำบพโิชล่ำ เป็นรำชธำนแีห่งที่สอง
ของอำณำจกัร Mewar เป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อ
ด้ำนควำมโรแมนตกิและเพยีบพร้อมไป
ด้วยควำมงำมของทะเลสำบ พระรำชวงั 
และน�้ำพทุี่สวยงำม ได้ชื่อว่ำเป็น Venice 
Of The East ได้รบักำรยกย่องให้เป็นเมอืง
ที่สวยที่สดุ 1 ใน 7 ของโลก และอนัดบั 2 
ของเอเชีย เมืองอุดัยปูร์ตั้งชื่อตำม
มหำรำชำ อทุยั ซงิห์ ที่ 2 (Udai Singh II) 
ซึ่งสบืเชื้อสำยมำจำกรำชวงศ์ซโิซเดยี ที่
ครองอำณำจกัรเมวำร์ (Mewar) มำต่อ
เนื่องหลำยร้อยปี และที่ส�ำคญัรำชวงศ์นี้
นบัว่ำมคีวำมแขง็แกร่งมำกที่สดุในบรรดำ
กลุม่เจ้ำรำชปตุด้วยกนั เพรำะไม่ยอมก้ม
หวัให้ผูร้กุรำนต่ำงชำต ิทั้งยงัสำมำรถยนื
หยดัต่อสูก้บัจกัรวรรดโิมกลุได้นำนที่สดุ
อกีด้วย

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ล่องเรือชมควำมงำมทะเลสำบพิโชลำ 
(Lake Pichola) ซึ่งมเีกำะส�ำคญั 2 เกำะ 
คอื จกันวิำส (Jag Niwas) เป็นที่ตั้งของ
พระรำชวงั Lake Palace ซึ่งสร้ำงโดย
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ช่วงค�่า

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

มหำรำชำ จกตั ซงิห์ ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1746
พระรำชวงัแห่งนี้สร้ำงด้วยหนิอ่อนทั้งหลงั 
และเป็นแรงบันดำลใจให้ชำห์ จำฮำน 
(Shah Jahan) ได้ไปสร้ำงทชัมำฮำล จำกเดมิ
ที่เคยเป็นพระรำชวงัฤดรู้อน ปัจจบุนัเป็น
โรงแรมหรรูะดบั 5 ดำว

รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม เข้ำพกัที่โรงแรม TRIDENT 
UDAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ 
(พกั 2 คนื)

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม พระราชวงัประจ�าเมือง หรือ
City Palace ส่วนหนึ่งดัดแปลงเป็น
พพิธิภณัฑ์เปดิให้บคุคลทั่วไปได้เข้ำชม 
พระรำชวังแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นด้วยหิน
แกรนิต และหินอ่อน ภำยในประดับ
ประดำด้วยกระจกและแก้วหลำกหลำยส ี
นบัเป็นพระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุในแคว้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงรำนคัปร์ู น�ำชม วหิารเชน 
(Jain Temple) เป็นวหิำรของศำสนำเชน
สร้ำงโดยคหบด ีDharna Sah เมื่อเกอืบ 
500 ปีก่อน ภำยในประกอบด้วยห้องโถง
กว่ำ 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และ
เสำถึง 1,144 ต้น เสำแต่ละต้นจะถูก
แกะสลกัอย่ำงงดงำมมำก คดิเป็นพื้นที่
แกะสลกักว่ำ 3,000 ตำรำงเมตร ทั้งหมด
ถูกเก็บรักษำไว้อย่ำงดีเยี่ยม เมื่อสร้ำง
วดันี้จ�ำเป็นต้องสร้ำงเมอืงขึ้นมำเพื่อเป็น
ที่พกัอำศยัของคนงำนนบัหมื่น และเป็น
สถำนที่ส�ำคญัแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนเดนิทำง
มำเพื่อแสวงบญุ ทั้งยงัเป็นสถำนที่ ๆ  ใหญ่
ที่สุด และมีควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับ
ผูน้บัถอืศำสนำเชน เมอืงดงักล่ำวตั้งชื่อ

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

DAY 4

DAY 5

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชวังประจ�าเมือง-ฟาเตห์

ประการห์ พาเลส

วหิารเชน
รำชำสถำน ปัจจบุนับำงส่วนยงัคงเป็น 
ที่ประทบัของรำชตระกลู และมกีำรจดั
แสดงวัตถุโบรำณที่มีค่ำให้ผู้คนเข้ำชม 
ให้ท่ำนได้ชอปปิงสนิค้ำพื้นเมอืงบรเิวณ
ถนนหน้ำวดัฮนิดตูำมอธัยำศยั

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ชม ฟาเตห์ ประการห์ พาเลส (Fateh 
Prakash Palace) ซึ่งมหำรำชำองค์หนึ่ง
อยำกได้เฟอร์นเิจอร์ครสิตลัมำประดบัวงั 
แต่ไม่ชอบเครื่องเรอืนสไตล์ยโุรป จงึบญัชำ
ให้กรมช่ำงในรำชอำณำจกัร ท�ำเครื่อง
เรอืนต้นแบบจำกไม้ แกะสลกัลวดลำย
สวยงำม ก่อนส่งไปที่อังกฤษ เพื่อให้
บรษิทัครสิตลัท�ำเฟอร์นเิจอร์ตำมแบบนั้น 
เสรจ็แล้วจงึค่อยส่งกลบัมำประดบัที่วงั

รบัประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำรภำยใน
โรงแรม เข้ำพักที่โรงแรม TRIDENT 
UDAIPUR ระดบั 5 ดำว หรอืเทยีบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

วิหารเชน-ปอมเมห์รานการห์-

อนุสรณ์สถานจาสวานต์ ธาดา-

พระราชวังอูเมด ภาวัน

เที่ยง
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เที่ยง

ช่วงบ่าย
จันทาร์ มานทาร์

ปอมเมห์รานการห์

ว่ำ “รำนคัปร์ู” เพื่อเป็นเกยีรตแิด่ผูอ้นญุำต
ให้สร้ำงวดั

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงจอดปร์ู เมอืงโรแมนตกิ
แห่งนครสฟ้ีำ หรอืที่เรยีกว่ำเมอืงโยธะปรุะ
นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้ำ
รำวกบัน�้ำทะเล เป็นเมอืงที่มขีนำดใหญ่
จัดเป็นอันดับสองในแคว้นรำชำสถำน
ถูกตั้งขึ้นเป็นรำชธำน ีโดย Rao Jodha

ชม ปอมเมห์รานการห์ (Mehrangarh 
Fort) เป็น 1 ใน 4 พระรำชวงัที่ใหญ่ที่สดุ
ในอนิเดยี ภำยในมพีระรำชวงัที่สวยงำม
และใหญ่ที่สุดรวมทั้งยังเป็นจุดชมวิว
ชมเมอืงสฟ้ีำที่ดทีี่สดุ ไม่มป้ีอมปรำกำร
แห่งไหนในรำชำสถำนเด่นสง่ำเทยีบเท่ำ 
Mehrangarh Fort มหำปรำกำรหนิถูกสร้ำง
บนเนนิเขำสงู 122 เมตร ใน ค.ศ. 1459 
เมื่อฤำษีท่ำนหนึ่งบอกแก่มหำรำชำ
จ๊อดธะ พระองค์ควรสร้ำงเมืองขึ้นที่นี่ 
เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลำงแห่ง
อำณำจกัรใหญ่แต่ครั้งโบรำณ ป้อมจงึ
ถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนำดใหญ่มหึมำ 
ป้อมเมห์รำนกำรห์นี้ ภำยในตกแต่งประดบั
ประดำด้วยแก้วหลำกส ีแบ่งเป็นห้องหรอื
ท้องพระโรงขนำดใหญ่อกีหลำยแห่ง อำทิ

ต�ำหนกั Moti Mahal, Sheesh Mahal, 
Phool Mahal

ชม อนุสรณ์สถานจาสวานต์ ธาดา 
(Jaswant Thada) สิ่งปลกูสร้ำงสขีำว
สะอำดตำ ที่สร้ำงด้วยหินอ่อนหลังคำ
ทรงปรำงค์ ปรำสำทประดบัโดยหนิอ่อน 
ตั้งอยู่ห่ำงจำกป้อมเมห์รำนกำรห์ไป
ประมำณ 1 กโิลเมตร อนสุรณ์นี้สร้ำงขึ้น
ในปี ค.ศ. 1899 เพื่ออทุศิให้กบัมหำรำชำ
จัสวันต์ ซิงห์ที่ 2 (Maharaja Jaswant 
Singh II) หลงัจำกเสยีชวีติไปแล้ว 4 ปี
โดยเป็นมหำรำชำที่ได้รับกำรนับถือ
จำกประชำชนมำกมำย เป็นทั้งผู้ริเริ่ม
โครงกำรชลประทำน จำสวำนต์ ธำดำ
สร้ำงจำกหินอ่อนจำกแหล่งเดียวกับ
ที่น�ำไปสร้ำงทัชมำฮำล จำกนั้นน�ำชม 
พระราชวังอูเมด ภาวัน (Umaid 
Bhawan Palace) ซึ่งสร้ำงโดยมหำรำชำ
อเูมด ซงิห์ ปกครองในยคุ ค.ศ. 1911-1947 
ถอืเป็นสถำปัตยกรรมแบบหรูหรำโอ่อ่ำ
ยคุสดุท้ำยในสมยัอำณำนคิม
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02.15 น.

08.10 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE344

ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ

DAY 6

DAY 7

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ทะเลสาบพุชการ์-royal Gaitor

tumbas-จันทาร์ มานทาร์ 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ชัยปุระ-กรุงเทพฯ

ช่วงค�่า

รำยละเอียด คนละ

อัตรำค่ำบริกำร

ผูถื้อหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พักห้องละ 2 คน (ช้ันทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิระหว่าง
ประเทศ ลดราคา

ไม่รวมวซ่ีา ลดราคา

69,500 บาท

74,500 บาท

17,000 บาท

13,500 บาท

3,000 บาท

หมำยเหตุ

• ลงทะเบยีนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561
• ผู้เดนิทำง 30 คน (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ตดิตำม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ำน�้ำหนกักระเปำเดนิทำงในกรณเีกนิกว่ำสำยกำรบนิ
  ก�ำหนด (ไม่เกนิ 20 กก.)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนอืจำกที่ระบไุว้ในรำยกำร เช่น
  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี
  เป็นต้น
• ค่ำภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษหีกั ณ ที่จ่ำย

การส�ารองที่นั่ง
• มดัจ�ำ 20,000 บำท ภำยในวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561
• ช�ำระเงนิส่วนที่เหลอื ภำยในวนัที่ 4 มกรำคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภำยในวนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 : ไม่มคี่ำใช้จ่ำย
• ภำยในวนัที่ 3 มกรำคม 2562 : เกบ็ค่ำธรรมเนยีมคนละ 
  10,000 บำท
• ตั้งแต่วนัที่ 4 มกรำคม 2562 : สงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิใด ๆ 
  ทั้งสิ้น เนื่องจำกได้ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้ผูเ้ดนิทำงแล้ว

รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ห้องอำหำร
ภำยในโรงแรม เข้ำพักที่โรงแรม ITC 
WELCOME, JODHPUR ระดบั 5 ดำว 
หรอืเทยีบเท่ำ  

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

เดนิทำงสูเ่มอืงพชุการ์ เมอืง 1 ใน 3 
มหำเทพในศำสนำฮนิดู

เดนิทำงถงึเมอืงพชุกำร์ น�ำชมโดยรอบ
ทะเลสาบพชุการ์ เตม็ไปด้วยวดัฮนิดู
มำกมำยกว่ำ 500 วัด ในเมืองพุชกำร์
นี้เป็นที่ตั้งของวัดพระพรหม (เทพเจ้ำ
ผูส้ร้ำงโลก) แห่งเดยีวในอนิเดยี

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

เดนิทำงสูเ่มอืงชยัปรุะ

ชม Royal Gaitor Tumbas สถำนที่
ถวำยเพลิงพระศพของมหำรำชำแห่ง
ชัยปุระ สร้ำงด้วยหินอ่อนเป็นรูปโดม
เป็นศลิปะแบบฮนิดู จำกนั้นชม จันทาร์ 
มานทาร์ (Jantar Mantar) บรเิวณของ
หอดดูำว มนีำฬิกำแดดที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
มคีวำมสงูถงึ 28 เมตร ว่ำกนัว่ำ มหำรำชำ
สะหวำย จยั ซงิห์ ที่ 2 ทรงสนพระทยั และ
มพีระปรชีำสำมำรถในเรื่องดำรำศำสตร์ 
จงึโปรดให้สร้ำงหอดดูำวแห่งนี้ขึ้น พร้อม
กับกำรสร้ำงพระรำชวังหลวง เพื่อใช้ดู
พระอำทติย์ พระจนัทร์ และดวงดำว ซึ่ง
เมอืงนี้ได้รบักำรประกำศให้เป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 2010

อิสระเพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อของที่
ระลกึตำมอธัยำศยั

รับประทำนอำหำรค�่ำ หลังอำหำรค�่ำ
เดนิทำงสู่สนำมบนิ เมอืงชยัปรุะ

ช่วงค�่า

ช่วงเช้า
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สถำนที่ : จังหวัดอุบลราชธานี

21-23 กุมภำพันธ์ 2562INBOUND
TRIP

DAY 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-พระธาตุเจดีย์

ศรีมหาโพธิ์-อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

05.30 น.

08.10 น.

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 แถว C ประตูที่ 2 เคำน์เตอร์เชค็อนิ
สำยกำรบนิไทยสมำยล์ เจ้ำหน้ำที่บรษิทั 
เวกำ ทวัร์ แอนด์ เทรเวลิ จ�ำกดั พร้อม
ต้อนรบัและอ�ำนวยควำมสะดวก

เดนิทำงสู่ จ.อบุลรำชธำน ีโดยสาย
การบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ 
WE020

ถงึ สนำมบนิอบุลรำชธำน ีพร้อมออกเดนิ
ทำงโดยรถบสัเพื่อสกักำระ พระธาตเุจดย์ี
ศรมีหาโพธิ ์วดัพระธำตหุนองบวั หนึ่ง
ในวัดส�ำคัญของจังหวัดอุบลรำชธำน ี
ภำยในวัดมีสถำปัตยกรรมที่น่ำสนใจ
คอื พระธำตเุจดย์ีศรมีหำโพธิ์ สร้ำงขึ้น
เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ
ของพทุธศำสนำในปี พ.ศ. 2500 โดยได้
จ�ำลองแบบมำจำกเจดีย์ที่พุทธคยำที่
บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุในประเทศ
อินเดีย เมื่อได้เดนิเข้ำมำกจ็ะสมัผสัได้
ถงึควำมสวยงำมโอ่อ่ำ กบัสทีองอร่ำมตำ 
แสดงให้เห็นถึงงำนสถำปัตยกรรมที่
ละเมยีดละไม เป็นควำมวจิติรงดงำมชวน
ให้บนัทกึภำพเกบ็ไว้ 

อุบลรำชธำนี

    ยลสิ่งมหัศจรรย์ Unseen Thailand

แกรนด์แคนยอนเมืองไทยท่ีแก่งหินสามพันโบก 

ชมทุ่งดอกไม้ป่าละลานตาที่ผาแต้ม สักการะ

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ดูน้ ำาตกไหลลงรู

ที่น้ำาตกแสงจันทร์ ค้นหาความน่าอัศจรรย์ของ

วัดเรืองแสงที่เปล่งประกายเจิดจรัสเมื่อยาม

อาทิตย์อัสดง ชมงานศิลปวัฒนธรรม และ

ชอปปิงผ้าพื้นเมืองที่บ้านคำาปุน

เท่ียวเมืองไทยมุมมองใหม่

สไตล์อีสำนม่วนซื่น

นครหลวงแห่งอีสำนใต้
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ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

น�ำชม อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม อกีหนึ่ง
สถำนที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของจงัหวดั เป็น
แหล่งรวมสถำนที่เที่ยวส�ำคญัหลำยแห่ง 
ทั้งในแบบหน้ำผำ น�้ำตก ทุง่ดอกไม้ พร้อม
ชมจดุชมภำพเขยีนสก่ีอนประวตัศิำสตร์
ที่บริเวณผำหินคำดว่ำเขียนขึ้นตั้งแต่
3,000-4,000 ปีก่อนประวตัศิำสตร์ รวมถงึ 
Unseen in Thailand กบัน�้ำตกแสงจนัทร์ 
หรอื น�้ำตกลงร ูที่สำยน�้ำตกไหลออกมำ
จำกช่องโพรงของเพงิผำ เสำหนิธรรมชำติ
ที่เกิดจำกกำรกัดเซำะของน�้ำและลม
นบัล้ำนปี จนมลีกัษณะคล้ำยดอกเหด็
เรยีงรำยกนัอยูม่ำกมำย

จำกนั้นออกเดนิทำงสู่ วัดสิรินธรวรา
รามภพูร้าว อกีหนึ่ง Unseen in Thailand 
ที่ชวนค้นหำในยำมพลบค�่ำ เมื่อควำมสว่ำง
จำกท้องฟ้ำเริ่มจำงหำยไป บรเิวณด้ำนหลงั
อโุบสถจะค่อยปรำกฏแสงเรอืงรองจำก
ต้นไม้เรอืงแสงขึ้นมำทลีะน้อย

รบัประทำนอำหำรค�่ำ เข้ำพกัที่โรงแรม
ทอแสงโขงเจยีม พกัผ่อนตำมอธัยำศยั

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หนึ่งใน Unseen Thailand

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ 

เที่ยง
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DAY 2

DAY 3

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สามพันโบก-เขื่อนสิรินธร

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

khampum Museum Cafe

-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

ออกเดินทำงสู่ สามพันโบก นั่งเรือ
หำงยำวล่องชมทศันยีภำพ ชมแก่งหนิที่
อยูใ่ต้ล�ำน�้ำโขงที่เกดิจำกแม่น�้ำที่กดัเซำะ
จนกลำยเป็นแอ่งมำกกว่ำ 3,000 แอ่ง
ที่มีควำมสวยงำมจนถูกขนำนนำมว่ำ 
“แกรนด์แคนยอนเมืองไทย” หนึ่งใน 
Unseen in Thailand

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ชมควำมสวยงำม อันเงียบสงบร่มรื่น
ของเขือ่นสรินิธร เป็นสิ่งดงึดดูใจให้นกั
ท่องเที่ยว เดนิทำงมำเที่ยวชมและพกัผ่อน
หย่อนใจเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้เขื่อน
สรินิธรยงัมสีถำนที่เที่ยวยอดฮติ คอื พทัยำ
น้อย หรอืทะเลอสีำนใต้ เป็นบรเิวณรมิอ่ำง
เกบ็น�้ำเป็นพื้นทรำยกว้ำง และยำวเข้ำไป
กลำงน�้ำ ในฤดนู�้ำน้อยระดบัน�้ำเหนอืเขื่อน
สรินิธรต�่ำลงมำก ๆ  จะเหน็เป็นหำดทรำย
ขำว สำมำรถลงเล่นน�้ำได้

รบัประทำนอำหำรค�่ำ เข้ำพกัที่โรงแรม
เป็นตำฮกั พกัผ่อนตำมอธัยำศยั

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร
โรงแรม

น�ำชม Khampun Museum Cafe 
บ้ำนค�ำปนุ อ.วำรนิช�ำรำบ ผูผ้ลติ และ
อนุรักษ์ผ้ำพื้นเมืองอุบลรำชธำนีที่มี
ชื่อเสยีง เปิดบ้ำนให้ผูม้ำเยอืนได้ชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองที่บ้ำนค�ำปุน
ได้สบืสำนอนรุกัษ์มำยำวนำน ไม่ว่ำจะ
เป็นสถำปัตยกรรมที่งดงำม ผ้ำโบรำณ
ที่สงูค่ำ กรรมวธิกีำรผลติ ผ้ำทอพื้นเมอืง
ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของบ้ำนค�ำปนุ
และงำนศลิปะด้ำนอื่น ๆ อกีมำกมำย

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ

ออกเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ
ไทยสมายล์ เทีย่วบนิที ่WE025

ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ
โดยสวสัดภิำพ

น้ำาตกแสงจันทร์ 

สามพันโบก
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รำยละเอียด คนละ

อัตรำค่ำบริกำร

หมำยเหตุ

ผู้ถอืหุน้กู ้ปตท. และผู้ติดตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

23,000 บาท

25,000 บาท

2,000 บาท

4,500 บาท

• ลงทะเบยีน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 18 ธันวาคม 2561
• ผู้เดนิทำง 30 คน (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผู้ถอืหุ้นกู้ ปตท. และ
  ผู้ตดิตำม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ำน�้ำหนกักระเปำเดนิทำงในกรณเีกนิกว่ำสำยกำรบนิ
  ก�ำหนด (ไม่เกนิ 20 กก.)
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนอืจำกที่ระบไุว้ในรำยกำร เช่น
  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี
  เป็นต้น
• ค่ำภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษหีกั ณ ที่จ่ำย

การส�ารองที่นั่ง
• มดัจ�ำ 10,000 บำท ภำยในวนัที่ 11 มกรำคม 2562
• ช�ำระเงนิส่วนที่เหลอื ภำยในวนัที่ 20 มกรำคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภำยในวนัที่ 11 มกรำคม 2562 : ไม่มคี่ำใช้จ่ำย
• ภำยในวนัที่ 19 มกรำคม 2562 : เกบ็ค่ำธรรมเนยีมคนละ 
  5,000 บำท
• ตั้งแต่วนัที่ 20 มกรำคม 2562 : สงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิใด ๆ 
  ทั้งสิ้น เนื่องจำกได้ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำให้ผูเ้ดนิทำงแล้ว

งานผ้าทอพื้นเมือง เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำาปุน

Khampun Museum Cafe

เขื่อนสิรินธร



ONE DAY BARISTA

WORK
SHOP สถำนที่ : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (amazon inspiring Campus :

aiCa) อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21 / 22 มีนำคม 2562

เปิดประสำทสัมผัสทั้ง 5

กับเวิร์กชอปกำแฟ

สุดพิเศษ

สร้ำงประสบกำรณ์ ผ่ำน รปู รส กลิ่น เสยีง และ
สมัผสั กบักำรเป็นบำรสิต้ำในหนึ่งวนั ที่จะท�ำให้คณุ
เตม็อิ่มกบัทกุขั้นตอนของกำรชงกำแฟ จนกลำยมำเป็น
กำแฟหอมกรุ่น รสชำติละมุนสักหนึ่งแก้ว ที่ท�ำขึ้น
ด้วยตวัของคณุเอง

08.00 น.

08.30 น. 

09.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงทะเบยีน ณ ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่

เดนิทำงไปยงัศูนย์ธรุกจิคำเฟ่ อเมซอน 
(AICA) อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยำ

ฟังบรรยำยควำมรูใ้นกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ร้ำนคำเฟ่ อเมซอน และเยี่ยมชม AICA

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั

เรยีนรูก้ำรท�ำเครื่องดื่มร้อน เยน็ และป่ัน
(ตำมสูตรที่ก�ำหนด)

สรปุ ถำม-ตอบ และมอบประกำศนยีบตัร

เดนิทำงกลบั

ถงึ ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่ โดยสวสัดภิำพ

ก�ำหนดกำร
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FYI

ผู้ที่ ด่ืมกาแฟเป็นประจ�าจะมี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

อัลไซเมอร์ได้น้อยกว่าคนท่ี

ไม่ด่ืม เพียงวันละ 2-3 แก้ว

ต่อวัน ก็จะช่วยลดโรคนี้ ได้

มากกว่า 2 เท่าตัว*

ควำมเกี่ยวข้องของ

โรคอัลไซเมอร์ และ

กำเฟอีนในกำแฟ

• ลงทะเบยีน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
• จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม 30 คนต่อรอบ โดยสำมำรถเลอืกได้เพยีง 1 รอบเท่ำนั้น (สงวนสทิธิ์ส�ำหรบัผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตำม 1 คน) 
• ปตท. จะจดัส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ให้กบัผู้ที่ได้รบัสทิธิ์ทำงจดหมำยลงทะเบยีนหลงัประกำศรำยชื่อ หำกไม่แจ้งยนืยนัภำยในวนัที่ระบุ
  ในเอกสำรดงักล่ำว ปตท. จะถอืว่ำสละสทิธิ์และจะเลื่อนส�ำรองตำมล�ำดบัต่อไป
• ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตำมที่ได้แจ้งรำยละเอียดในเอกสำรยืนยันสิทธิ์กลับมำที่ ปตท. เท่ำนั้น
• กรณยีกเลกิกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนวนัจดักจิกรรมอย่ำงน้อย 7 วนัท�ำกำร มเิช่นนั้นจะถกูตดัสทิธิ์ในกจิกรรมประเภท 
  Workshop เป็นเวลำ 2 ปี

หมำยเหตุ

Workshop

19

*ผลวิจัยนี้ให้ผลที่ดีในกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัย
กลำงคน และผู้สูงอำยุที่ยังดื่มกำแฟเป็น
ประจ�ำทุกวัน จำกกำรวิจัยพบว่ำกำเฟอีน
เข้ำไปกระตุ้นกำรสร้ำง growth factor 
ในเลือดให้เพิ่มสูงมำกขึ้น และขจัดโปรตีน
เบตำ-อไมลอยด์ ตัวกำรส�ำคัญที่จะท�ำให้
เกดิภำวะสมองเสื่อม ทั้งนี้เมื่ออำยมุำกขึ้น 
สัดส่วนที่ควรดื่มเพื่อสุขภำพก็ไม่ควรมำก
เกินไป เพื่อป้องกันผลกระทบในด้ำนอื่น ๆ  
ที่จะมีต่อร่ำงกำยจนท�ำให้เกิดอันตรำย
ตำมมำได้
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PTT
SITE VISIT

18 / 19 / 20 เมษำยน 2562

สถำนที่ : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และสวนสมุนไพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

เดินทำงไป-กลับภำยในวันเดียวกัน จ�ำนวน 3 รอบ ๆ ละ 120 คน (ฟรีส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตำม 1 คน)

รอบที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษำยน 2562   รอบที่ 2 : วันศุกร์ที่ 19 เมษำยน 2562   รอบที่ 3 : วันเสำร์ที่ 20 เมษำยน 2562

06.00 น.

07.00 น.

07.30 น.
10.30 น.

12.30 น.
14.00 น.

15.30 น.
18.30 น.

ก�ำหนดกำร

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562

PTT SITE VISIT

ลงทะเบยีน ณ ปตท. ส�ำนกังำนใหญ่
อำคำร 1 ชั้น 2 (หน้ำห้อง Auditorium) 
และรบัประทำนอำหำรเช้ำ
ผูบ้รหิำร ปตท. กล่ำวต้อนรบั/ 
จบัรำงวลั Lucky Draw/ ถ่ำยภำพ
ที่ระลกึร่วมกนั (ในห้องประชมุ)
เดนิทำงจำก ปตท. โดยรถบสั VIP 
เยี่ยมชมโรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิปตท. 
จงัหวดัระยอง

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั
เยี่ยมชมสวนสมนุไพร สมเดจ็พระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
เยี่ยมชมงำนมหศัจรรย์ไม้เมอืงหนำว
ทวิลปิบำนที่ระยอง
เดนิทำงกลบั
ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ
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หมำยเหตุ

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
   ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 1 มีนาคม 2562
• จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 120 คนต่อรอบ โดยสำมำรถ
  เลือกได้เพียง 1 รอบเท่ำนั้น (สงวนสิทธิ์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้  
   ปตท. และผู้ติดตำม 1 คน)
•  ปตท. จะจัดส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์
  ทำงจดหมำยลงทะเบียนหลังประกำศรำยชื่อ หำกไม่แจ้ง
   ยืนยันภำยในวันที่ระบุในเอกสำรดังกล่ำว ปตท. จะถือว่ำ
   สละสิทธิ์ และจะเลื่อนส�ำรองตำมล�ำดับต่อไป
• ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และ
   ผู้ติดตำมท่ีได้แจ้งรำยละเอียดในเอกสำรยืนยันสิทธ์ิกลับมำที่
   ปตท. เท่ำน้ัน (เพ่ือด�ำเนินกำรเร่ืองประกันภัยกำรเดินทำง)
• กรณียกเลิกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนวัน
  จัดกิจกรรมอย่ำงน้อย 7 วันท�ำกำร มิเช่นน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิ
   ในกิจกรรมประเภท Site Visit เป็นเวลำ 3 ปี
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PTT 
SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายของกิจกรรม 

ที่สร้างความสุขรอยยิ้มและความประทับใจ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

PTT SOCIETY

30 มิถุนำยน และ

1 กรกฎำคม 2561

รัก ผูกพัน

PTT
DEBENTURE

CLUB CONCERT
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4-10 สิงหำคม 2561

เสพงานศิลป์ ชิมสุดยอดอาหาร 

ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5

TRIP
THE SIGNATURE

OF RUSSIA



PTT Society
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30 / 31 พฤษภำคม และ

1 มิถุนำยน 2561

ปลุกความเป็นบาริสต้า

ในตัวคุณ ด้วยเวิร์กชอป

กาแฟยอดนิยม

WORKSHOP
ONE DAY
BARISTA
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10 / 11 / 12 กรกฎำคม 2561

เยี่ยมชมกิจการ ปตท.

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2561

PTT
 SITE VISIT
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18 สิงหำคม 2561

love-Care-Share

ส่งต่อความรักกับคุณช้างจับมือ

CSR
WORKSHOP
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4 ขั้นตอนในกำรลงทะเบียนรับข่ำวสำร

ประกำศรำยช� อผู้ได้รับรำงวัล

จำกกำรตอบแบบส�ำรวจควำมพึงพอใจ

สมัครรับข่ำวสำร

หน้าแรก/ กิจกรรมเพ่ือผู้ถอืหุ้นกู้ฯ/ ลงทะเบียนรับข่าวสาร

reCAPTCHA
ขอมูลสวนบุคคล - ขอกําหนด

กรอก email ของทาน

เลือกหัวขอท่ีตองการรับขอมูลขาวสาร

ฉันไมใชโปรแกรมอัตโนมัติ

นิตยสำร happiness และ happiness Activity
กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพำะ 
(รำยละเอียดกิจกรรม, วิธีกำรลงทะเบียน)
ประกำศผลรับสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรม
ข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่/ หุ้นกู้ที่จะครบก�ำหนดไถ่ถอน
ข้อมูลทั่วไป เช่น แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงกำรติดต่อ
เลือกทั้งหมด

1

2

3
4

SUBSCRIBE NOW

สแกน QR Code

เพ่ือรับขาวสารงาย ๆ

เพียงใช EMAIL

ของทานลงทะเบียน

สถานีรถไฟฟ�า
หมอชิต

HOW TO GO ?

กวินธัช วัชรำศรม
กุลธิดำ เอื้อมลฉัตร
จรัสพิมพ์  ลิปตพัลลภ
จริยำ  ศรีมำนะสุวรรณ
ชูเกียรติ  หำญประมุขกุล
เติมศักดิ์ จันทรำวุฒิกร
ทรรศยำ ศรีเจริญสุขภำค
นิรพันธ์ ลิ่มวำนิชรัตน์
บุษกร ครุฑโภไคย
พจนำ ปิติฉัตร
พรกมล อธีตนันท์
พรชัย แซ่เฮ้ง
พรไพลิน ประเสริฐกิจวงศ์
พัชรำ  เอนกจ�ำนงค์พร
พัชรำภรณ์ วิชำชำญชัย
เพ็ญนภำ ผดุงเกียรติวงศ์
เพ็ญพร มนชยำ
ภัทรำนุช แก้วเขียว
มำลี จันจงเจริญชัย
ยุพดี ตระกำรพฤกษ์
รจิดำ คีรินทร์นนท์
รุ่งทิพย์ บุญชัยพฤกษ์
ลัลธริมำ ชูอ่องสกุล
วรพงศ์ ภู่พงศ์
วรรณิกำร์ ปิ่นเจริญถำวร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

วิกันดำ โพธิศิริ
วิภำ ศุภจำรีรักษ์
วิลำวรรณ วิวรรณวงศ์
วิวัฒน์  ธีรพัฒนพิสิฐ
วีนัส คุเณนทรำศัย
ศรีอนงค์  กิจสัมนำงกูร
ศศิธร เจริญสิทธิ์
ศิริตวง คงศิริรัตน์
ศิริลักษณ์ ธีระดำกร
สมชำย เจนสถิรพันธุ์
สมชำย พงษ์ขจรกิจกำร
สมพร ธีระสรรพวิทยำ
สมยศ เหรียญอร่ำม
สิริลักษณ์  คัคโนภำส
สุพำพร อรุณรักษ์สมบัติ
สุภำพร ชัยเลิศพงษำ
สุเมธ เลิศประดิษฐ
สุรีย์พร  หมอแก้ว
สุรีรัตน์ เนติธนำกูล
หนูเกียรติ สินขุนทด
อภิญญำ  เจริญวงค์เพ็ชร์
อัญชลี ลิมปนวงศ์แสน
อำภรณ์ สำยชนะ
อำภำ ปฐมพัฒน
อ�ำนวย รัตนสวรรยำ

แผนที่

ปตท. ส�ำนักงำนใหญ่

ถนนวิภำวดี รังสิต

สถานีรถไฟฟา

หมอชิต

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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PTT DEBENTURE CLUB
ประมวลกิจกรรม

*หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS (เฉพาะผู้ ได้รับสิทธิ์เท่านั้น) และเว็บไซต์ ปตท.

MINIATURE GARDEN
WORKSHOP

PTT SITE VISIT

OUTBOUND TRIP

ONE DAY BARISTA

INBOUND TRIP

จ�ำลองป่ำ มำสู่สวนถำด

เที่ยวเมืองไทยมุมมองใหม่

สไตล์อีสำนม่วนซ� น นครหลวง

แห่งอีสำนใต้ อุบลรำชธำนี

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำร ปตท. 

ครั้งที่ 1 ประจ�ำป 2562

เปิดประสำทสัมผัสทั้ง 5

กับเวิร์กชอปกำแฟสุดพิเศษ

• วันท่ีจัดกิจกรรม
  25 / 26 มกรำคม 2562 (2 รอบ)

• จ�านวน 80 คนต่อรอบ
  (รวมผู้ติดตำม 1 คน)

• ปดรับสมัคร
  23 ธันวำคม 2561
• ประกาศผล* 28 ธันวำคม 2561

• วันท่ีจัดกิจกรรม
  21-23 กุมภำพันธ์ 2562

• จ�านวน 30 คน
  (รวมผู้ติดตำม 1 คน)

• ปดรับสมัคร
  16 ธันวำคม 2561
• ประกาศผล* 18 ธันวำคม 2561

• วันท่ีจัดกิจกรรม
  18 / 19 / 20 เมษำยน 2562 (3 รอบ)

• จ�านวน 120 คนต่อรอบ
  (รวมผู้ติดตำม 1 คน)

• ปดรับสมัคร
  24 กุมภำพันธ์ 2562
• ประกาศผล* 1 มีนำคม 2562

• วันท่ีจัดกิจกรรม
  21 / 22 มีนำคม 2562 (2 รอบ)

• จ�านวน 30 คนต่อรอบ
  (รวมผู้ติดตำม 1 คน)

• ปดรับสมัคร
  3 กุมภำพันธ์ 2562
• ประกาศผล* 8 กุมภำพันธ์ 2562

• วันท่ีจัดกิจกรรม
  7-13 กุมภำพันธ์ 2562

• จ�านวน 30 คน
  (รวมผู้ติดตำม 1 คน)

• ปดรับสมัคร
  16 ธันวำคม 2561
• ประกาศผล* 18 ธันวำคม 2561

โดย : 50 Plus Holiday

โดย : Vega Tour & Travel



PTT Debenture Club

31

• ปตท. ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดกจิกรรม/ โปรแกรมท่องเที่ยวตำมสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม 
  โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ที่ได้รบัสทิธ์เข้ำร่วมกจิกรรมทรำบหำกมกีำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
• ปตท. ขอสงวนสทิธิ์กำรร่วมกจิกรรมให้ผูท้ี่ถอืหุน้กู ้ปตท. มำกกว่ำ 100 หน่วย และขอสงวนสทิธิ์กำรร่วมกจิกรรม (ประเภทเดยีวกนั) 
  ส�ำหรบัผูท้ี่ได้เข้ำร่วมกจิกรรมเป็นเวลำ 2 ปี
• ในกรณทีี่มผีูแ้จ้งควำมประสงค์กำรเข้ำร่วมกจิกรรมเกนิจ�ำนวนที่จดัเตรยีมไว้ ปตท. จะคดัเลอืกโดยการสุ่มรายช่ือจำกผูล้งทะเบยีน
  ที่ด�ำเนนิกำรตำมขั้นตอนและมคีณุสมบตัถิกูต้องตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดเท่ำนั้น
• ผูท้ี่ได้รบัสทิธิ์ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงวนัร่วมกจิกรรมได้
• สทิธิ์กำรร่วมกจิกรรมไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้
• ข้อมลูผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2561 (ไม่รวมข้อมลูหุน้กู้รุ่น PTTC18NA และ PTTC18DA)

หมำยเหตุ

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ (ivr) 

(24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่าน

Ptt debenture Call Center

ได้ที่ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php
หรือสแกน QR Code นี้

โทรมำที่หมำยเลข 0-2624-5599
ระหว่ำงเวลำ 08.00-18.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

   โทรมำที่หมำยเลข 0-2624-5599   
   กด 8 เพื่อเข้ำสู่ระบบกำรลงทะเบียนกิจกรรม 
   กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ท่ำนสนใจ
   กดหมำยเลขอ้ำงอิง 12 หลัก
   (หลังชื่อบนปกนิตยสำร happiness Activity)
   กดหมำยเลขโทรศัพท์มือถือท่ีสะดวกให้ติดต่อกลับ
   ท�ำตำมขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. สามารถสมัครร่วมกิจกรรมกับ Ptt deBenture CluB ได้ 3 ช่องทาง

กำรสมัครกิจกรรม

1

2

3




