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WORK
SHOP สถานที่ : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus :

AICA) อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 / 3 กันยายน 2562

ONE DAY BARISTA
มหัศจรรย์หนึ่งวัน ที่จะสร้างสรรค์กาแฟของคุณเองได้ทุกวัน
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• ลงทะเบยีน ต้ังแต่วนันีถ้งึวนัที ่21 กรกฎาคม 2562   
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
• จ�านวนสิทธิผ์ูร่้วมกจิกรรม 15 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผูถ้อืหุน้กู้
  ปตท. และผูต้ดิตาม 1 คน ต่อ 1 สทิธ์ิ รวม 30 คน)
  โดยสามารถเลอืกได้ 1 รอบเท่านัน้
• ปตท. จะจดัส่งเอกสารยนืยนัสทิธิใ์ห้กบัผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิ์
  ทางจดหมายลงทะเบยีนหลงัประกาศรายชือ่ หากไม่
  แจ้งยืนยันภายในวันที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ปตท.
  จะถอืว่าสละสิทธิ ์และจะเลือ่นส�ารองตามล�าดบัต่อไป
• ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะต้องเป็นผูถื้อหุน้กู ้ปตท.
  และผู้ติดตามซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในเอกสารยืนยัน 
  สิทธิ์ที่ส่งกลับมาที่ ปตท. เท่านั้น
• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้า
  ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วันท�าการ มิเช่นนั้น
  จะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท Workshop เป็น
  เวลา 2 ปี

FYI
เก็บกาแฟยังไง ให้กลิ่นยังหอมนานรสชาติ
ไม่เปลี่ยนแปลง
     การรักษาคุณภาพและกล่ินหอมของเมล็ดกาแฟ เร่ิมต้นจาก
ความเข้าใจก่อนว่ากาแฟเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสภาพได้ง่าย การเก็บกาแฟ
ในท่ี ๆ เหมาะสมจะช่วยให้กาแฟไม่เส่ือมสภาพก่อนเวลาอันควร
ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของกาแฟข้ึนอยู่กับ
• อากาศ (ออกซิเจน) เป็นตัวท�าให้เกิดการ Oxidize คือการ
  เปล่ียนสารท่ีให้กล่ินหอมในเมล็ดกาแฟค่ัว ให้กลายเป็นกล่ินหืน
  อันไม่พึงประสงค์
• ความช้ืน (น้�า, ละอองน้�า) จะท�าให้กาแฟมีกล่ิน และรสชาติท่ี
  เปล่ียนไป

• ความร้อน ท�าให้สารให้กล่ินหอมและรสชาติท่ีดีในกาแฟระเหยออก
  ไปเร็วข้ึน
• แสงแดดหรือแสงสว่าง ท�าให้เกิดความร้อนข้ึนในภาชนะท่ีเก็บกาแฟ 
  ท�าให้เกิดการ Oxidize เช่นกัน

     ดังน้ัน เม่ือคุณเปดถุงกาแฟหรือแยกเมล็ดกาแฟมาใช้แล้ว ให้เก็บ
กาแฟกลับคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม จากน้ันไล่อากาศออกจากถุง ปด
ปากถุงให้แน่นด้วยเทปกาว น�าถุงใส่ในขวดโหลสุญญากาศ ย่ิงถ้าเป็น
โถเซรามิกส์ก็จะดีมาก สุดท้ายเก็บกาแฟไว้ในท่ีแห้ง ห่างจากแสงแดด
และความร้อน (แต่ไม่ใช่ตู้เย็น) วิธีเพียงเท่าน้ีก็จะท�าให้คุณมีกาแฟท่ีคง
สภาพรสชาติและความหอมกรุ่นไว้ได้ยาวนานข้ึนแล้ว

หมำยเหตุ



สถานที่ : สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC),
โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการป่าวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 

16 / 17 / 18 ตุลาคม 2562PTT
SITE VISIT

เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) และโครงการป่าวังจันทร์
จังหวัดระยอง รูปแบบการเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวกัน จำานวน 3 รอบ ๆ ละ 120 คน

(ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

KVIS-VISTEC
กจิกรรมเยีย่มชมกิจการ ปตท. ครัง้ที ่2 ประจำาป 2562

รอบท่ี 1 วันพุธท่ี 16 ตุลาคม 2562  รอบท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลาคม 2562  รอบท่ี 3 วันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2562
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06.00 น.

07.00 น.

07.30 น.

10.15 น.

12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.30 น.

16.30 น.

18.00 น.

ลงทะเบียนบรเิวณหน้าห้อง Auditorium 
อาคาร 3 ช้ัน 2 ปตท. ส�านกังานใหญ่ 
และรับประทานอาหารเช้า

ผูบ้ริหาร ปตท. กล่าวต้อนรบั/ จบัรางวลั 
Lucky Draw/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึร่วมกัน 
(ในห้องประชมุ)

ออกเดนิจากกรุงเทพฯ โดยรถบสั 
ปรบัอากาศ

เยีย่มชมสถาบันวทิยสริิเมธี

รับประทานอาหารกลางวนั

เยีย่มชมโรงเรียนก�าเนดิวิทย์

เยีย่มชมโครงการปาวงัจันทร์ ของ
สถาบันปลกูปา ปตท. จงัหวัดระยอง

ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ

แวะซือ้ของฝาก และท�าธรุะส่วนตวั

เดนิทางถงึ ปตท. ส�านกังานใหญ่
โดยสวัสดภิาพ

ก�ำหนดกำร

• ลงทะเบยีนตัง้แต่วนันีถ้งึวนัที ่18 สิงหาคม 2562
  ประกาศผลผูไ้ด้รบัสทิธ์ิวนัที ่23 สิงหาคม 2562
• จ�านวนสทิธิผ์ูร่้วมกจิกรรม 60 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผูถื้อ
  หุ้นกูป้ตท. และผูต้ดิตาม 1 คน ต่อ 1 สิทธิ ์รวม
  120 คน) โดยสามารถเลือกได้ 1 รอบเท่านัน้
• ปตท. จะจัดส่งเอกสารยนืยนัสทิธ์ิให้กบัผู้ทีไ่ด้รับสทิธิ์
  โดยจดหมายลงทะเบยีนอีกครัง้หลังประกาศรายชือ่
  หากไม่แจ้งยนืยนัสทิธิภ์ายในวนัท่ีระบใุนเอกสาร
  ดงักล่าว ปตท. จะถือว่าสละสทิธิ ์และจะเลือ่น
  รายชือ่ส�ารองขึน้ตามล�าดบัต่อไป
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครัง้นีจ้ะต้องเป็นผู้ถอืหุน้กู้ ปตท. 
  และผูต้ดิตามท่ีได้แจ้งรายละเอยีดในเอกสารยนืยนั
  สิทธิก์ลบัมาที ่ปตท. เท่านัน้ (เพือ่ด�าเนนิการเรือ่ง
  ประกนัภยัเดินทาง)
• กรณยีกเลกิการเข้าร่วมกจิกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้า
  ก่อนวนัจดักิจกรรมอย่างน้อย 7 วนัท�าการ มเิช่นน้ัน
  จะถกูตดัสทิธิใ์นกจิกรรมประเภท Site Visit เป็น
  เวลา 3 ปี

PTT Site Visit

07

หมำยเหตุ
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สถานที่ : ประเทศอิตำลี
OUTBOUND
TRIP เพ� อชมไฮไลท

ของทริปนี้

สแกน

QR code24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2562 

หากเอ่ยถงึประเทศอติาลแีล้ว เราคงจะนกึถงึภาพความอลังการงานสร้างของสถาปัตยกรรม จติรกรรมสุดวจิติร 
แต่อติาลยีงัมเีสน่ห์น่าหลงใหลอกีมาก เพราะอติาลทีางตอนเหนอืและตอนกลางนัน้มคีวามงดงามทีธ่รรมชาตสิร้าง
ให้เราออกค้นหาได้ไม่จบสิ้น การเดินทางสู่เส้นทางท่ีซ่อนความสวยงามในทุกละติจูดของประเทศ เส้นทางสาย
ธรรมชาต ิชมววิเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยทีส่ดุ อทุยานโดโลไมท์ เทีย่วเมอืงเก่าแก่ UNSEEN ของอติาลี ซร์ีเมโอเน่ ทะเลสาบ
การ์ดา ทีร่อสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืนแบบไม่รูเ้บือ่ เส้นทางสดุโรแมนตกิ อติาเลยีน รเิวยีร่า : หมูบ้่าน
บนผางาม ซงิเคว เตเร่ ตามรอยโรมโิอ-จเูลยีตท่ีเมอืงเวโรนา ชมเมอืงไข่มุกรมิทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน ปอร์โตฟิโน่ 
และล่องไปยงัเมอืงแห่งสายน�า้ ราชนิแีห่งทะเลเอเดรยีตรกิ เวนสิ และพลาดไม่ได้กบัเส้นทางทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรม
สดุคลาสสคิ งานจติรกรรม ประตมิากรรมโดดเด่น  ประวตัศิาสตร์ทีเ่ข้มข้นยาวนานอย่างเมอืง มลิาน เบอร์กาโม และ 
ฟลอเรนซ์ ทีไ่ม่ว่าเราจะไปทีไ่หนของอติาล ีเรากพ็ร้อมทีต่กหลมุรกัเขาได้อย่างเตม็หวัใจ

เมืองแห่งศิลปะ และมนต์เสน่ห์อันชวนฝน

DAY 1 DAY 2วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
กรุงเทพฯ-มิลาน-เบอร์กาโม-ซีร์เมโอเน่ 
-ทะเลสาบการ์ดา

21.00 น. 00.35 น.

07.10 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชัน้ 4 ประตท่ีู 2 แถว C สายการบนิไทย
เจ้าหน้าที ่อลิทิ ฮอลเิดย์ พร้อมต้อนรบัและ
อ�านวยความสะดวก

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดย สายการบนิ
ไทย เทีย่วบนิที ่TG940 ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 12 ช่ัวโมง

ถึง สนามบนิมาเพลซ่า นครมลิาน ประเทศ
อติาลี (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 
6 ช่ัวโมง) 

เมืองเวโรนาITALY
THE FALLEN
BEAUTY OF
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DAY 3 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ซีร์เมโอเน่-เวโรนา-โบลซาโน

ช่วงเช้า

เที่ยง

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

ออกเดนิทางโดยรถบสัสู ่เมอืงเบอร์กาโม 
เป็นเมอืงท่ีต้ังอยูท่างตอนเหนอืของอติาลี 
มใีจกลางเมอืง 2 แห่ง คอืเมอืงอลัต้า 
(เหนอื) “Citta Alta” และเมอืงบาสซ่า 
(ใต้) โดยท้ังสองเมืองเชื่อมต่อกันด้วย
กระเช้าไฟฟ้าและเส้นทางเดนิป่า โดยเป็น
เมอืงทีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ มีชือ่เสียงเก่ียวกบั
บรรยากาศของความเป็นเมอืงยคุกลาง
ท่ีมเีสน่ห์ รวมไปถงึประวตัศิาสตร์แห่ง
เสยีงเพลง การเต้นร�าพืน้บ้าน ผสมผสาน
ไปด้วยวฒันธรรมท่ีหลากหลายของศลิปะ
และประวตัศิาสตร์ทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารท้องถ่ิน

เดนิทางสู ่เมอืงซร์ีเมโอเน่ เป็นเมอืงเก่าแก่
อายนุบั 2,000 ปี มีภมิูประเทศทีเ่ป็น
แหลมยืน่เข้าไปใน ทะเลสาบการ์ดาที่
สวยงาม ชมความสวยงามของววิทวิทศัน์
ของทะเลสาบการ์ดา ทะเลสาบน�า้จืดท่ี
เกดิจากน�า้แขง็ละลายจากเทือกเขาแอลป์ 
ถงึแม้จะเป็นแค่เมอืงเลก็ ๆ แต่กม็เีสน่ห์
ดงึดดูใจนกัท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี จาก
นัน้น�าถ่ายภาพด้านหน้าปราสาทเก่าแก่
ของเมอืง THE SCALLGER OF SIRMIONE 
สร้างในปี ค.ศ. 1277 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภัตตาคารอาหาร
ท้องถิน่ น�าเข้าทีพ่กั HOTEL EDEN หรือ
เทยีบเท่า (4 ดาว)

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงเวโรนาอยูท่างตะวนัออก
เฉยีงเหนอืของอติาล ีเป็นเมอืงทีใ่หญ่และ
ส�าคญัเป็นอนัดบัสองในแคว้นเวเนโต รอง
จากเมอืงเวนสิ ได้รบัสมญานามว่า “LITTLE 
ROMAN” เพราะยงัคงสภาพสิง่ก่อสร้าง
จากสมยัโรมนัไว้อย่างสมบรูณ์   จากนัน้
น�าชม จตรุสักลางเมอืง Piazza Bra ที่
รวบรวมความเป็นเวโรนา ไว้ได้อย่างดี
ชม VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้ง
แบบโรมัน ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซียม
ทีโ่รมแต่ขนาดเล็กกว่า และไปชม บ้าน
ของจเูลยีต (CASA DI GIULIETTA) 
ซึง่แท้จรงิแล้วบ้านหลงันี ้ เคยเป็นของ
ตระกลู CAPPELLO เป็นความบังเอิญที่
ชือ่ตระกูลคล้ายคลงึกับตระกูล Capulet 
ของจเูลยีต แต่ด้วยความทีก่ระแสของ
ละครดงั จงึดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วมาเยอืน
เมอืงนีบ้้านหลังนี ้สร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษ
ที ่13 และได้ท�าการปรบัปรงุใหม่ในศตวรรษ
ที ่20 โดยเพ่ิมระเบยีงซึง่เป็นท่ีที ่โรมโิอ
สารภาพรกักบัจเูลียตในบทประพนัธ์ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี 

เมืองเบอร์กาโม

ทะเลสาบการ์ดา
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ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย
ช่วงค�่า

เดนิทางสู ่ เมอืงโบลซาโน เมอืงท่ีถือว่า
เป็นประตสููอ่ทุยานแห่งชาตโิดโลไมท์ เป็น
เมอืงหลวงของภมูภิาคทโีรลใต้ ล้อมรอบ
ด้วยแม่น�า้ ทีน่ีแ่ม่น�า้ Talvera จะไหลลง
ไปในแม่น�า้ Israco และมารวมกนัเป็น
แม่น�า้ Adige ชมววิเนนิเขาทีเ่ป็นป่า ทุง่
หญ้า ไร่องุน่ และเทอืกเขาโดโลไมท์ใน
ทางทศิตะวันออก ทีเ่หมาะกบัการพกัผ่อน
แบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมอืงโบลซาโน
รู้จักกันทั่วไปเม่ือครั้งที่ NATIONAL 
GEOGRAPHIC ไปถ่ายท�าสารคด ีการค้น
พบซากมนุษย์ทีฝ่ั่งอยู ่ใต้หิมะบนยอดเขา
สงูในแคว้นทโีรลของออสเตรยี และน�า
ร่างนัน้มาไว้ทีเ่มอืงโบลซาโน เรยีกกนัว่า
มนุษย์หิมะแห่งโบลซาโน น�าชม วหิาร 
Duomo โบสถ์ Chiesa dei Domenican 
และอนสุาวรย์ีทีจ่ตัรุสักลางเมอืง Piazza 
Walther และย่านอาเขตโบลซาโน ให้
เดนิเล่นชมเมอืง 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าท่ีพกั FOUR POINT BY 
SHERATON BOLZANO หรอืเทยีบเท่า 
(4 ดาว)

DAY 4
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
โบลซาโน-ออร์ติเซ-นั่งกระเช้าชมวิว 
ALPE DI SIUSI-ดอมปาสโซ่

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ เมืองแห่ง
ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบ
อุทยานโดโลไมท์ ทีอ่ยู่ในหบุเขา มีเทอืกเขา
ล้อมรอบสวยงาม อากาศอนับริสุทธิ ์ชม
ววิทวิทศัน์ทีส่วยงามแปลกตา 

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า 
ALPE DI SIUSI ชมววิทิวทศัน์บนทุง่หญ้า
ราบเลยีบบนภูเขา ท่ีได้ขึน้ชือ่ว่ากว้างใหญ่
ทีส่ดุในยโุรป พร้อมสมัผสัความงดงามอนั
ประหลาดมหัศจรรย์ของดนิแดนเทอืกเขา
โดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน โดยมเีทอืก
เขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE 
ทีม่รีปูทรงประหลาดยอดเขาแหลมชนั
เป็นจุดเด่นมเีส้นทางเดนิลดัเลาะ สูจ่ดุชม
ววิต่าง ๆ ให้ได้เกบ็ภาพสวย ๆ ก่อนนัง่
กระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารท้องถิน่ 

เดนิทางผ่านเส้นทาง หมู่บ้านแถบ วาล ดิ 
ฟเุน่ แวะถ่ายรปูกบัยอดเขาแปลกตาอกี
แห่งในโดโลไมท์ ก่อนเดนิทางสู่ ทะเลสาบ
เบรียส ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
FANESSENNES BRAIES เขตป่าสงวนที่

 โบสถ์ Chiesa dei Domenican

Alpe di Siusi
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ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

DAY 5

DAY 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่-เวนิส-ชมเมือง-
ล่องเรือกอนโดล่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
เวนิส-ฟลอเรนซ์-จัตุรัสดูโอโม-จัตุรัสซิกนอเรีย
-ฟลอเรนซ์

ใหญ่ทีส่ดุใจกลางเทอืกเขาโดโลไมท์ ซึง่ว่า
กนัว่าทีน่ีเ่ป็นประตสููด่นิแดนใต้พภิพตาม
ต�านาน จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองคอร์ตน่ิา 
ดอมปาสโซ่ เมอืงสกรีสีอร์ต ทีอ่ยูใ่นอทุยาน
แห่งชาติเทอืกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of 
The Alps เพยีงแห่งเดยีวของอติาลทีีไ่ด้
รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกรีสีอร์ต
ทีดี่ทีสุ่ดในโลก ได้รบัการขนานนามว่าเป็น 
ไข่มกุแห่งเทอืกเขาโดโลไมท์ 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหาร
โรงแรม HOTEL BELLEVUE SUITES 
AND SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือ
เทยีบเท่า (4 ดาว) พกัผ่อนตามอธัยาศยั

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ หรอื เวเนเซยี ดนิแดน
แสนโรแมนตกิ ทีใ่ช้เรอืแทนรถใช้คลอง
แทนถนน  มสีมญานามว่าเป็น “ราชนิี
แห่งทะเลเอเดรยีตรกิ” มเีกาะน้อยใหญ่
กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเช่ือมถงึกนั
กว่า 400 แห่ง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี 

เริม่ต้นกนัที ่จตัรุสัซานมาร์โค ทีน่โปเลยีน
เคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนัง่เล่นทีส่วยทีส่ดุ
ในยโุรป” จตุัรสัถกูล้อมรอบด้วยอาเขต
อนังดงาม รวมทัง้ โบสถ์ซานมาร์โค ทีม่ี
โดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซน
ไทน์ ล่องเรอืกอนโดล่า ชมบรรยากาศของ
เกาะเวนสิลัดเลาะไปตามล�าคลอง ชมสอง
ฝากฝ่ังทีส่วยงาม และสดุแสนโรแมนตกิ 
ชมสะพานถอนหายใจ แล้วเชือ่มต่อสู ่
วงัดอดจ์ อันเป็นสถานทีพ่�านักของเจ้า
ผูค้รองนครเวนสิในอดตี

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าทีพ่กั BELLINI HOTEL VENICE 
หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)

ช่วงค�่า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

เดนิทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขต
แคว้นทสัคาน่า ท่ีม ีเมืองฟลอเรนซ์ เป็น
เมอืงหลวงนครทีรุ่่งเรืองสดุในช่วงยุคทอง
ของศลิปอติาล ีเป็นเมอืงหลวงของแคว้น
ทสัคาน ี และเป็นถงึเมอืงหลวงของราช
อาณาจกัรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถงึ 
ค.ศ. 1870 ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น�า้อาร์โน ตลอด
ระยะทางจะได้สัมผัสร่องรอยอารยธรรม
ของชาวอทีรสักนั ทีอ่าศยัอยู่มาตัง้แต่ก่อน
ครสิตกาล จนกระทัง่จกัรวรรดโิรมนัเข้า
มาครอบครองบ้านเรอืนตลอดจนปราสาท
เก่าแก่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา เป็นชยัภูมทิีเ่หมาะ
สม ผ่านท้องทุง่เกษตรกรรมและแหล่ง
ผลิตไวน์ช้ันดขีองแคว้นนี ้ 

เมืองเวนิส 
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารจนี  

น�าสู ่เขตเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ทีไ่ด้รบั
เลอืกโดยองค์การยเูนสโกให้ขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982  เดนิชม
ความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทีต่ัง้
ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟิเรนเซหรอื
ฟลอเรนซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ซึง่เป็น
หนึง่ในต้นแบบที ่ไมเคลิ แองเจลโล ได้ใช้
ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวหิาร
เซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชม จัตุรัส
ซกินอเรยี ทีส่วยงามด้วยประตมิากรรม
มากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของ
พระราชวังเวคคโิอ เดนิต่อจนถงึสะพาน
เก่า เวคคโิอทีท่อดข้ามแม่น�า้อาร์โน ซึง่
อดตีเปน็แหลง่ขายทองค�าทีเ่กา่แกข่อง
ฟลอเรนซ์และยังคงอนุรกัษ์ บรรยากาศ
แบบดัง้เดิมไว้ได้อย่างดี 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ไทย เข้าทีพ่กั AMBASCIATORI HOTEL 
FLORENCE หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)
(พัก 2 คนื) 

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงค�่า

DAY 7
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
ฟลอเรนซ์-เซียน่า-ซิตี้ทัวร์-Wine Tasting
-เอาท์เล็ต-ฟลอเรนซ์ 

บรกิารอาหารเช้า (แบบบอ็กซ์เซต็)

เดนิทางสู่ Hotel Balloon สเตช่ัน เพือ่
เตรยีมความพร้อมก่อนสมัผัสประสบการณ์
ทีไ่ม่ควรพลาดกบั *การขึน้ Hot Balloon 
(กลุม่ละ 4-10 คน) เพือ่ชมทศันียภาพ
ในมมุสงูของแคว้นทสัคานแีห่งประเทศ
อติาลี 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซยีน่า เมอืง
หลวงขอแคว้นทสัคาน ีซึง่เป็นแคว้นทีข้ึ่น
ช่ือมทีวิทศัน์งดงาม และเป็นแหล่งปลกู
องุน่ และผลติไวน์ชัน้ดีของอติาล ีต่อด้วย
เข้าชม มหาวหิารเซียน่า มหาวิหารนกิาย
โรมันคาทอลิค ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 
ค.ศ. 1215-1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรม
กอธคิ และต่อเตมิด้วยศลิปะแบบเรอเนอ
ซองส์ในยุคต่อมา จากนัน้เดนิทางสู ่Greve 
In Chianti เพือ่สัมผัสประสบการณ์ทวัร์
ไร่ไวน์องุ่นช้ันดแีห่งทัสคาน ี ชิมไวน์ 3 
ชนดิพร้อมรบัประทานอาหารกลางวนั
อาหารท้องถิน่แบบ 3 คอร์ส 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารท้องถิน่ Greve In Chianti พร้อม
ชิมไวน์ 3 ชนดิ 

* ทัวร์บอลลูน ชมทัศนียภาพไร่ไวน์องุ่นแห่งทัสคานี (หากอากาศไม่อ�านวย สามารถย้ายไปข้ึนวันถัดไป) และพลาดไม่ได้กับ Activity พิเศษ ทัวร์ชิมไวน์ Chianti Tuscany
  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ

มหาวิหารเซียน่า
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ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

เดนิทางสู่ เอาท์เลต็ ฟิเลนเซ อิสระเลอืก
ซือ้สนิค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ  มากมาย อาทิ 
GUCCI, BURBERRY, YSL, FENDI ฯลฯ 
ก่อนเดนิทางกลบัสูเ่มอืงฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก AMBASCIATORI HOTEL 
FLORENCE หรอืเทยีบเท่า (4 ดาว)

DAY 8
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  
อิตาเลียน ริเวียร่า-ซิงเคว เตเร่-
ปอร์โตฟิโน่-ซานตา มาร์เกริต้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น�าชมความงามรมิชายฝ่ังทะเลของแคว้น
ลกิเูรยี ทีเ่ป็นย่านตากอากาศ และรสีอร์ต 
งดงามจนได้สมญาว่า อติาเลยีน รเิวียร่า 
มลีกัษณะภมูปิระเทศทีส่วยงามแปลกตา 
มภีเูขาสงูชนัขนาบอยูช่ายหาด ซ่ึงบางจดุ
สงูชนั 90 องศา บางตอนของภูเขาลาดเท
มาจนถงึชายหาด มทีัง้หาดทรายขาวสวย
และหาดกรวดท่ีงามแปลกตา มีภมูทัิศน์
ทีง่ดงามตามธรรมชาต ิ ผสมผสานกนั
ระหว่างภเูขา ทะเล เมอืงท่าคกึคกั และ
หมูบ้่านทีห่่างไกลความเจริญ เป็นภาพ
ทีม่เีสน่ห์ประทบัใจของนกัเดนิทางทกุคน
ที ่ได้มาเยอืนอติาเลียน รเิวียร่า ขนาดที่
นกัประพนัธ์เอกชาวองักฤษ ชาร์ล ดิก
เกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนวักบั
สเปเชียนั้นเป็นอิตาลีที่สวยที่สุดเอาท์เล็ต ฟิเลนเซ

อิตาเลียน ริเวียร่า
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เที่ยง

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารท้องถิน่

น�าชม ซงิเคว เตเร่ เปล่ียนบรรยากาศนัง่
รถไฟเข้าสูพ้ื่นที ่5 หมูบ้่านสวยติดทะเลใน
แคว้นลกิเูรยี ซ่ึงทัง้หมดอยูใ่นเขตจงัหวดั
สเปเซยี เป็นเมืองท่ีได้รบัการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะ
ชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้เป็นพ้ืนที่
อนรัุกษ์ของประเทศอติาล ี Cinque Terre 
แปลว่า 5 แผ่นดนิ หรอื แผ่นดินทัง้ 5 ใน
ภาษาองักฤษ Five Lands ได้แก่ เมอืง
มอนเตรอสโซ อลั มาเร เมอืงเวร์นาซซา 
เมอืงคอร์นเีลย เมอืงมานาโรลา และเมอืง
รโิอมจัจอร์เร จากนัน้เดนิทางโดยรถบสั 
สูเ่มอืงปอร์โตฟโน่ ซึง่เป็นเมืองท่าแห่ง
ชายทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนทีมี่ชือ่เสยีง
ระดับโลกในเขตจงัหวดัเจนวั ล้อมรอบ
ด้วยท่าเรอืเลก็ ๆ  จนได้รบัการขนาดนาม
ว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมอืงท่า” ส�าหรบันกั
ท่องเทีย่ว เป็นเมอืงเลก็ ๆ  น่ารกั ประกอบ
ด้วยบ้านเรอืนหลากสสีนั ต้ังเบียดเสียด
กนัไปตามเชงิเขาเขยีวชอุม่ โอบล้อมอ่าว
ทีม่ท่ีาเรอืยอร์ชจอดเตม็ไปหมด ก่อนเดนิ
ทางสูซ่านตา มาร์เกรติา อกีหนึง่เมืองสวย
ริมฝ่ังทะเลของแคว้นลกิเูรีย 

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารอาหาร
ท้องถิน่ เข้าท่ีพกั PARK SUISSE HOTEL 
SANTA MARGHERITA LIGURE หรอื
เทยีบเท่า  (4 ดาว)

DAY 9
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562  
ซานต้า มาร์เกริตา-มิลาน-ชอปปิงสินค้า

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เดนิสู ่เมอืงมลิาน หรอืในภาษาอติาลเีรยีก
ว่า “MILANO” เมอืงใหญ่อันดบัสองของ
ประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ และเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางที่ส�าคัญเมือง
หนึ่งของยุโรปชม มหาวิหารดูโอโม่
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิท่ีสมบูรณ์แบบ
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก ทีใ่ช้เวลาในการ
ก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอก
เป็นหลงัคายอดเรยีวจ�านวน 135 ยอด โดย
มีนกัประพันธ์ชาวอังกฤษชือ่ ด ีเอช ลอว์เรนซ์ 
เรยีกวหิารดโูอโม่ว่าเป็น “วหิารทีส่ร้างเลยีน
แบบเม่น” เนือ่งจากการตกแต่งด้านนอก
เตม็ไปด้วยหลังคายอดแหลม ภายในเป็น
แบบเรยีบง่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
อาหารไทย

เดินเล่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ อาคาร
แกลเลอเรยี วติตอรโิอ เอม็มานูเอลที ่2 
อสิระชอปปงสินค้านานาชนดิทัง้แบรนด์
เนมท่ีคุ้นเคยหรือผลิตภณัฑ์คุณภาพของ
อติาลีเอง

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
STARHOTELS RITZ MILAN ทีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมอืงมลิาน (4 ดาว) และพกัผ่อน
ตามอธัยาศัย

เมืองมิลาน

ซิงเคว เตเร่
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• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 9 สิงหาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (การบินไทยไม่เกิน 30 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 50,000 บาท ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 50,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ท้ังสิน้ เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเช้า

05.55 น.

14.05 น. 

DAY 10

DAY 11

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562   
มิลาน-กรุงเทพฯ 

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
กรุงเทพฯ 

บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางจากสนามบนิมลิาน ประเทศ
อติาล ีโดยการบนิไทย เทีย่วบนิท่ี TG941

ถึงสนามบินสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ
(ราคาเริม่ต้น) เพิม่คนละ

ไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ลดราคา

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

181,000 บาท

187,000 บาท

91,000 บาท

30,000 บาท

52,000 บาท

อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 

มหาวิหารดูโอโม่

หมำยเหตุ
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 เฮอืนสองเมอืงเก่าแก่แห่งอาณาจกัรล้านนา เมอืงทีต้่องห้ามพลาด พาท่านย้อนรอย
อดีตสู่มนตราแห่งล้านนาโบราณที่เมืองล�าพูน และเมืองล�าปาง

 สองเมืองเก่าแก่และยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา เมืองหริภุญชัย หรือเมืองล�าพูน และเมืองเขลางค์ 
นครล�าปางหลวง นบัเป็นเมอืงทีไ่ม่หมนุตามกาลเวลา ด้วยยงัคงมแีหล่งอารยธรรมล้านนาไทยทีไ่ด้รบัการรกัษา
ไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ได้สัมผัสด้วยตา ได้รับรู้ด้วยใจ สะท้อนจากวัดวาอาราม พพิธิภณัฑ์ 
สถาปัตยกรรม วฒันธรรมท้องถ่ินมากมาย นอกจากนีย้งัมีทีเ่ทีย่วตามธรรมชาต ิน�า้พ ุน�า้ตก เส้นทางชมวิวที่
งดงาม ที่จะไม่ใช่เมืองทางผ่านอีกต่อไป

พลัสความสุขยกกำาลังสอง กับสองเมืองรองต้องห้ามพลาด

สถานที่ : ลำาพูน-ลำาปาง
9-12 ธันวาคม 2562INBOUND

TRIP

ล�ำพูน-ล�ำปำง
พระธาตุหริภุญชัย
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DAY 1
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 : 
กรุงเทพฯ-ลำาปาง-ลำาพูน-ศูนย์วิจัยงาน
หัตถกรรมหมู่บ้านห้วยต้ม

06.00 น.

05.00 น.

08.15 น. 

คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิชัน้ 4 
แถว C ประตท่ีู 2 เจ้าหน้าท่ี เวก้าทัวร์ 
พร้อมต้อนรบัและอ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางสูจ่งัหวัดล�าปาง โดยสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบนิที ่PG203 (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 35 นาที)

ถึงสนามบินล�าปาง ออกเดินทางเข้าสู่
จงัหวัดล�าพนูโดยรถบสั
เมอืงล�าพนู เดมิชือ่เมอืงหรภุิญไชย เป็น
เมอืงโบราณมอีายุประมาณ 1,300 ปี ตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกนัถงึการสร้าง
เมอืงหริภญุไชย โดยฤาษวีาสเุทพ เป็นเมอืง
ท่ีมคีวามส�าคญัในทางศลิปะและวฒันธรรม
ของอาณาจกัรล้านนา

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม ศูนย์วจิยังานหตัถกรรมหมูบ้่าน
ห้วยต้ม ศูนย์ส่งเสรมิงานหตัถกรรม และ
วฒันธรรมกะเหรีย่งโบราณ พร้อมเลอืก
ซือ้เคร่ืองเงนิ ผลติภณัฑ์จากการจกัสาน 
ผ้าทอกะเหรีย่งลายโบราณท่ีมเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว ด้วยการทอกีเ่อวตามวฒันธรรม
ของชนเผ่า ด้านหน้าม ีชมุชนพระบาท
ห้วยต้ม ทีค่รูบาชยัยะวงศาพฒันาได้สอน
ให้ชาวกะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) เดินตาม
รอยหลกัพระพทุธศาสนา ไม่เบยีดเบยีน
ชีวิตสัตว์ท�าเป็นอาหารหรือเล้ียงไว้ใน
หมูบ้่าน ชาวบ้านท่ีนีก่ว่า 20,000 คน กิน
แต่อาหารมังสวิรัต ิเดนิตามวิถีชีวิตพอเพยีง 
รกัษาศีล 5 เมือ่ครัง้ทีร่ชักาลท่ี 9 ได้เสดจ็ฯ 
เยีย่มเยอืนราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้มใน
ปี พ.ศ. 2521 ทรงมพีระราชด�ารว่ิาชาว
บ้านขาดแคลนพืน้ทีท่�ากนิและมข้ีาวไม่พอ
บรโิภค เป็นโรคขาดสารอาหาร จึงได้ทรง
มพีระมหากรณุาโปรดเกล้าฯ รับหมูบ้่าน

09.50 น. 

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

ช่วงค�่า 

ห้วยต้มให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
โครงการหลวงเป็นต้นมา 

น�าชม พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย 
จ�าลองจากพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ประเทศพม่า ออกแบบและร่วมสร้างโดย
ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ เพื่อ
น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นพระราชกศุลแด่
รชักาลที ่ 9 ในวโรกาสทรงครองสิรริาช
สมบติัครบ 60 ปี 

รบัประทานอาหารค�า่ เข้าทีพั่ก บ้านไพลนิ 
รสีอร์ต

DAY 2
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 :
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี-พระธาตุหริภุญชัย-
ลำาปาง

ร่วมสบืสานวิถพีทุธตกับาตรท่ี วดัพระบาท
ห้วยต้ม ชาวบ้านห้วยต้มทัง้หมู่บ้านจะ
หยดุท�างาน และมาวดัเพือ่ตกับาตรอาหาร
มังสวริตัแิละผกั ถอืศีล ฟังธรรมกัน  ภายใน
วัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ซึ่ง
ไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโลงแก้ว รวมถึงรอย
พระพุทธบาทที่ครูบาวงศ์ได้สร้างรอย
พระบาทจ�าลองครอบของจรงิไว้

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรสีอร์ตช่วงเช้า 

ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ
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สักการะ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนาง
จามเทว ีองค์ปฐมกษตัรย์ิแห่งนครหรภุิญชัย
ที่เป็นทั้งปราชญ์ที่มีคุณธรรมและเป็น
นกัรบทีมี่ความสามารถและกล้าหาญ เป็น 
ผูน้�าพระพทุธศาสนาและศลิปวฒันธรรม
มาเผยแผ่ในดนิแดนแถบน้ีจนรุง่เรือ่งสบื
มาจนถึงปัจจบุนั จากนัน้น�าชม พระธาตุ
หรภิญุชัย ปชูนยีสถานส�าคญัคูบ้่านคู่เมอืง
ล�าพูนองค์ส�าคัญยิ่ง และเป็นพระธาตุ
ประจ�าปีของคนเกดิปีระกา ถกูสร้างใน 
ปี พ.ศ. 1607 โดยพระเจ้าอาทติยราชเพ่ือ
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ประกอบด้วย ธาตกุระหม่อม ธาตกุระดกู
อก ธาตกุระดกูนิว้มอื และธาตยุ่อยอีกเตม็
บาตรหนึง่ นอกจากนีภ้ายในวิหารหลวง
ประดิษฐาน “พระมหามนีุศรีหริภญุชยั” เป็น
องค์พระพทุธรูปประธาน เป็นพระพุทธ
รปูปางมารวิชยัขนาดใหญ่ สทีองเหลือง
อร่ามดขูรมึขลงัเป่ียมศรัทธา 

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม สถาบันทอมือผ้าหริภุญชัย 
พพิิธภณัฑ์ทีเ่กบ็รวบรวมผ้าทอทีม่าตัง้แต่
คร้ังอดตี เนือ่งจากล�าพนูเคยเป็นศนูย์กลาง
อาณาจักรหรภิญุชยั เป็นพืน้ท่ีทีม่คีวาม
หลากหลายทางชาติพันธุม์ากท่ีสุดแห่ง
หนึง่ในภาคเหนอื มีการทอผ้าใช้เองมา
ตัง้แต่คร้ังอดีต เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แต่ยังเป็นการทอทีไ่ม่มลีวดลายวจิติรมาก
นกั จนกระทัง่เจ้าดารารศัมีพระราชชายา 
พระธดิาในพระเจ้าอนิทวชิยานนท์ ผูค้รอง
นครเชียงใหม่องค์ที ่ 7 พระราชชายาใน 
รชักาลท่ี 5 ทรงน�าความรู้จากราชส�านกั
ส่วนกลางมาประยกุต์ใช้ในการประดษิฐ์
ลวดลายผ้าทอและฝกฝนคนในคุม้เชียงใหม่
ด้วยการทอทีเ่รียกว่า “ยกดอก” ส�าหรบั

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

ถวายเจ้านายช้ันผูใ้หญ่ในภาคกลางและ
ได้ทรงถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการทอผ้ายก
ให้แก่พระญาตทิีเ่ป็นพระราชชายาและ
ธดิาของเจ้าเมอืงล�าพนูองค์สดุท้าย โดย
ทัง้สองพระองค์ได้น�าความรูด้งักล่าวมา
ฝกคนในคุ้มหลวงล�าพูนและเผยแพร่สู่
ชาวบ้านในบรเิวณใกล้เคียง ท�าให้จงัหวดั
ล�าพนูกลายเป็นศนูย์กลางการทอผ้าไหม
ยกดอกทีส่�าคญัของประเทศไทย ปัจจบุนั 
“ผ้าไหมยกดอกล�าพูน” ได้รบัการข้ึน
ทะเบยีนสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์จาก
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา

ศูนย์อนุรักษ์ชางไทย

วัดปงสนุกเหนือ
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ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

จากนัน้น�าชิมกาแฟทีร้่านสดุชิค เทมเปิล 
เฮาส์ ตัวร้านเป็นคหูาสขีาว 2 ช้ัน ด้านใน
ตกแต่งได้อย่างโมเดิร์น มมีมุน่ารกั ๆ ให้
เลือกนัง่กนัมากมาย ส่วนโซนช้ัน 2 จะ
เป็นแกลอรี ่ทีแ่สดงผลงานศลิปะสวย ๆ 
หมนุเวยีนมาให้ชมกนัตลอด ก่อนทีจ่ะ
ออกเดนิทางสูล่�าปาง

รบัประทานอาหารค�า่ น�าเข้าทีพั่ก โรงแรม
ล�าปาง รเิวอร์ ลอดจ์ (พกั 2 คืน)

DAY 3 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 : ศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย-วัดพระธาตุลำาปางหลวง-วัดปงสนุกเหนือ

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในพระอปุถมัภ์ของสมเด็จพระพีน่างเธอ
เจ้าฟ้ากลัยานวิฒันากรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร์ ได้รับรางวลัดีเด่นแหล่งท่อง
เทีย่วธรรมชาตใินปี พ.ศ. 2541 เป็นศนูย์
ฝกลูกช้างซึง่เป็นแห่งแรกและแห่งเดยีว
ในโลก โดยพลังงานที่ใช้ในศูนย์ฯ มา
จากพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิม
พระเกยีรติฯ มกีาซชวีภาพจากมลูช้างใช้
ในการหุงต้มและกระแสไฟฟ้าผลติจาก
เซลล์แสงอาทติย์ทัง้สิน้ รวมถงึยงัได้รบั
ความไว้วางใจให้เป็นสถานท่ีดแูลช้างต้น 
หรือช้างส�าคญัของพระมหากษัตรย์ิ พร้อม

ชมความน่ารกัของช้างและนัง่ช้างสมัผสั
ธรรมชาตทิีย่งัอดุมสมบรูณ์อยู่

รบัประทานอาหารกลางวนั

น�าชม วดัพระธาตลุ�าปางหลวง วดัคูบ้่าน
คูเ่มอืงล�าปางมาแต่โบราณ มสีถาปัตยกรรม
แบบล้านนาท่ีเก่าแก่ ภายในองค์พระเจดย์ี
บรรจพุระเกศา และพระอ ัฐธิาต ุจากพระ
นลาฎข้างขวาของพระพทุธเจ้า จากนัน้น�า
ชม วดัปงสนกุเหนอื วดัช่ือดงัของล�าปาง
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างในสมัย
พระเจ้าอนนัตยศ ได้รับรางวลั (Award of 
Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้าน
วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซฟิค จาก 
UNESCO  ซึง่วดัแห่งน้ีมีเจดย์ีอาย ุ500 ปี 
และวิหารพระเจ้าพันองค์ ที่ผสมผสาน
ระหว่างศลิปะล้านนา จนี พม่า และมีศลิปะ
เรื่องนักษัตร 12 ราศี นอกจากนี้ยังมี
พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน รวบรวมผ้าบฏเก่าแก่
เรือ่งพระเวสสันดรชาดก พร้อมหบีธรรม
โบราณ คมัภร์ีใบลาน และพระไม้แกะสลกั
หาชมยาก ต่อด้วยสกัการะหลวงพ่อเกษม 
เขมโก ที ่ส�านกัสสุานไตรลักษณ์ บรเิวณ
ส�านกัสสุานฯ มมีณฑปลกัษณะเป็นอาคาร
ทรงไทยประยกุต์ทีม่สีงัขารหลวงพ่อเกษม
ถกูเกบ็รกัษาเอาไว้ในโลงแก้วซึง่ไม่เน่าเป่ือย 
สถานทีแ่ห่งนีย้งัมชีือ่เสยีงเรือ่งพระเครือ่ง
ทีม่พีทุธคณุทางด้านเมตตาและแคล้วคลาด 
รวมไปถงึด้านการค้าขายและหน้าทีก่ารงาน

จากนั้นดื่มด�่ากับรสชาติกาแฟที่เข้มข้น 
หอมหวานที ่ ร้านโกกาแฟ และสามารถ
เลือกชมเมลด็กาแฟได้จากบาริสต้าของ
ร้าน ต่อด้วยนัง่รถม้าชมเมอืงชมวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวเมอืงล�าปาง

รบัประทานอาหารค�า่ น�าเข้าท่ีพกั โรงแรม
ล�าปาง รเิวอร์ ลอดจ์

วัดพระธาตุลําปางหลวง



happiness Activity

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

24,900 บาท

26,900 บาท

4,500 บาท

5,500 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 16 สิงหาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 10,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  5,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัง้สิน้เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

DAY 4
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 : 
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี-
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ย้อนรอยชามตราไก่ ณ พพิธิภณัฑ์เซรามคิ
ธนบด ี เป็นโรงงานเซรามคิแห่งแรกของ
จังหวดั ผลติชามตราไก่ส่งขายไปทัว่ประเทศ 
ภายในพพิิธภณัฑ์แสดงถงึประวติั ของ
บรษัิทในเครอืธนบดี และสาธิตการผลติ
ชามไก่แบบโบราณ รวมถงึสามารถร่วม
ประสบการณ์ในการท�ากจิกรรมวาดลวดลาย
บนเซรามกิ ให้น�ากลับไปเป็นทีร่ะลกึ 

น�าชมบ้านไม้สกัโบราณอายรุ่วม 100 กว่าปี 
ทีม่นีามว่า “บ้านเสานัก” ภาษาเหนอื ที่
แปลว่า “บ้านเสามาก” เป็นบ้านเรอืนไม้
สกัทีม่เีสาจ�านวนมากถงึ 116 ต้น สร้าง
ขึน้เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2438 ลกัษณะ
การก่อสร้างเป็นแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา 
ปัจจบัุนบ้านเสานกัเปดเป็นพพิธิภณัฑ์ด้าน
ศลิปวัฒนธรรมของจงัหวัด

รบัประทานอาหารกลางวัน

น�าชม วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม 
เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และสวยงามมีอายนุบัพันปี 
เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็น
เวลาถึง 32 ปี

จากนัน้ชอปปงสนิค้าพืน้เมอืงตามอธัยาศยั
ที ่ตลาดอัศวนิ

รับประทานอาหารค�า่ ก่อนออกเดินทางสู่
สนามบิน

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินที ่PG206

ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

เที่ยง

ช่วงเย็น

19.00 น.  

20.35 น.  

20

หมำยเหตุ
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PTT 
SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุข
รอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

WORK SHOP

25 / 26 มกราคม 2562
จำาลองป่ามา สู่สวนถาด

MINIATURE GARDEN
WORKSHOP
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TRIP
THE INCREDIBLE INDIA

7-13 กุมภาพันธ์ 2562

มหัศจรรย์ดินแดนภารตะ
ที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง
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TRIP

21-23 กุมภาพันธ์ 2562

เที่ยวเมืองไทยมุมมองใหม่
สไตล์อีสานม่วนซื่น

นครหลวงแห่งอีสานใต้
อุบลราชธานี
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WORK SHOP

21 / 22 มีนาคม 2562

ONE DAY BARISTA

เปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5
กับเวิร์กชอปกาแฟสุดพิเศษ
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PTT

18 / 19 / 20 เมษายน 2562

SITE VISIT 1 / 62

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
และงานมหัศจรรย์

ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบาน
ที่ระยอง



ขั้นตอนการลงทะเบียน
PTT Debenture Application

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันที่
คนหาคำวา PTT Debenture
และคลิ๊กติดตั้งเพื่อดาวนโหลด

หรือ

1 3

5

2
คลิ๊กที่ icon PTT Debenture

เพื่อสมัครสมาชิก

 กรอกหมายเลขอางอิง 12 หลัก (หลังชื่อบน
ปกนิตยสาร happiness Activity) และหมายเลข

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ passport
ในแบบฟอรมการลงทะเบียนกอนคลิ๊ก ลงทะเบียน

ptt debenture

4

คลิ๊กสมัครสมาชิก และรับทราบเง่ือนไขการ
ใชบริการ และนโยบายความเปนสวนตัวสำหรับ
การเปนสมาชิก PTT Debenture Application 

ลงทะเบียนสมบูรณ

happiness Activity
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PTT Debenture Club

29

สถานีรถไฟฟ้า

หมอชิต

HOW TO GO ?

แผนที ่ปตท. ส�ำนักงำนใหญ่ ถนนวิภำวดี รังสิต
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PTT DEBENTURE CLUB
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ประมวลกิจกรรม

*หมายเหตุ : ประกาศผลทางเว็บไซต์ ปตท. และ SMS (เฉพาะผู้ ได้รับสิทธิ์)

21 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562

15 สิทธิ์ต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

15 สิทธิ์ต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

60 สิทธิ์ต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ

1 สิทธิ์ รวม 120 คน)

18 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562

11 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562

4 สิงหาคม 2562 9 สิงหาคม 2562

วันที่จัดกิจกรรม จ�านวน ปิดรับสมัคร ประกาศผล*

2 / 3 กันยายน 2562
(2 รอบ)

9-12 ธันวาคม 2562

16 / 17 / 18
ตุลาคม 2562

(3 รอบ)

ONE DAY BARISTA มหศัจรรยหนึง่วนั ทีจ่ะสรำงสรรคกำแฟของคณุเองไดทกุวนั

ล�ำพูน-ล�ำปำง พลัสควำมสุขยกก�ำลังสอง กับสองเมืองรองตองหำมพลำด

THE FALLEN BEAUTY OF ITALY เมืองแห่งศิลปะ และมนตเสน่หอันชวนฝน

กิจกรรมเยีย่มชมกิจกำร ปตท. ครั้งที ่2 ประจ�ำป 2562 KVIS-VISTEC

O
U
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B

O
U

N
D

 T
R

IP

24 พฤศจิกายน -
4 ธันวาคม 2562

15 สิทธิ์ต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

โดย บจ. อิลิท ฮอลิเดย์ แอน เอเยนซี่ (ประเทศไทย)

โดย บจ. เวกาทัวร์ แอนด์ เทรเวิล
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• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/ โปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
   โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ทีไ่ด้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
• ปตท. ขอสงวนสทิธิก์ารร่วมกิจกรรมให้ผูท่ี้ถือหุน้กู้ ปตท. มากกว่า 100 หน่วย และขอสงวนสทิธิก์ารร่วมกจิกรรม (ประเภทเดียวกนั) 
  ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นเวลา 2 ปี
• ในกรณทีีม่ผีูแ้จ้งความประสงค์การเข้าร่วมกจิกรรมเกนิจ�านวนทีจ่ดัเตรยีมไว้ ปตท. จะคดัเลอืกโดยการสุม่รายชือ่จากผู้ลงทะเบยีน
  ทีด่�าเนนิการตามขัน้ตอนและมคีณุสมบตัถิกูต้องตามเงือ่นไขทีก่�าหนดเท่าน้ัน
• ผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิไ์ม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัร่วมกจิกรรมได้
• สทิธิก์ารร่วมกจิกรรมไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได้
• ข้อมลูผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ปรบัปรงุ ณ วนัที ่30 เมษายน 2562

หมายเหตุ

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) 
(24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่าน
PTT Debenture Call Center

ลงทะเบียนผ่าน
PTT Debenture Application

(24 ชั่วโมง)

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

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

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่

   โทรมาที่หมายเลข 0-2624-5599   
   กด 8 เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนกิจกรรม 
   กดเลือกสมัครกิจกรรมที่ท่านสนใจ
   กดหมายเลขอ้างอิง 12 หลัก
   (หลังชื่อบนปกนิตยสาร happiness Activity)
   กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีสะดวกให้ติดต่อกลับ
   ท�าตามขั้นตอนที่แจ้งโดยระบบ IVR

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. สามารถสมัครร่วมกิจกรรมกับ PTT DEBENTURE CLUB ได้ 4 ช่องทาง

การสมัครกิจกรรม

1

2
3

4

หรือ




