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Sound Healing

     ‘เสียง และท่วงทำานอง’ เป็นส่ิงท่ีทรงพลังจากการรับรู้
ผ่านสมองไปสู่จิตใจ การได้ฟังบทเพลง ดนตรี ท่ีไพเราะ รวม
ถึงเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงนกร้อง เสียงคล่ืน หรือแม้
แต่เสียงลมพัด ก็สร้างความสุขทำาให้เกิดจินตนาการข้ึนมาก
มาย ช่วยทำาให้ผ่อนคลาย และ ‘เสียง’ สามารถช่วยรักษา
โรคภัยไข้เจ็บบางประการและช่วยบำาบัดปรับสมดุลจิตใจได้
อีกด้วย การเลือกท่ีจะสดับรับฟังแต่ส่ิงท่ีดีให้กับตนเอง จะ
ช่วยเติมเต็มความสุขให้เพ่ิมมากข้ึน เราจึงขอมอบความสุข
จากเสียงเพลงให้กับทุกท่านเหมือนเช่นเคย ด้วยวาระพิเศษ
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 40 ปี ปตท. รายละเอียด happiness
จากเสียงเพลง โปรดติดตามได้ในเร็ววันน้ี

     การสร้างความสุขในแบบฉบับของ happiness Activity
ในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม น้ี เร่ิมต้นกันด้วยเวิร์กชอป
สำาหรับคนรักกาแฟ โดยบาริสต้ามืออาชีพจาก Café Amazon
ถัดไปเป็นทริปท่องเท่ียวธีมธรรมชาติ ใน จ.เพชรบูรณ์ และ
จ.พิษณุโลก ที่จะพาท่านหนีลมร้อนไปชมสายหมอกขาว
ภูเขาเขียวขจี สูดอากาศให้เต็มปอด พร้อมเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชน
ท่ีบริสุทธ์ิ

     ปิดท้ายด้วยทริปอ่ิมบุญ ไหว้พระขอพร เย่ียมชมพุทธ
สถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ พบกับอารยธรรมอันล้ำาค่าใน
ดินแดนแห่งศรัทธา ธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม กับ 3 
เมืองเด่นต้องห้ามพลาดของประเทศเมียนมา ย่างกุ้ง อินเล
และ มัณฑะเลย์ เราหวังว่ากิจกรรมทั ้งหมดจะสร้าง
happiness ให้กับท่านผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ทุกท่าน แล้วพบกัน
นะคะ

     สำาหรับสายรักสุขภาพ พลาดไม่ได้กับสัมมนาสุขภาพ
แบบองค์รวม พบกับสาระประโยชน์ทางด้านโภชนาการ

และการออกกำาลังกายอย่างถูกต้อง โดยครูเคนเนธ Master
Trainer (ผู้ฝกครู) แห่ง Physique 57 สตูดิโอฟิตเนสช่ือดัง
จากนิวยอร์ก สาขาประเทศไทย และการดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการ การดำาเนินชีวิตให้มีความสุขทั้งกายใจ โดย
พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการ
แพทย์ทางเลือก ท่ีพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้าน
สุขภาพแนวใหม่ท่ีไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาล
เพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่าน
การดูแลสุขภาพ จากโครงการ จิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี
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WORK
SHOP สถานที่ : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus :

AICA) อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 / 30 พฤษภาคม 2562

ONE
DAY
BARISTA
กิจกรรมหนึ่งวัน ที่ทําจะใหคุณ
รูจักกาแฟมากกวาแคการดื่ม

     เริ่มต้นเช้าวันที่สดใสด้วยกาแฟรสชาติถูกใจ
แต่ใครเล่าจะรู้ใจคุณเท่ากับการได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง
      พบกับกิจกรรมเรียนรู้เรื่องกาแฟ  และการเป็น
บาริสต้าแบบใกล้ชิด  พร้อมกลเม็ดเคล็ดลับที่ถ่ายทอด
ให้กับคุณ โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้กาแฟ
ถ้วยโปรด รสชาติดี ด้วยฝีมือของคุณเอง
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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. สำานักงานใหญ่

เดนิทางไปยงัศูนย์ธรุกจิคาเฟ่ อเมซอน
(AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา

ฟังบรรยายความรู้ในการดำาเนนิธรุกิจ
ร้านคาเฟ่ อเมซอน และเยีย่มชม AICA

รับประทานอาหารกลางวนั

เรยีนรูก้ารทำาเครือ่งด่ืมร้อน เย็น และ
ป่ัน (ตามสตูรทีก่ำาหนด)

สรุป ถาม-ตอบ และมอบประกาศนยีบัตร

เดนิทางกลบั

ถงึ ปตท. สำานกังานใหญ่ โดยสวสัดิภาพ

กําหนดการ

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562   
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 26 เมษายน 2562
• จำานวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม 30 คนต่อรอบ โดยสามารถ  
  เลือกได้เพียง 1 รอบเท่าน้ัน (สงวนสิทธ์ิสำาหรับ
  ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
• ปตท. จะจดัส่งเอกสารยนืยนัสิทธิใ์ห้กบัผู้ทีไ่ด้รบัสิทธิ์
  ทางจดหมายลงทะเบยีนหลังประกาศรายชือ่ หากไม่
  แจ้งยืนยันภายในวันที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ปตท.
  จะถอืว่าสละสทิธิแ์ละจะเลือ่นสำารองตามลำาดบัต่อไป
• ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะต้องเป็นผูถื้อหุน้กู ้ปตท.
  และผู้ติดตามซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในเอกสารยืนยัน 
  สิทธิ์ที่ส่งกลับมาที่ ปตท. เท่านั้น
• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้า
  ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วันทำาการ มิเช่นนั้น
  จะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท Workshop เป็น
  เวลา 2 ปี

FYI

หมายเหตุ

Cafe’ Amazon
@ Japan

พ.ศ. 2559 : สาขาที่ 1 หมู่บ้านคาวาอุชิ จังหวัดฟุกุชิม่า        พ.ศ. 2561 : สาขาที่ 2 เมืองซูซามิ จังหวัดวากายะมะ

www.amazon-cafe.jp

เพราะความชื่นชอบเมืองไทย อีกทั้งยังชื่นชอบในรสชาติกาแฟ และแนวคิด
ธุรกิจของ Café Amazon คุณอิวาโมโตะ (ประธานบริษัท โคโดโมเอเนอร์จี
จำากัด บริษัททำาป้ายในสถานีรถไฟใต้ดิน) จึงนำาธุรกิจนี้ไปเปิดสาขาแรกใน
ประเทศญี่ปุ่นที่หมู่บ้านคาวาอุชิ จ.ฟุกุชิม่า (เมืองที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2554) นอกจากจะเป็น
การสานสัมพันธ์ท่ีดีของสองประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยฟน้ฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และทำาให้เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้กลับมามีสีสันได้อีกครั้งหนึ่ง



ฟินครบรสแบบคูณสอง ไหว้พระ ชมวิว
ขุนเขา สายหมอก ดอกไม้ และวิถีชุมชนแบบสโลว์ไลฟ์
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สถานที่ : เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
26-29 กรกฎาคม 2562INBOUND

TRIP

เพชรบูรณ์ - น่ังรถรางชมเมืองเก่าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และพุทธอุทยานเพชรบุระ ตระการตา
กับวิวแบบ 360 องศา ท่ีรูท 12 และ วิวหลักล้านท่ี Pino Latte เท่ียววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมความงาม
แห่งขุนเขา และดอกไม้ที่พระตำาหนักเขาค้อ สักการะเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ แวะทุ่งกันหันลม
แลนด์มาร์คท่ีพลาดไม่ได้ สัมผัสวิถีชุมชุนท่ีตลาดม้ง ศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของคนเมืองหล่มสัก

พิษณุโลก - นมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย เท่ียวพิพิธภัณฑ์
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร ชิมก๋วยเต๋ียวห้อยขา น่ังรถรางเท่ียวชม
บ้านเรือน และตลาดเมืองพิษณุโลกสองแคว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สายหมอกขาว ขุนเขาเขียว

เพชรบูรณ์ –พิษณุโลก
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DAY 1
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
กรุงเทพฯ-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ-
พุทธอุทยานเพชรบุระ-รูท 12

06.00 น.

06.30 น.

ช่วงเช้า 

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

คณะพร้อมกันที่ บริษัท ปตท. จำากัด
(มหาชน) สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี
รังสิต เจ้าหน้าที่บริษัท ชัยทัวร์ จำากัด
พร้อมต้อนรบั และอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
รถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารเช้า
เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล 

นำาชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
นั่งรถรางชมเมืองเก ่าโบราณสถาน
ชัน้ใน ภาพปนูป้ันคนแคระเหมอืนทีเ่มอืง
โปโลนนารวุะ ประเทศศรลีงักา รปูสตัว์
แกะสลักประดบัเป็นศลิปะสมยัทวาราวดี

ออกเดินทางสู่อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์
ชม พทุธอทุยานเพชรบรุะ ประดษิฐาน
พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกยีรต ิฯ 
เป ็นมหาพุทธานุสรณ ์บนแผ ่นดิน
เพชรบรูณ์อันงดงามยิ่งใหญ่มั่นคงถาวร
เป็นมงคลแก่บ้านเมอืง และเป็นเคร่ือง
ยดึเหนีย่วจติใจของคนเพชรบรูณ์อกีด้วย
จากนั้นเดินทางสู่อำาเภอเขาค้อ ชมวิว
แบบ 360 องศา ที่ รูท 12 จุดเชค็อนิ
ของใครหลาย ๆ คนเม่ือมาท่องเทีย่วยงั
อำาเภอเขาค้อ สถานทีแ่ห่งนีต้กแต่งแบบ
สไตล์อเมริกนัตะวันตกมีทัง้ร้านค้า ร้าน
อาหาร ร้านจำาหน่ายของทีร่ะลึกต่าง ๆ 
ส่วนด้านหลงัเป็นววิเทอืกเขาค้อทีม่คีวาม
เป็นธรรมชาตใิห้ถ่ายรปูสวย ๆ  เช็กอินกัน 

รบัประทานอาหารคำา่ เข้าท่ีพักโรงแรม
บลสูกายรสีอร์ต (พกั  2 คนื) พกัผ่อน
ตามอัธยาศยั

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

พุทธอุทยานเพชรบุระ
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DAY 2

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-Pino Latte-
เขาค้อทะเลภู-พระตำาหนักเขาค้อ-เจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ-ทุ่งกังหันลม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม

เดินทางจากเขาค้อโดยรถตู้ปรับอากาศ
นำาชม วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว เป็นวัดที่
ประดับตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ที่
สวยงามมาก  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมสำาหรับพุทธศาสนิกชน
ทีส่นใจ เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อม
เกบ็ภาพทีร่ะลกึ จากนัน้ไปจิบกาแฟ หรอื
เครือ่งด่ืมอืน่ ๆ และชมวิวหลกัล้านที ่Pino 
Latte ต่อด้วยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาตกัินทีเ่ขาค้อทะเลภู

นำาชม พระต�าหนกัเขาค้อ ต้ังอยู่บนยอด
เขาสูง มสีวนไม้ดอกไม้ประดบั และทวิทศัน์
ความงามแห่งขนุเขา ต่อด้วย ฐานอทิธ ิฐาน
ยิงปนใหญ่ที่ใช้ยิงสนับสนุนในการสู้รบ
แห่งยทุธภมูเิขาค้อ ภายในมพีพิธิภณัฑ์อาวธุ 
อาท ิเครือ่งบนิขับไล่ F5 รถสายพานลำาเลยีง
พลปนใหญ่ ฯลฯ สกัการะ เจดย์ีพระบรม
สารีริกธาตุเขาค้อ ซึ่งบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศ

ช่วงเช้า 

ช่วงค�่า 

ช่วงบ่าย 

ศรลีงักา ชาวเพชรบรูณ์สร้างเจดย์ีองค์นี้
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาล
ที ่9 เมือ่คราวทีพ่ระองค์ทรงครองราชย์ครบ 
50  ปี จากนัน้นำาชมความสวยงามทีส่ร้าง
ขึ้นโดยนำาประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้
งานด้านพลังงานที่ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่ง
แลนด์มาร์คทีไ่ม่ควรพลาด

รับประทานอาหารคำ่า เข้าที่พักโรงแรม
บลสูกายรสีอร์ต พกัผ่อนตามอธัยาศยั

จุดชมวิว 360 องศา รูท 12

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

Pino Latte
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่วชม ตลาดม้ง สมัผสัวถิท้ีองถิน่แบบ 
slow life พร้อมเลอืกซ้ือของฝาก ซ่ึงจะมี
ทัง้ผกัผลไม้สด ๆ เสือ้ผ้า เครือ่งประดับ 
ก่อนเดินทางสู่อำาเภอหล่มสัก เพื่อชม 
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ สถานที่จัดแสดง
วัฒนธรรมประเพณภูีมปัิญญาท้องถิน่รวม
ถงึวถิกีารดำารงชวิีตเอกลักษณ์และภาษา
ถิ่นของคนเมืองหล่มซึ่งนับวันส่ิงเหล่านี้
กำาลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ์
รบัฟัง และรบัชมเรือ่งราวผ่านสือ่ในแบบ
ต่าง ๆ   

เดนิทางสูจ่งัหวัดพษิณโุลก แวะจบิกาแฟ
ยามบ่าย ที ่Elephant House Lake 
View Café

ช่วงเช้า 

ช่วงบ่าย

DAY 3
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ตลาดม้ง-พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์-Elephant 
House Lake View Café-พระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

ทุ่งกังหันลม

ตลาดม้ง

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
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DAY 4
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทร์-ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา 

ช่วงค�่า

จากนัน้นำาท่าน นมสัการ พระพุทธชนิราช 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร เป็น
พระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมอืงมาแต่โบราณกาล
มพุีทธลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย 
หากผ่านมาท่ีเมืองพิษณโุลกทุกครัง้ควรมา
กราบไหว้อย่างยิง่ นอกจากนีส้ิง่ทีข่าดไม่ได้
อกีหนึง่สิง่คือกล้วยตากของฝากเมอืงพษิณโุลก 
คงต้องซือ้ตดิมือกลบัไปฝากคนทางบ้านกัน
ด้วย

รับประทานอาหารคำ่า เข้าที่พักโรงแรม
โยเดยี เฮอรเิทจ (พกั 1 คนื) และพักผ่อน
ตามอัธยาศยั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม

นำาชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวงัจันทร์ อาคารศนูย์ประวตัศิาสตร์
แห ่งนี้เกิดขึ้นจากความร ่วมมือของ
หน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนได้แก่
กรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระ
บริบาล บริษัท ปตท. สำารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน) และจังหวัด
พิษณุโลก สร้างข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองราว

ช่วงเช้า 

15.15 น. 

16.20 น.

เกีย่วกบัเมอืงพิษณโุลก และเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมนทิรรศการ
ภายในอาคาร และฟังเรือ่งราวของเมอืง
พษิณุโลกผ่านวทิยากรในพืน้ท่ี และนำาท่าน
สกัการะศาลสมเดจ็พระนเรศวร

จากนัน้ไปชมิ ก๋วยเตีย๋วห้อยขา แล้วไปนัง่
รถรางท่องเทีย่วชม อาคารบ้านเรอืน ชมุชน 
ตลาดของตวัเมืองพษิณโุลก

เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
นกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 8407

ถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์รถรางเมืองพิษณุโลก

 พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
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รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

20,800 บาท

22,800 บาท

4,900 บาท

3,000 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 26 เมษายน 2562
• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และ
  ผู้ติดตาม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  กำาหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  5,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ทัง้สิน้ เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว



สถานท่ี : ห้อง Synergy Hall ช้ัน 6 อาคาร Energy Complex C 
(จอดรถอาคาร Parking 2 Energy Complex)

3 สิงหาคม 2562
SEMINAR

กำาหนดการ

สัมมนาสุขภาพ
‘สูงวัยแบบคูล ๆ เรียนรู้สู่บูรณาการ’

     สัมมนาสุขภาพ โดนใจวัยเก๋าแบบฟูลออฟชั่นที่จะให้สาระความรู้เรื่องโภชนาการ การออกกำาลังกาย
ที่ถูกต้องอย่างพอเหมาะ การปรับจิตใจให้มีสมดุล การดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพแบบครบองค์รวม โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มการแพทย์
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และครูเคนเนธ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำาลังกายที่หลากหลาย เพื่อให้
คุณเตรียมพร้อมรับมือกับความสูงวัยได้อย่างคูล ๆ ดูดี และมีคุณภาพ

     การไม่มีโรคเปนลาภอันประเสริฐ เป็นคำากล่าวท่ีมีมาช้านาน และเหมือนพรจากฟ้า แต่ปัจจุบันน้ีการไม่มี
โรคทางกายแค่เพียงอย่างเดียวคงยังไม่พอ นอกเหนือไปกว่านั้น การดูแลตนเองให้มีสุขภาพจิตใจที่สดใส 
การดำาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวัยที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อม และความเจริญทางสังคมที่เปลี่ยนไปก็สำาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จึงเป็นที่มาของสัมมนาสุขภาพแบบบูรณาการในครั้งนี้

08.00 น.

09.00 น.

10.15 น.

10.45 น.

12.00 น.

ลงทะเบยีน

รบัฟังการบรรยายช่วงที ่1 : 
โภชนาการ และการบรหิาร
ร่างกายฉบบัผูส้งูวยั โดย ครเูคนเนธ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกกำาลงักาย
ที่หลากหลาย

พกัรบัประทานอาหารว่าง

รบัฟังการบรรยายช่วงที ่2 :
การดูแลตนเองแบบบรูณาการ
โดย พญ.กอบกาญจน์ ชณุหสวสัดกิลุ

จบกจิกรรม
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ประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

หลักสูตรเพ่ิมเติม
• เวชกรรมฝังเข็มและ แพทย์แผนจีน จากสถาบันตงจ่ือเหมิน มหาวิทยาลัยปักก่ิง
• American Board in Nutritional Wellness of Naturopathic Medicine
• การอบรมสมาคมแพทย์ Anti-Aging
• การอบรมหลักสูตรเชฟจาก Oriental Professional Thai Chef Training (OPTC) ของ Mandarin Oriental                              
• การฝกทำาอาหารจาก European cuisine and Bread Pie & Pastry course  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  (Dusit International) 
• การอบรมหลักสูตรมนุษยปรัชญา (Anthroposophy Medicine) IPMT program

ประวัติการท�างาน
• ผู้ก่อต้ัง “Dr. Aom’s Healthy Flavor” Clinic restaurant แห่งแรกในไทย 
• จัดรายการวิทยุ ‘Healthy Flavor clinic restaurant’ FM 97.0 MHz
• จัดรายการโทรทัศน์  ‘Healthy Flavor’ ช่อง True Vision ช่อง8
• จัดรายการโทรทัศน์  ‘หมอจัดให้’ ช่อง Nation Channel 
• คอลัมนิสต์ บทความอาหารสุขภาพ นิตยสาร Health & Cuisine

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวสัดิกุล

ครูเคนเนธ

FYI

 • ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 5 กรกฏาคม 2562
 • จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
 • กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการก่อนวันจัดกิจกรรม มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรม  
   ประเภท Seminar เป็นเวลา 2 ปี

Seminar
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หมายเหตุ

การแต่งกาย

SP
EA

KE
R

SP
EA

KE
R

โปรดสวมใส่เส้ือผ้าท่ีมีความยืดหยุ่น
ส�าหรับการบริหารร่างกายแบบพ้ืนฐาน

• ครูสอนเต้นแนวร่วมสมัย (Contemporary Dance)
• ครูสอนออกกำาลังกายประเภท Barre Exercise การออกกำาลังกายสุดฮิตแนวใหม่ ท่ีนำาทักษะการใช้กล้ามเน้ือของ
  นักบัลเล่ต์มาประยุกต์ใช้กับการออกกำาลังกายแบบสร้างกล้ามเน้ือ และการเผาผลาญไขมันได้ในเวลาเดียวกัน
• Master Trainer (ผู้ฝกครู) แห่งสตูดิโอฟิตเนสช่ือดังจากนิวยอร์ก Physique 57 สาขาประเทศไทย
• ครูสอนโยคะ และ เจ้าของสตูดิโอโยคะ ผู้มากประสบการณ์ 
• รางวัลชนะเลิศด้านการเต้นนาฏศิลปร่วมสมัย ประเภทเด่ียวบุคคลท่ัวไป (Solo Open) ของรายการ CSTD
  Asia-pacifi c Dance Compettition ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
• ผู้เช่ียวชาญกีฬา Crossfi t  ท่ีนำาทักษะการใช้เทคนิคของกีฬายกน้ำาหนักโอลิมปิก ทักษะยิมนาสติก และทักษะการ
  เคล่ือนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ (Functional training) รวมท้ังการฝกคาร์ดิโอ ประเภทว่ิง ป่ันจักรยาน ว่ายน้ำา
  และการฝกศิลปะกายกรรมจำาพวก Hand Balancingผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกกำาลังกายท่ี

หลากหลาย

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุม่การแพทย์ โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ตี้
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ
แบบบรูณาการ
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สถานที่ : ประเทศเมียนมา
ยางกุง-อินเล-มัณฑะเลย์

OUTBOUND
TRIP เพ� อชมไฮไลท

ของทริปนี้

สแกน

QR code

THE FAITH
OF MYANMAR

DAY 1
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
กรุงเทพฯ-พระลาภมุนี-พระเจดีย์โบตาตาว-
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

08.50 น.

   ดินแดนแห่งศรัทธากับอารยธรรมล้ำาค่า ไหว้พระ
ท่องพุทธสถาน ขอพรแบบทันใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ย่างกุ้ง ยลเสน่ห์แห่งสายน้ำา อาทิตย์อัสดง ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติท่ีเมืองอินเล และเยือนราชธานีสุดท้าย
ของเมียนมา เที่ยวชมความโอ่อ่าของพระราชวัง
เมืองมัณฑะเลย์ ชมพิธีล้างพระพักตร์พิธีศักดิ์สิทธิ์
แบบโบราณ ต่ืนตากับสะพานไม้สักท่ียาวท่ีสุดในโลก
และตื่นใจกับอดีตเมืองพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุด
แห่งหนึ่ง

คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ 
ชัน้ 4 แถว F เจ้าหน้าทีช่ยัทวัร์พร้อมต้อนรบั
และอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูเ่มืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา 
โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS 

06.30 น.

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วิถีแหงศรัทธา ท่ีเมียนมา

มิงกะลาบา...

28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
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ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

ช่วงค�่า

09.40 น.

เที่ยวบินที่  PG 701 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที

ถงึสนามบนิย่างกุง้ (เวลาท้องถิน่ช้ากว่า
ประเทศไทย 30 นาท)ี ออกเดินทางโดย
รถบสัเพือ่สกัการะ พระลาภมนุ ีหรอื พระ
พทุธรูปหนิอ่อน ทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อน
ทัง้องค์ ซึง่ใหญ่ท่ีสดุของเมียนมา สงู 37 
ฟตุ กว้าง 24 ฟตุ หนกั 600 ตัน เป็นพระ
พุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจาก
ประเทศสิงคโปร์ และศรลีงักา ลกัษณะยก
พระหตัถ์หนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากพระองค์
หมายถึงการไล่ศตัร ูและประทานพร

สกัการะ พระเจดย์ีโบตาตาว (Botataung 
Pagoda) รมิฝ่ังแม่นำา้ย่างกุง้ สร้างเป็น
อนุสรณ์คราวรับเสด็จเส้นพระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจ้าจากประเทศอนิเดยี พร้อม
สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวเมียนมา และ
ผู้ที่มาเยือนให้ความเคารพศรัทธามาก 
เนือ่งจากขอพรแล้วจะได้ดัง่ใจทีป่รารถนา 
เรยีกว่าทนัอกทันใจ ต่อด้วยสกัการะ พระ
พทุธรปูทองค�านนัอูพญา พระพทุธรปูปาง
มารวิชยั มพีทุธลกัษณะงดงาม เคยถกูนำาไป
จัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาประเทศ
อนิเดยี    

นำาเข้าที่พักโรงแรม MELIA YANGON 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คนื) (5 ดาว)

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
(Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบชูา
อนัศกัดิส์ทิธิข์องเมยีนมา พระเจดย์ีทีไ่ด้รบั
ขนานนามว่าเป็นเจดย์ีทีส่วยทีส่ดุในโลก
และเป็นเจดย์ีคู่บ้านคูเ่มืองเมยีนมา มอีายุ
กว่า 2,500 ปี  องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองคำา
หนกั 23 ตนั บนยอดประดบัด้วยทบัทมิ
ขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรตั 
ภายในประดษิฐานพระเกศาธาต ุ 8 เส้น 
และอัฏฐะบริขารของพระพุทธเจ้า 
(เตรียมเครือ่งสกัการะ โสร่ง หรอื ซิน่ ให้
กบัสมาชกิ)

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

พระเจดีย์โบตาตาว

พระพุทธรูปทองค�านันอูพญา 

พระลาภมุนี
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DAY 2

DAY 3

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ทะเลสาบอินเล-วัดชเวยานพี

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
วัดงาเพจอง-วัดพองดออู-สวนลอยน้ำา-
หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

08.00 น.

09.10 น.

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่รัฐฉาน โดยสายการบิน  
AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่  K7 216
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที

ถึง สนามบนิเฮโฮ (Heho) เมืองหลวงเก่า
ของรัฐฉาน (Shan State) เดินทางสูท่ะเล
สาบอนิเล (Inle Lake) ท่ีเกดิจากลำาธาร
หลายสายไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอดขนาน
ไปทัง้ทศิตะวนัตกและตะวนัออก รอบ ๆ 
ทะเลสาบมีชุมชนชาวอินทาอยู่มากกว่า 
200 แห่ง ระหว่างทางแวะชม วดัชเวยานพี 
(Shwe Yan Phe) ซึง่แปลว่าสมปรารถนา
สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มอีายรุาว 115 ปี  
ปัจจบัุนวดัแห่งนีเ้ป็นสถานทีศ่กึษาธรรม
ของสามเณร

นั่งเรือล่องทะเลสาบอินเล เข้าสู่ที่พัก 
SOFITEL INLE LAKE MYAT MIN (พกั 
2 คนื) (5 ดาว) ชมบรรยากาศโรแมนติก
ของรีสอร์ตท่ามกลางภูเขาล้อมรอบยาม
พระอาทติย์ขึน้ และอสัดงทีง่ดงาม

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นัง่เรอืไป วดังาเพจอง (Nga Phe Chaung) 
เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึง่ในทะเลสาบอินเล 
ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน 
จดุเด่นคอืวหิารหลงัเก่าสร้างข้ึนด้วยไม้สกั
ถงึ 654 ต้น เพือ่ประดษิฐานพระพทุธรปู
สำาคัญ และยังมีบัลลังก์พระแกะสลัก
ปิดทองอายกุว่า 1,000 ปี อนัเป็นสมบติั
เก่าแก่ของรฐัฉาน

นำาชม วดัพองดออ ู(Phaung Daw U) 
หรอื วดัพระบัวเขม็ “พระบวัเข็ม” เป็น
พระรปูทีแ่กะขึน้จากกิง่ไม้พระศรีมหาโพธิ์ 
ลงรกัปิดทองเป็นรูปพระเถระนัง่ก้มหน้ามี
ใบบวัคลมุศรีษะ และมเีขม็หมดุปักอยูต่าม
ตวัหลายแห่งนัง่ประดษิฐานอยูบ่นดอกบวั
หงาย ดอกบวัควำา่รองรบั เมือ่หงายใต้ฐาน
ดจูะพบลายลกัษณ์ป้ันทรงนนูตำา่รปูดอกบวั
ใบบวั และรปูปลา จงึเรียกว่า พระบวัเขม็

ทะเลสาบอินเล

วัดชเวยานพี



Trip

17

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

นำาชม สวนลอยน�า้ ขนาดใหญ่ (Floating 
Garden) ทีป่ลกูขึน้ในทะเลสาบอนิเล อาทิ 
พรกิ ผกักาด มะเขอืเทศ ฯลฯ 

นำาชม หมูบ้่านทอผ้าใยบวั ชุมชนชาวอินทา
ทีอ่าศัยอยูร่อบ ๆ ทะเลสาบในเขตรฐัฉาน 
มอียูม่ากกว่า 32 หมูบ้่าน โดยมอีาชีพทำา
เกษตรกรรม และการประมง มอีาชพีเสรมิ
คือการทอผ้าจากใยบัว ด้วยการนำาเอา
วตัถดุบิจากธรรมชาตอิย่าง “ใยของก้าน
บวัหลวง” มาขมวดเกลยีวเป็นเส้นยาว ก่อน
จะนำามาถกัทอเป็นผนืผ้า และเคร่ืองนุง่ห่ม
ทีม่ทีัง้ความสวยงาม และได้ราคาดี

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพกัผ่อนตามอัธยาศยั

วัดพองดออู

สวนลอยน�า้

วัดงาเพจอง 
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดนิทางสูม่ณัฑะเลย์ โดยสายการบนิ 
AIR KAMBOZA เที่ยวบินที่ K7 705
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 35 นาที

ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ 
(Mandalay)

ชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ และพิพธิภัณฑ์ 
ที่เก็บของมีค่าต่างๆ ของกษัตริย์ อาทิ 
ข้าวของเคร่ืองใช้ ชดุขนุนาง ลายพระหตัถ์
ของพระนางศภุยาลตั ต้ังอยู่ใจกลางเมอืง 
แนวกำาแพงจากเหนอืจรดใต้ยาว 225 เมตร 
และจากตะวนัตกจรดตะวันออกยาว 2,215 
เมตร แบ่งเป็นเขตพระราชฐานช้ันนอก
ชัน้กลาง ชัน้ใน ภายในมหีอสงูบรรจพุระ
เขีย้วแก้ว   

เดนิทางสู ่วดัชเวนันดอว์ ชม ต�าหนักไม้
สกัทอง แกะสลกัได้อย่างงดงามยิง่ไม่ว่าจะ
เป็นบานประตู หน้าต่าง ซ่ึงแต่เดิมตำาหนกั
แห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจ้ามนิดง สร้าง
ไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2423 เดมิอยูใ่นพระราชวงั
มณัฑะเลย์ หลงัจากพระเจ้ามนิดง

ช่วงเช้า
ช่วงค�่า

09.10 น.

09.45 น.

DAY 4
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-
วัดชเวนันดอว์-สะพานอูเบง

สิน้พระชนม์ พระเจ้าสีป่อได้ถวายตำาหนกั
นีใ้ห้แก่ทางวดัชเวนนัดอว์ นำาชม วดัมหา
มยัมุน ีสกัการะพระมหามยัมุน ี(Maha-
muni Buddha Image) เป็นพระพทุธ
รปูทรงเครือ่งกษตัรย์ิปางมารวชิยั หน้าตกั
กว้าง 2.5 เมตร สงู 4 ฟตุ 7 นิว้ หนกั 6.5 
ตนั เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 ของ
เมยีนมา 

เดนิทางสู ่เมอืงอมรปรุะ (Amarapura) 
ชม สะพานอูเบง (U Bein Bridge) ยาม
อาทิตย ์อัสดงทาบแสงลงทะเลสาบ
ตองตะมานผ่านสะพานไมส้ักที่ยาวที่สุด
ในโลก ช่างเป็นภาพทีง่ดงามยิง่

รบัประทานอาหารคำา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักโรงแรม  
MERCURE  MANDALAY HILL RESORT   
หรอืเทยีบเท่า (พกั 1 คนื) (5 ดาว)

พระราชวังมัณฑะเลย์

ต�าหนักไม้สักทอง

สะพานอูเบง
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• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  กำาหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 10,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ทัง้สิน้ เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิระหว่าง
ประเทศ ลดราคา

56,800 บาท

61,800 บาท

8,600 บาท

7,300  บาท

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

DAY 5
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
วัดมหามัยมุนี-เจดีย์กุโสดอร์-กรุงเทพฯ

เดนิทางสู ่วัดมหามัยมุนี (Mahamuni 
Temple) สกัการะ พระมหามยัมนีุ และ
ชมพธิล้ีางพระพกัตร์ในช่วงเช้ามืดทกุวนั
เป็นพธิทีีศ่กัด์ิสิทธิ ์ซึง่ปฏบัิติสืบทอดต่อกัน
มาช้านานไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียว  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม พกัผ่อนตามอัธยาศัย

นำาชม เจดีย์กุโสดอร์ (Kuthodaw 
Pagoda) เป็นวัดทีพ่ระเจ้ามนิดง สร้างขึน้
เพื่อเป ็นอนุสรณ ์แห ่งการสังคายนา
พระไตรปิฎก ครัง้ที ่4 และพระองค์ทรงให้

เช้าตรู่

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

19.10 น.

21.35 น.

จารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ 
ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ซึ่งถือว่าเป็น
พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ทีส่ดุในโลก และนบั
เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีม่กีารบนัทกึ
พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาล ี และได้นำามา
ประดษิฐานในมณฑป อยูร่อบเจดย์ีมหา
โลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จำาลองรปูแบบ
มาจากพระมหาเจดีย์ชเวซกิองแห่งเมอืง
พกุาม

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ 
BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ PG 714 
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 55 นาที  

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

วัดมหามัยมุนี
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PTT 
SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุข
รอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

SITE VISIT

9 / 10 / 11 ตุลาคม 2561

เยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2561

PTT
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24 / 25 / 26 ตุลาคม 2561

ประสบการณ์หนึ่งวันสุดคุ้ม
สำาหรับคอกาแฟตัวยง

WORKSHOP
ONE DAY BARISTA
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TRIP
อ่างทอง-อุทัยธานี-อยุธยา

1-4 ธันวาคม 2561

ย้อนรอยวิถีไทย
เที่ยวเมืองรอง ที่ไม่เป็นรองใคร



PTT Society
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WORKSHOP

15 / 16 / 22 / 23 ธันวาคม 2561

ALL YOU NEED 
TO KNOW ABOUT

SINGING

เปลี่ยนการร้องคาราโอเกะ
แบบเดิม ๆ ให้ดูมีพลังภายใน 1 วัน



PTT Debenture
Application

Username

Password

LOGIN

Remember me Forgot Password?

เตรียมพบกับ

อีกหนึ่งชองทางเพื่อใหทุกทาน

แคเพียงปลายนิ้วสัมผัส

เร็ว ๆ นี้ !!!

รับข�อมูลข�าวสาร

สมัครกิจกรรม

รับสิทธิประโยชน�ต�างๆ

PTT Debenture
Application

Subscribe & Map

25

HOW TO GO ?

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร

หน้าแรก/ กิจกรรมเพ่ือผู้ถอืหุ้นกู้ฯ/ ลงทะเบียนรับข่าวสาร

reCAPTCHA
ขอมูลสวนบุคคล - ขอกําหนด

กรอก email ของทาน

เลือกหัวขอท่ีตองการรับขอมูลขาวสาร

ฉันไมใชโปรแกรมอัตโนมัติ

นิตยสาร happiness และ happiness Activity
กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ 
(รายละเอียดกิจกรรม, วิธีการลงทะเบียน)
ประกาศผลรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลหุน้กู้ออกใหม่/ หุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดไถ่ถอน
ข้อมูลทั่วไป เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อ
เลือกทั้งหมด

1

2

3

4

SUBSCRIBE NOW

สแกน QR CODE
เพื่อรับขาวสารงาย ๆ
เพียงใช EMAIL
ของทานลงทะเบียน

สวนรถไฟ

บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)

ENERGY COMPLEX

สวนจตุจักร

ถ. วิภาวดี-รังสิตถ. วิภาวดี-รังสิต

ถ.
 ล

าด
พ

รา
ว

ถ.
 ห

อว
ัง

ซ.
 ว

ิภา
วด

ีรัง
สิต

 11

ซ.
 น

ิคม
รถ

ไฟ
สา

ย 
1

ยูเนียนมอลล

ถ. พหลโยธิน

ถ. พหลโยธิน

เซ็นทรัลลาดพราว

โรงเรียน หอวัง

ถ. กำแพงเพชร 2

ปตท. สำานักงานใหญ่

ENERGY COMPLEX

แผนที่ ปตท. ส�านักงานใหญ่ และ ENERGY COMPLEX 
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PTT DEBENTURE CLUB
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R
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ประมวลกิจกรรม

*หมายเหตุ : ประกาศผลทาง SMS (เฉพาะผู ไดรับสิทธิ์เทานั้น) และเว็บไซต ปตท.

W
O

R
K

S
H

O
P

IN
B

O
U

N
D

O
U

R
B

O
U

N
D

S
E

M
IN

A
R

21 เมษายน 2562 26 เมษายน 256230 คนต่อรอบ
(รวมผู้ติดตาม 1 คน)

21 เมษายน 2562 26 เมษายน 256230 คน
(รวมผู้ติดตาม 1 คน)

28 สิงหาคม -
1 กันยายน 2562

7 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 256230 คน
(รวมผู้ติดตาม 1 คน)

3 สิงหาคม 2562 30 มิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562200 คน
(รวมผู้ติดตาม 1 คน)

วันที่จัดกิจกรรม จ�านวน ปดรับสมัคร ประกาศผล*

29/30 พฤษภาคม 2562
(2 รอบ)

26-29 กรกฎาคม 256226-29 กรกฎาคม 2562

ONE DAY BARISTA กิจกรรมหนึ่งวัน ที่ทําจะใหคุณรูจักกาแฟมากกวาแคการดื่ม

สายหมอกขาว ขุนเขาเขียว เพชรบูรณ์-พิษณุโลก

THE FAITH OF MYANMAR วิถีแหงศรัทธา ที่เมียนมา

สัมมนาสุขภาพ ‘สูงวัยแบบคูล ๆ เรียนรูสูบูรณาการ’
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• ปตท. ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดกจิกรรม/ โปรแกรมทองเที่ยวตามสถานการณและความเหมาะสม 
  โดยจะแจงใหผูถอืหุนกู ปตท. ที่ไดรบัสทิธเขารวมกจิกรรมทราบหากมกีารเปลี่ยนแปลงดงักลาว 
• ปตท. ขอสงวนสทิธิ์การรวมกจิกรรมใหผูที่ถอืหุนกู ปตท. มากกวา 100 หนวย และขอสงวนสทิธิ์การรวมกจิกรรม (ประเภทเดยีวกนั) 
  สาํหรบัผูที่ไดเขารวมกจิกรรมเปนเวลา 2 ป
• ในกรณทีี่มผีูแจงความประสงคการเขารวมกจิกรรมเกนิจาํนวนที่จดัเตรยีมไว ปตท. จะคดัเลอืกโดยการสุมรายช่ือจากผูลงทะเบยีน
  ที่ดาํเนนิการตามขั้นตอนและมคีณุสมบตัถิกูตองตามเงื่อนไขที่กาํหนดเทานั้น
• ผูที่ไดรบัสทิธิ์ไมสามารถเปลี่ยนแปลงวนัรวมกจิกรรมได
• สทิธิ์การรวมกจิกรรมไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงนิสดได
• ขอมลูผูถอืหุนกู ปตท. ปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2562

หมายเหตุ

ลงทะเบียนผานระบบออนไลน (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผานระบบอัตโนมัติ (IVR) 

(24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผาน

PTT Debenture Call Center

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

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

   โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599   
   กด 8 เพื่อเขาสูระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
   กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ทานสนใจ
   กดหมายเลขอางอิง 12 หลัก
   (หลังชื่อบนปกนิตยสาร happiness Activity)
   กดหมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีสะดวกใหติดตอกลับ
   ทําตามขั้นตอนที่แจงโดยระบบ IVR

ผูถือหุนกู ปตท. สามารถสมัครรวมกิจกรรมกับ PTT DEBENTURE CLUB ได 3 ชองทาง

การสมัครกิจกรรม

1

2

3




