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     เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสุขกันเช่นเคย
ด้วยกลิ่นไอกาแฟที่หอมกรุ่น รสชาติละมุน กับกิจกรรม
การชงกาแฟอเมซอนยอดนิยมใน “One Day Barista” 
ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน อ.วังน้อย จ.อยุธยา ต่อเน่ืองกับ
กิจกรรมรักษ์โลกและลดโลกร้อน    กับ   DIY   ศิลปะบนกระเป๋าผ้า
พร้อมชมงานศิลป์ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
อาคารเก่าสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5

     อากาศในช่วงต้นปี เหมาะส�าหรับการท่องเที่ยวแบบ
Exclusive สัมผัสความเย็นสดชื่นของประเทศฟินแลนด์
สถานท่ีซ่ึงนักท่องเท่ียวให้คะแนนสูงสุดในธรรมชาติอัน
สวยงาม ปรากฏการณ์แสงเหนือ ดินแดนหิมะสีขาวเหมือน
ในเทพนิยาย ล่่องเรือในทุ่งน้�าแข็ง สัมผัสอุณหภูมิติดลบกับ
การลงเล่นน้�าในชุดว่ายน้�าแบบพิเศษ และเต็มอ่ิมกับอาหาร
ท่ีคัดสรรเป็นพิเศษให้กับ PTT Debenture Club
 
      Amazing Thailand “Krabi inland” ลัดเลาะเมือง
น่าอยู่ ผู้คนน่ารักกับชุมชนเกาะกลาง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่ี
เป่ียมไปด้วยเสน่ห์ ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เย่ียมชมควนลูกปัด
และวัตถุโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคลองท่อมกับความเจริญ
รุ่งเรืองของเมืองกระบ่ีท่ีมีมากว่า 5,000 ปี มหัศจรรย์ความ
งามของสระมรกต สระน้�าผุด และผ่อนคลายด้วยการแช่
บ่อน้�าแร่ Onsen แบบส่วนตัวท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

 
      ปิดท้ายด้วยกิจกรรมส�าคัญประจ�าปี ในงานมหัศจรรย์
ไม้เมืองหนาวของ ปตท. จ.ระยอง กับการชมดอกทิวลิป
สีสันสดใส และพันธุ์ไม้เมืองหนาว ที่สามารถปลูกได้ใน
ภูมิอากาศร้อนของเมืองระยอง
 
     สุดท้ายนี้ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓  พวกเรา
ทีมงาน PTT Debenture Club ขออ�านวยอวยพรให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และครอบครัวมีความสุข สมหวัง พบเจอ
แต่สิ่งที่ดีงาม มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สดใส สมบูรณ์ 
แข็งแรงตลอดไปค่ะ
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WORK
SHOP สถานที่ : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus :

AICA) อำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 / 30 มกราคม 2563

ONE DAY BARISTA
     ปูพื้นฐานสู ่โลกของกาแฟ จากผู้ที่รัก
ในการดืม่กาแฟเป็นชวีติจติใจ สูป่ระสบการณ์
สุดพิเศษกับการเป็นบาริสต้า ด้วยเวิรก์ชอป
ONE DAY BARISTA ทีน่อกจากจะสอนวธิกีาร
ชงกาแฟแบบมอือาชพีแล้ว ยงัให้คณุได้สมัผสั
ถึงรสชาติอันล�าลึกของกาแฟ ซึ่งสามารถ
สร้างสนุทรยีรสให้กับชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อ

้
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• ลงทะเบียน ตัง้แต่วันนีถ้งึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562
  ประกาศผลผูไ้ด้รบัสทิธ์ิวนัที ่20 ธันวาคม 2562
• จ�านวนสิทธิผ์ูร่้วมกจิกรรม 15 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผูถ้อืหุน้กู้
  ปตท. และผูต้ดิตาม 1 คน ต่อ 1 สทิธ์ิ รวม 30 คน)
  โดยสามารถเลอืกได้ 1 รอบเท่านัน้
• ปตท. จะจัดส่งเอกสารยนืยนัสทิธิใ์ห้กบัผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิ์
  ทางจดหมายลงทะเบียนหลงัประกาศรายชือ่ หากไม่
  แจ้งยืนยันภายในวันที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ปตท.
  จะถอืว่าสละสิทธ์ิ และจะเลือ่นส�ารองตามล�าดบัต่อไป
• ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะต้องเป็นผูถื้อหุน้กู ้ปตท.
  และผู้ติดตามซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในเอกสารยืนยัน 
  สิทธิ์ที่ส่งกลับมาที่ ปตท. เท่านั้น
• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้า
  ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วันท�าการ มิเช่นนั้น
  จะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท Workshop เป็น
  เวลา 2 ปี

FYI กาแฟพื้นฐานที่คนนิยมดื่ม
กาแฟนั้นมีหลายประเภท หลายชนิด เรามารู้จักกาแฟพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่นิยมดื่มกันดีกว่า

หมายเหตุ

เอสเพรสโซ่
 คือ กาแฟ 100% มีรส

เข้มมาก มักเสิร์ฟเป็นช็อต
เช่น หนึ่งช็อต หรือสองช็อต

อเมริกาโน่
คือ เอสเพรสโซ่ + น�้าร้อน

มีรสชาติอ่อนกว่าเอสเพรสโซ่
หรือที่เรียกว่ากาแฟด�า

นั่นเอง

มอคค่า
คือ เอสเพรสโซ่ + น�้าเชื่อม
ช็อคโกแลต + นมร้อน +
ฟองนม และโรยหน้าด้วย
ผงช็อคโกแลต หรือโกโก้

คาปูชิโน่
คือ เอสเพรสโซ่ + นม
+ ฟองนม เหมาะกับ
คนที่ชอบดื่มกาแฟ

นม ๆ มัน ๆ 

ลาเต้
คือ เอสเพรสโซ่ + นม +
ฟองนม ซึ่งเมนูนี้จะใส่นม

เยอะกว่าคาปูชิโน่
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สถานท่ี : “หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา” 49/1 ถนนพระอาทิตย์ 
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

14 / 15 กุมภาพันธ์ 2563WORK
SHOP

“หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา”

ศิลปะบนถุงผ้า และอาร์ตสเปซ

     ไม่ว่าเราจะถือถุงผ้ามาตั้งไม่รู้กี่แบบ ไม่รู้กี่ครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหน กับกิจกรรม
เวิรก์ชอปศิลปะบนถุงผ้า ด้วยการเพ้นตถ์ุงผ้าด้วยสีชอลค์ ท่ีนอกจากเราจะได้ถุงผ้าเก๋ ๆ
ลายไม่ซ�้ากับใครในโลกแล้ว เรายังได้สร้างสรรค ์ และประดิดประดอยท�าข้ึนด้วยตัวเราเอง
พร้อมชื่นชมงานศิลปะที่อารต์สเปซสุดชิคของกรุงเทพฯ “หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา”

“หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา” อาคารทรงปั้นหยาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บน
ถนนพระอาทิตย์ ติดกับป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้มีความงดงามกว่าที่เคย 
จากบ้านเก่าถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่แสดงงานศิลปะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้องด้วยกัน งานที่จัดแสดงนั้นเป็น
งานที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. รวมทั้งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ
ศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินรุ่นใหม่ ๆ อีกด้วย
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08.30 น.

13.00 น.

รอบเช้า

รอบบ่าย

09.00 น.

13.30 น.

10.15 น.

14.45 น.

10.30 น.

15.00 น.

12.00 น

16.30 น

ลงทะเบยีน ณ “หอศลิป์ ณ บ้านเจ้าพระยา”
ถนนพระอาทิตย์
ฟังบรรยายภาพรวมความเป็นมา และน�าชม
นิทรรศการงานศิลปะ
Coffee Break กบั Café Amazon for Chance
กจิกรรม Workshop ศลิปะเพ้นต์ถงุผ้าด้วยสชีอล์ค

จบกจิกรรม

ลงทะเบยีน ณ “หอศลิป์ ณ บ้านเจ้าพระยา”
ถนนพระอาทิตย์
ฟังบรรยายภาพรวมความเป็นมา และน�าชม
นิทรรศการงานศิลปะ
Coffee Break กบั Café Amazon for Chance
กจิกรรม Workshop ศลิปะเพ้นต์ถงุผ้าด้วยสชีอล์ค

จบกจิกรรม

กำาหนดการ

• ลงทะเบียนตัง้แต่วันนีถ้งึวนัท่ี 5 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้ได้รบัสทิธิว์นัที ่10 มกราคม 2563
• จ�านวนสิทธ์ิผู้ร่วมกจิกรรม 15 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผูถื้อหุน้กู้ ปตท. และ ผูต้ดิตาม 1 คนต่อ 1 สทิธิ ์รวม 30 คนต่อรอบ)
  โดยสามารถเลือกได้เพียง 1 รอบเท่านัน้
• กรณยีกเลิกการเข้าร่วมกจิกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวนัจดักจิกรรมอย่างน้อย 7 วนัท�าการ มเิช่นนัน้จะถูกตดัสทิธ์ิ
  ในกจิกรรมประเภท workshop เป็นเวลา 2 ปี

หมายเหตุ
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     จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ของประเทศไทย จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่กระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวย น�้าใส หาดทรายขาวแต่เพียงเท่านั้น กระบี่ยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวบนบกที่ยังคงความงดงามทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็น วัด พระธาตุ พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งชุมชน
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ยงัมีสถานทีท่ีเ่กดิจากปรากฏการณ์ธรรมชาต ิอย่างเช่น หุบเขา น�า้ตก สระมรกต
และสระน�า้ผดุ ในบรรยากาศดีงามไม่แพ้ต่างประเทศ จึงไม่แปลกใจเลยว่ากระบี่ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองท่อง
เที่ยวของไทย ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจ พร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนได้แบบไม่ต้องลงทะเล
ก็ประทับใจได้ไม่รู้ลืม

ลัดเลาะเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

สถานที่ : จังหวัดกระบี่

20-23 กุมภาพันธ์ 2563INBOUND
TRIP

กระบี่ มีดีมากกว่าทะเล
วัดถ�้ำเสือ



Trip

11

DAY 1 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–กระบี่

06.30 น.

07.25 น.

08.50 น.

คณะพร้อมกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 
ประตทูี ่ 9 แถว 9-10 สายการบนิแอร์
เอเชยี เจ้าหน้าที ่เวกาทวัร์ พร้อมต้อนรบั
และอ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยสาย
การบนิแอร์เอเชยี เทีย่วบนิท่ี FD3213
(ใช้เวลาบนิประมาณ 1.25 ช่ัวโมง)

ถงึ สนามบนิกระบี ่ออกเดนิทางจากสนาม
บนิโดยรถโค้ชปรบัอากาศ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
บ้านโกตุง

สกัการะ วดัถ�า้เสือ ชือ่วดันัน้มาจากการ
สนันษิฐานว่าในอดตีนัน้เคยมเีสอือาศยัอยู่ 
โดยภายในถ�้ายังปรากฏหินธรรมชาติ
เป็นรปูแบบของอุง้เท้าเสอื เอกลกัษณ์ท่ี
นยิมชืน่ชอบของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาตกิคื็อการทีไ่ด้มาสกัการะ
ขอพรจาก “เจ้าแม่กวนอมิ” มคีวามสงู
กว่า 5 เมตร “พระพทุธรปูหยกขาว” ศลิปะ
พม่าอายุนบัร้อยปี และ “พระพทุธบาท
จ�าลอง” ให้ได้แวะกราบไหว้ นอกจากนีอี้ก

เที่ยง

ช่วงบ่าย 

หนึง่จดุเด่นอนัเลือ่งชือ่คอืการพชิติบนัได 
1,200 ขัน้ เพ่ือสักการะ “พระธาตเุจดย์ี
ระฆงัใหญ่” ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา วิวข้างบน
นัน้จะสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืง
กระบีไ่ด้รอบทศิ จากนัน้แวะชลิล์ทีร้่าน
กาแฟบ้านต้นไม้

น�าเข้าทีพ่กัโรงแรม Centra by Centara 
Phu Pano Resort Krabi หรอืเทยีบเท่า 
(พกั 2 คนื)

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ร้านอาหาร
แลเลกรลิล์

ช่วงค�่า

ทำงขึ้นบันได 1,200 ขั้น

เจ้ำแม่กวนอิม

วิวด้ำนบนวัดถ�้ำเสือ
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสูท่่าเรอืสวนสาธารณะธารา ก่อน
นัง่เรอืหางยาวหวัโทงไป “ชมุชนเกาะ
กลาง” ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยเสน่ห์ ชมเกาะ
กลางโดยรถสามล้อเพือ่สมัผสัความอดุม
สมบรูณ์ของธรรมชาต ิทัง้ทุง่นาทีเ่ขยีวขจี 
บ้านเรือนของชาวมสุลมิเรยีงรายรมิถนน 
ชาวบ้านท่ีอาศัยบนเกาะนีส่้วนใหญ่เป็น
ชาวมสุลมิท�าอาชพีประมงชายฝ่ังเป็นส่วน
ใหญ่ ระหว่างนัง่รถสามล้อ จะเหน็ต้นข้าว
สงัข์หยดเป็นข้าวนาปีทีป่ลกูกนัปีละครัง้ 
มีคุณค่าทางอาหารสูงและยังเป็นข้าว
อนิทรย์ีท่ีมีคุณภาพตัง้แต่กระบวนการปลกู 
การเกบ็เกีย่ว และการสข้ีาวท�ากนับนเกาะ
ด้วยมอืของชาวบ้าน จากนัน้ชม “กลุม่
เรือหัวโทงจ�าลอง” ที่ผลิตเป็นสินค้า
ทีร่ะลกึเพือ่จ�าหน่ายจนกลายเป็นสนิค้า 
OTOP มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่

DAY 2 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
เกาะกลาง

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

และชม “กลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าปาเต๊ะ” ที่
รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผ้าปาเต๊ะส่งขาย
เปน็การหารายไดเ้สรมิใหก้บัครอบครวั 
โดยได้แนวคิดและวิธีการท�าผ้าปาเต๊ะ
มาจากจงัหวดัปัตตาน ีผสมผสานกบัการ
ท�าผ้าปาเต๊ะของชาวมาเลย์ และการท�า
ผ้าบาติค จึงได้ผ้าที่มีสีสัน และลวดลาย
ที่มีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากนั้นลองท�าผ้าปาเต๊ะด้วย
การเลอืกสสีนัตามชอบ และน�ากลบับ้าน
เป็นทีร่ะลึก

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ขนาบน�า้วิวซฟีูด้

เดนิทางสูท่่าเรอืท่าเลเพือ่นัง่เรอืหางยาว
ชม “เขาขนาบน�า้” ภูเขาหินปนูสองลกู
ท่ีเป็นแลนด์มาร์กของเมืองกระบ่ี 
ดื่มด�่าธรรมชาติบริสุทธิ์ภายในเขา
ขนาบน�้าจะมถี�า้หินงอกหนิย้อย มหีลัก
ฐานการขดุพบโครงกระดกูมนษุย์โบราณ 
นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฐานที่ตั้งของ
ทหารญีปุ่่น สมยัสงครามโลกครัง้ที ่2  

กลุ่มแม่บ้ำนผลิตผ้ำปำเต๊ะ

ข้ำวสังข์หยด

ชุมชนเกำะกลำง

เรือหัวโทงจ�ำลอง
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่ อ.คลองท่อม เพือ่ชมแหล่ง
โบราณคดทีีส่�าคญัของประเทศ “พพิิธภณัฑ์
วัดคลองท่อม” มีวัตถุโบราณจ�านวน
มากมายท่ีขดุค้นพบได้ในบรเิวณทีเ่รยีกว่า 
“ควนลกูปัด” รวมถงึ เหรียญโลหะ เศษ
ภาชนะดนิเผา เครือ่งประดบัท�าจากหิน 
แก้ว ส�ารดิ ทองค�า ฯลฯ อนัแสดงถงึความ
เจรญิรุง่เรอืงในอดีตของเมอืงกระบ่ีทีม่ี
มากว่า 5,000 ปีมาแล้ว 

จากนัน้เดนิทางชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
“สระมรกต” เป็นสระน�า้อุน่ทีเ่กดิจากธาร
น�า้อุน่ในผนืป่าทีร่าบต�า่ของภาคใต้ไหลมา
รวมกนั สามารถลงเล่นน�า้ได้แต่ไม่ควรดืม่
กนิเพราะอาจจะท�าให้เกิดน่ิว จากสระ
มรกตเดนิไปตามสะพานไม้จะพบกบัสระ
น�า้ผดุ อกีหนึง่มหัศจรรย์ความงามของ
แอ่งน�า้สฟ้ีาสดใสใจกลางป่า 

DAY 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  
คลองท่อม

ช่วงเช้า

ช่วงค�่า

น�าเข ้าที่พักโรงแรม Centra by 
Centara Phu Pano Resort Krabi 
หรือเทยีบเท่า

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ร้านอาหาร 
เดอะ ฮลิล์ ทอ็ป อ่าวนาง

เขำขนำบน�ำ้

สระมรกต

ควนลูกปัด
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
เรอืนมรกต

น�าเข้าทีพ่กั Nattha Waree Hot Spring 
Resort and Spa มบีรกิารแช่น�า้แร่ ท่าม
กลางบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเลอืก
บ่อทีจ่ะแช่ได้ถงึ 10 บ่อตามอธัยาศยั ให้
ความรูส้กึเหมือนออนเซน็ในประเทศญีปุ่น่ 

รับประทานอาหารค�่า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม พร้อมชมการแสดงพืน้เมอืง

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู่วดัประจ�าจังหวดั วดัแก้วโกวราราม 
พระอารามหลวงชัน้ตร ี ตัง้อยูก่ลางเมอืง
จงัหวดักระบ่ี เป็นศนูย์กลางของพระพทุธ
ศาสนาและศนูย์ศึกษาพระปรยิตัธิรรม
แผนกธรรมบาล ีโดยในวดัยงัมปีชูนยีวตัถุ
ที่ส�าคัญมากมาย อาทิ รูปหล่อด้วย
ทองส�าริด ก่อนแวะร้านของฝากต่อไป

เที่ยง

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

DAY 4 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
อ่าวนาง-คลองท่อม

สระน�้ำผุด

ภำยในโบสถ์วัดแก้วโกวรำรำม

 Nattha Waree Hot Spring
Resort and Spa
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รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

26,000 บาท

28,000 บาท

1,900 บาท

3,000 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิว์ันที่ 20 ธันวาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ไม่เกิน 15 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ 
  ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 10,000 บาท ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  10,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัง้สิน้เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

เที่ยง

13.00 น.

14.50 น.

16.20 น.

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ป้าอญัชลี

เดนิทางสู่ สนามบนิกระบี่

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดย
สายการบนิแอร์เอเชยี เทีย่วบนิที่ 
FD3211

ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ

วัดแก้วโกวรำรำม
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สถานที่ : ประเทศฟินแลนด์

OUTBOUND
TRIP เพื่อชมไฮไลท์

ของทริปนี้

สแกน

QR code29 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563

     ฟินแลนด์ ดนิแดนสขีาวทีเ่ตม็ไปด้วยหมิะในบรรยากาศดุจดัง่เทพนยิาย ทีจ่ะพาทกุท่านไปชมความมหศัจรรย์
แห่งธรรมชาต ิ ตามล่าแสงเหนือ หรือ “แสงออโรร่า” สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษกับบ้านพักแบบ GLASS 
IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่าผ่านหลังคากระจกใส ปาร์ตี้รอบกองไฟแบบชาวฟินน์ภายใต้แสงออโรร่า
ที่งดงาม สนุกกับการขี่สโนว์โมบิล และ นั่งสุนัขลากเลื่อน เที่ยวบ้านซานตาคลอส ทลายทุ่งน�้าแข็งไปกับเรือ
ตดัน�า้แขง็ SAMPO ICEBREAKER ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ลงว่ายน�า้ในอณุภูมติดิลบด้วยชดุว่ายน�า้กนัหนาวแบบพเิศษ
ผ่อนคลายกับการแช่น�้าแร่ ท�าสปา และ อบซาวน่า เพลิดเพลินกับอาหารการกินที่หลากหลาย พร้อมเติมเต็ม
การเดินทางของคุณได้แบบครบรสความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

ฟินแลนด์ ดินแดนสีขาว

DAY 1 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

04.00 น.

07.00 น.

15.00 น.คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 
ประตทูี ่ 4 แถว G สายการบนิฟินน์แอร์  
เจ้าหน้าที ่อลิทิ ฮอลเิดย์ พร้อมต้อนรบัและ
อ�านวยความสะดวก

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสาย
การบนิฟินน์แอร์ เทีย่วบนิที ่ AY142 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง)

ถงึ สนามบนิเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์ 
(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง)

น�าเข้าทีพ่กั RADISSON BLU PLAZA  
HOTEL HELSINKI หรอืเทยีบเท่า (4.5 ดาว)

รับประทานอาหารค�่า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม 

ช่วงค�่า

A WHITE WINTER

WONDERLAND
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ช่วงเช้า

ช่วงเช้า

เที่ยง

12.10 น.

13.30 น.

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางโดยรถบสัสู่ เมอืงตรูก ุ (Turku) 
อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์ 
ปัจจบุนัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของประเทศ
ฟินแลนด์ ชม ปราสาทตรูก ุ(Turku Castle) 
หนึง่ในโบราณสถานยคุกลาง อดตีเป็นที่
พ�านกัของผูค้รองเมอืง

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ท้องถ่ิน

น�าชม มหาวิหารแห่งตูรกุ (Turku 
Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ทีม่ชีือ่
เสยีงแห่งหนึง่ในฟินแลนด์ สร้างในช่วง
สมยัศตวรรษที ่13 สองข้างของโบสถ์ที่
เก่าแก่สวยงาม เป็นทีฝั่งศพของวรีบรุษุ
ชาวสวีเดนรวมทั้งพระนางแคทเธอรีน 
พระราชนิแีห่งสวเีดน จากนัน้เดนิทางสู่ 
เมอืงนานทาล ี(Naantali) เมืองรมิฝ่ัง
ทะเลทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงัจากสปารีสอร์ต 

น�าเข้าทีพ่กั NAANTALI SPA HOTEL 
& RESORT หรือเทียบเท่า (4 ดาว) 
เพลดิเพลินกับกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน
รีสอร์ต เช่น แช่น�า้แร่ ท�าสปา อบซาวน่า 
เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยล้าตามอัธยาศยั

รับประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม

รบัประทานอาหารเช้า บรกิารอาหารแบบ 
BOX SET บนรถบัสระหว่างเดินทางสู่ 
เมอืงเฮลซงิกิ

รบัประทานอาหารกลางวนั

ออกเดนิทางจากเฮลซงิก ิโดยสายการบิน 
ฟินน์แอร์ เท่ียวบนิที ่AY533

ถงึสนามบนิเมอืงโรวาเนยีม ีจากนัน้ชมเมอืง
โรวาเนยีม ีเมอืงหลวงของดนิแดนแลปแลนด์
ทีม่แีม่น�า้ 2 สายไหลตดัพาดผ่านเมอืงนี ้คอื 
แม่น�า้ KEMIJOKO และแม่น�า้ OUNASJOKI 
โรวาเนยีม ีไม่ใช่เพยีงรูจ้กัว่าเป็นเมอืงหลวง
ของแลปแลนด์เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นทีรู้่จักว่า
เป็นบ้านของคณุตาใจด ีทีเ่ดก็ทกุคนทัว่โลก
ต่างเฝ้ารอการมาของ คณุตา “ซานตาคลอส”

เที่ยง

ช่วงค�่า

ช่วงบ่าย

DAY 2

DAY 3

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
ตูรกุ-ปราสาทตูรกุ-มหาวิหารแห่งตูรกุ-
นานทาลี 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
โรวาเนียมี-กลาสอิคลู

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น�าเข้าทีพ่กั SANTA’S IGLOOS ARCTIC 
CIRCLE HOTEL ROVANIEMI  หรอืเทยีบ
เท่า (4.5 ดาว) “เปิดประสบการณ์แห่ง
การท่องเที่ยวกับที่พักสไตล์ อิคลู หรือ
บ้านของชาวเอสกโิม ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ
ของชาวแลปแลนด์ ยามค�า่คนืจะมแีสง
ออโรร่า* พาดผ่านเหนอืท้องฟ้า สามารถ
นอนชมความสวยงามแห่งธรรมชาตภิายใน
ห้องนอน ผ่านหลงัคากระจกใส สร้าง
ความประทบัใจจากการมาเยอืนดนิแดน
แสนมหัศจรรย์แห่งนี”้

ช่วงค�่า

*ข้ึนอยู่สภาพอากาศ

มหำวิหำรแห่งตูรกุ 

SANTA’S IGLOOS ARCTIC
CIRCLE HOTEL ROVANIEMI
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ช่วงเช้า

เที่ยง

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้าช่วงค�่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ชม ปราสาทหมิะ (Snow Castle) อนัเป็น
ผลงานประติมากรรมระดบัโลก ครัง้ท่ี 19 
โดยในทุก ๆ  ปีของฤดูหนาว จะมกีารรงัสรรค์
ผลงานอนัยิง่ใหญ่ ทีมงานผูช้�านาญการจะ
เริม่การแกะสลกั และน�าเอาน�า้แขง็ก้อน
มหมึามาตกแต่งเป็นรปูแบบต่าง ๆ  รวมถงึ
การจ�าลองแบบให้เป็นเมอืงน�า้แข็งทีง่ดงาม
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกโดยฝีมอืมนษุย์

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
SNOW RESTAURANT 

ออกเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO 
ICEBREAKER เรอืตดัน�า้แขง็ หรอื ไอซ์
เบรคเกอร์ ทีโ่ด่งดงัท่ีสดุในโลก นัง่เรอืสมัผสั
กบัประสบการณ์ใหม่ทีย่ากจะลมืเลอืนจาก
การทลายทุ่งน�า้แข็งท่ีจับตวัหนากว่า 1 เมตร 
พร้อมกจิกรรม Ice Swimming ลงว่ายน�า้
ในบ่อน�า้กลางทะเลทีห่นาวเยน็ และล้อม
รอบไปด้วยน�า้แข็งหนาอุณหภูมทิีต่ดิลบ
กว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชดุว่ายน�า้พเิศษ 
A WATER RIGHT THERMAL SUIT

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน

น�าเข้าท่ีพกั ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA หรอืเทียบเท่า (4 ดาว) (พกั
2 คนื) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมัผสัประสบการณ์ในการ ขบัขีส่โนว์โมบลิ 
(SNOWMOBILE) พาหนะทีค่ล่องตวัทีส่ดุ
ในการเดินทางบนหมิะหรือน�า้แขง็ พร้อม
ค�าแนะน�าในการขบัขีท่ีถ่กูต้อง สนกุสนาน
และปลอดภยัจากเจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญ 
และช�านาญเส้นทางในการท่องเทีย่วแบบ
สโนว์โมบลิซาฟารี

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
ท้องถิน่ 

เดนิทางสู ่ฟาร์มสนุขัฮสักี ้สมัผสัประสบการณ์
การ ขบัเคลือ่นสุนัขลากเลือ่น HUSKY 
SAFARI ฮสักีเ้ป็นสนัุขท่ีมมีายาวนานกว่า 
3,000 ปี ทีใ่ช้ในการลากเลือ่นบรรทกุสิง่ของ

DAY 4

DAY 5

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
เคมิ-ปราสาทหิมะ-ล่องเรือ SAMPO 
ICEBREAKER

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ขี่สโนว์โมบิล-สุนัขลากเลื่อน-โรวาเนียมี-
ตามล่าแสงออโรร่า

ภำยในปรำสำทหิมะ

SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน�้ำแข็ง

Ice Swimming
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ช่วงค�่า

ช่วงเช้า

เที่ยง

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่หมูบ้่านซานตาคลอส ตัง้อยูบ่น
เส้นอาร์คตกิเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมี
ทีท่�าการไปรษณีย์ส�าหรบัผูท้ีต้่องการส่งของ
ขวญัไปยังคนทีร่กั ร้านขายของทีร่ะลึก ถ่าย
รปูกบัคณุลงุซานตาทีใ่จด ี เป็นทีร่ะลกึใน
การมาเยือน 

รบัประทานอาหารกลางวนั

DAY 6 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563     
หมู่บ้านซานตาคลอส-เฮลซิงกิ

หรอืเป็นพาหนะในพืน้ทีท่ีป่กคลมุไปด้วย
น�า้แขง็ และ หมิะ ฮสักีจ้งึได้กลายมาเป็น
สนุขัลากเลือ่นพนัธุแ์ท้ มปีระสทิธิภาพใน
การลากเลือ่นสงูสดุในบรรดาสนุขัลากเล่ือน
ทัง้หมด นอกจากนีส้นุขัลากเลือ่นยงัเป็น
กฬีายอดนยิม โดยมมีชัเชอร์ (Musher) 
เป็นผูบ้งัคบัเลือ่นในการแข่งขนัแต่ละครัง้
จนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบ
ขัว้โลก

รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 

หลังรับประทานอาหารค�่า ออกตามหา
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงออโรร่า 
(AURORA BOREALIS) ภายในจดุชมแสง
ออโรร่าทีด่ทีีส่ดุ พร้อมทัง้สนกุสนานไปกบั
งานปาร์ตีสุ้ดพเิศษภายใต้แสงออโรร่า ณ 
กระโจมอนัแสนอบอุน่ และอบอวลไปด้วย
ความสขุ ดืม่ด�า่บรรยากาศรอบกองไฟแบบ
ชาวฟินแลนด์ กบัประสบการณ์ครัง้หนึง่ใน
ชวีติทีท่า่นจะตอ้งประทบัใจอยา่งไมรู่ล้มื

น�าเข้าทีพ่กั ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA หรือเทียบเท่า (4 ดาว)

สุนัขลำกเลื่อน HUSKY SAFARI

หมู่บ้ำนซำนตำคลอส

AURORA BOREALIS
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14.10 น. 

ช่วงเช้า

15.30 น. 

ออกเดนิทางจากเมือง โรวาเนยีม ีโดยสาย
การบนิ ฟินน์แอร์ เทีย่วบนิที ่AY534

เดนิทางถงึเมอืงเฮลซงิก ิเจ้าของสมญานาม 
“ธดิาสาวแห่งทะเลบอลติก” เนือ่งจากมี
ภมูปิระเทศตดิทะเลบอลตกิ พร้อมสมัผสั
วถิชีวีติของชาวเมอืงเฮลซงิกิ

รับประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคารท้องถิน่
อสิระช่วงเวลาส�าหรบัการชอปปิง ซ่ึงบรเิวณ
ทีพ่กั อยูใ่กล้แหล่งชอปปิง ห้างสรรพสนิค้า 
ร้านค้า แบรนด์ท้องถิน่ และแบรนด์เนมให้
ท่านเลอืกสรร 

น�าเข้าทีพ่กั RADISSON BLU PLAZA 
HOTEL HELSINKI หรือเทียบเท่า (4.5 ดาว)

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น�าชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius  
Monument) สร้างเพื่อสดุดีให้แก่
นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชือ่ดังของโลก
ชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่ง
เพลงฟินแลนด์เดยี เพลงปลกุใจชาวฟินแลนด์
ใหล้กุขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรสัเซยี
ต่อด้วย จตัรุสัรฐัสภา (Senate Square) 
เป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรย์ีพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์
และ มหาวหิารใหญ่นกิายรเูธอรนั Market 
Place ตลาดสดกลางแจ้งทีน่กัท่องเทีย่ว
นยิมมาเดนิเล่น ชอปปิง และผ่านชม มหา
วหิารอสุเปนสกี ้(Uspenski Cathedral) 
สถาปัตยกรรมเป็นแบบรสัเซีย เป็นเครือ่ง
แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งฟนิแลนด์ 
และรัสเซีย ทีร่สัเซยีนัน้เคยปกครองเมอืง
เฮลซงิกมิานานถงึ 108 ปี ชม โบสถ์เทมเป 
ลโิอ คโิอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถ์
หนิ (ROCK CHURCH) สร้างขึน้ในครสิต์
ศตวรรษท่ี 19 เป็นโบสถ์ท่ีมสีถาปัตยกรรม
แปลกกว่าทีอ่ืน่โดยการสร้างมีการขดุเจาะ

ช่วงค�่า เที่ยง

16.50 น.

DAY 7
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
เฮลซิงกิ-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส-จัตุรัสรัฐสภา 
-โบสถ์หิน

เข้าไปในภูเขาหนิแกรนิตทัง้ลกู ตกแต่ง
ภายในอย่างเรยีบง่ายแต่มเีสน่ห์ในตวัเอง
อย่างล�า้ลกึ คูร่กัหนุม่สาวจะนยิมมาจดังาน
แต่งงานทีโ่บสถ์แห่งนี ้ หากมองจากมมุสงู
ทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้
มรีปูร่างคล้ายจานบนิ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ท้องถิน่

ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซิงก ิ โดย
สายการบินฟินแอร์ เทีย่วบินท่ี AY141

อนุสำวรีย์ซิเบลิอุส

จัตุรัสรัฐสภำ
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• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 20 ธันวาคม 2562
• จ�านวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าน�้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  ก�าหนด (ชั้นประหยัด ไม่เกิน 23 กก. 1 ใบ/ ชั้นธุรกิจ
  ไม่เกิน 23 กก. 2 ใบ) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจ�า 50,000 บาท ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
• ช�าระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 50,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ท้ังสิน้ เนือ่งจากได้ส�ารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว

รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม 
พกัห้องละ 2 คน (ชัน้ทศันาจร)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ธรุกจิ
(ราคาเริม่ต้น) เพิม่คนละ

ไม่รวมค่าตัว๋เครือ่งบิน ลดราคา

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

144,000 บาท

150,000 บาท

95,000 บาท

38,000 บาท

58,000 บาท

หมายเหตุ

07.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ

DAY 8 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563    
สุวรรณภูมิ

มหำวิหำรอุสเปนสกี้ 

 โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ 
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สถานที่ : โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และงานมหัศจรรย์
ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
รอบที่ 2 : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2563
เดินทางไป-กลับในวันเดียวกัน จำานวน 3 รอบ รอบละ
120 คน (ฟรีสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และ ผู้ติดตาม 1 คน)

7 / 8 / 9 เมษายน 2563PTT
SITE VISIT

06.00 น.

07.00 น.

07.30 น.

10.30 น.

12.30 น

14.00 น

15.30 น

18.30 น

ลงทะเบียนบรเิวณหน้าห้อง Auditorium
อาคาร 3 ชัน้ 2 ปตท. ส�านกังานใหญ่
และรบัประทานอาหารเช้า
ผู้บรหิาร ปตท. กล่าวต้อนรบั/ จบัรางวลั
Lucky Draw/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึร่วมกนั
(ในห้องประชมุ)
ออกเดนิจากกรุงเทพฯ โดยรถบสั 
ปรบัอากาศ
เยีย่มชมงานมหศัจรรย์ไม้เมอืงหนาว
ทวิลปิบานทีร่ะยอง
รบัประทานอาหารกลางวนั
เยีย่มชมโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิปตท.
จงัหวดัระยอง
ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ
แวะซือ้ของฝาก และท�าธุระส่วนตวั

เดนิทางถงึ ปตท. ส�านกังานใหญ่
โดยสวัสดภิาพ

กำาหนดการ

PTT SITE VISIT
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• ลงทะเบยีนตัง้แต่วนันีถ้งึวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2563
  ประกาศผลผูไ้ด้รบัสทิธ์ิวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2563
• จ�านวนสทิธิผ์ูร่้วมกจิกรรม 60 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผูถื้อ
  หุ้นกู ้ปตท. และผูติ้ดตาม 1 คน ต่อ 1 สทิธิ ์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
  ก่อนวนัจดักจิกรรมอย่างน้อย 7 วนัท�าการ มเิช่นนัน้
  จะถกูตดัสทิธิใ์นกจิกรรมประเภท Site Visit เป็น
  เวลา 3 ปี

หมายเหตุ
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PTT 
SOCIETY

ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุข
รอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

TRIP
THE FAITH

OF MYANMAR

วิถีแห่งศรัทธา ที่เมียนมา
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
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TRIP

26-29 กรกฎาคม 2562

สายหมอกขาว ขุนเขาเขียว 
เพชรบูรณ์–พิษณุโลก
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WORK SHOP
ONE DAY BARISTA

กจิกรรมหนึง่วนั ทีจ่ะทำาให้
คณุรู้จกักาแฟมากกว่า

แค่การดืม่
29 / 30 พฤษภาคม 2562
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SEMINAR

3 สิงหาคม 2562

สัมมนาสุขภาพ

‘สูงวัยแบบคูล ๆ เรียนรู้สู่
บูรณาการ’
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สถานีรถไฟฟ้า

หมอชิต

HOW TO GO ?

แผนที ่ปตท. สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี รังสิต

แผนที ่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

HOW TO GO ?

ถนนวิสุทธิกษัตริย

ถนนสามเสน

ถนนลำพูน

ถนนพระสุเมรุ

ถนนรามบุตรี

ถนนตะนาว
ถนนขาวสารถนนจักรพงษ

ถนนเจาฟา

ถนนพระอาทิตย

วัดเอี่ยมวรนุช

วัดสามพระยา

ปอมพระสุเมรุ

HOW TO GO TO

ARTS GA�ERY

วิหารหลวงจักรเจษฎา
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วัดชนะสงคราม วัดบวรนิเวศวิหาร
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PTT DEBENTURE CLUB
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ประมวลกิจกรรม

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

15 ธันวาคม 2562

5 มกราคม 2563

18 ธันวาคม 2562

18 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562

16 กุมภาพันธ์ 2563

20 ธันวาคม 2562

10 มกราคม 2563

21 กุมภาพันธ์ 2563

15 สิทธ์ิต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธ์ิ รวม 30 คน)

15 สิทธ์ิต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธ์ิ รวม 30 คน)

15 สิทธ์ิ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธ์ิ รวม 30 คน)

15 สิทธ์ิ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ
1 สิทธ์ิ รวม 30 คน)

60 สิทธิ์ต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ

1 สิทธิ์ รวม 120 คน)

วันที่จัดกิจกรรม จ�านวน ปิดรับสมัคร ประกาศผล*

29 / 30 มกราคม 2563
(2 รอบ)

14 / 15 กุมภาพันธ์ 2563
(4 รอบ)

29 กุมภาพันธ์ -
7 มีนาคม 2563

20 - 23 
กุมภาพันธ์ 2563

7 / 8 / 9 เมษายน 2563
(3 รอบ)

ONE DAY BARISTA ปูพื้นฐานสู่โลกของกาแฟ จากผู้ที่รักในการดื่มกาแฟ สู่ประสบการณ์สุดพิเศษ 
                กับการเป็นบาริสต้า

A WHITE WINTER WONDERLAND ฟินแลนด์ ดนิแดนสขีาว  โดย บจก.อลิิท ฮอลิเดย์

กระบี ่มดีมีากกว่าทะเล โดย บจก.เวกาทวัร์ แอนด์ ทราเวล

ศลิปะบนถงุผ้า และอาร์ตสเปซ “หอศลิป์ ณ บ้านเจ้าพระยา”

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง 
ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2563
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• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/ โปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
   โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ทีไ่ด้รับสิทธ์เข้าร่วมกจิกรรมทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
• ปตท. ขอสงวนสทิธิก์ารร่วมกิจกรรมให้ผูท่ี้ถือหุน้กู้ ปตท. มากกว่า 100 หน่วย และขอสงวนสทิธิก์ารร่วมกจิกรรม (ประเภทเดียวกนั) 
  ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมเป็นเวลา 2 ปี
• ในกรณทีีม่ผีูแ้จ้งความประสงค์การเข้าร่วมกจิกรรมเกนิจ�านวนทีจ่ดัเตรยีมไว้ ปตท. จะคดัเลือกโดยการสุม่รายช่ือจากผูล้งทะเบยีน
  ทีด่�าเนนิการตามขัน้ตอนและมคีณุสมบตัถิกูต้องตามเงือ่นไขทีก่�าหนดเท่านัน้
• ผูท้ีไ่ด้รบัสทิธิไ์ม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัร่วมกจิกรรมได้
• สทิธิก์ารร่วมกจิกรรมไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได้
• ข้อมลูผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. ปรบัปรงุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562

หมายเหตุ

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR)  
(24 ชั่วโมง)

ลงทะเบียนผ่าน
PTT Debenture Contact 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




