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website : www.pttplc.com email : debentureclub@pttplc.com

     สวัสดีค่ะ เรามาพบกันในช่วงกลางปีกับกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ท่านผู้ถือ
หุ้นกู้ ปตท. โดยเร่ิมสัมผัสแรกด้วยกิจกรรม One Day Barista ท่ีนอกจากจะล้ิมรส
และทดลองทำากาแฟหลากหลายชนิด ยังได้เย่ียมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ศูนย์รวม
แรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์กาแฟให้แก่ผู้ที่หลงใหล กลิ่นหอม และรสชาติของ
กาแฟอย่างแท้จริง

     ตามมาด้วยสัมผัสรักสุขภาพ กับการดูแลร่างกายและจิตใจด้วยการฝึกโยคะ
ซ่ึงนอกจากจะช่วยกระตุ้นการทำางานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยบำาบัดการบาดเจ็บ
จากการทำางาน ออฟฟิศซินโดรม ยังสร้างความสมดุลทั้งกายและใจไปด้วยกัน 
โดยกิจกรรมโยคะบำาบัดในคร้ังน้ี  เราจะได้พบกับสุดยอดบรมครูโยคะของเมืองไทย
ครูหนู ชมชื่น  สิทธิเวช  ที่นอกจากเป็นบรมครูมากด้วยประสบการณ์หลายสิบปี
ครูหนูยังมีหลักและวิธีการสอนแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยากเกินไป ผู้ฝึกสามารถ
เรียนรู้และทำาความเข้าใจกับสภาวะร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป และครูหนูยังเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ทุกคนในการดูแลสุขภาพแบบ
ยั่งยืน

     และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปสัมผัสทริปท่องท่องเที่ยวแบบอีสานคลาสสิก
กับเมืองรองสองนครแห่งภาคอีสาน “สกลนคร และนครพนม” ดินแดนแห่งธรรมะ 
โดยเร่ิมกิจกรรมสายบุญด้วยการกราบไหว้อัฐิธาตุพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต  เย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร และพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร พร้อมกราบสักการะ
รอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ท่ีวัดพระธาตุเชิงชุม  นมัสการ หลวงพ่อแสน ศูนย์รวม
จิตใจของชาวสกลนคร และพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครพนม “พระธาตุพนม”

     นอกจากจะได้ทำาบุญไหว้ขอพรแล้ว ทริปอีสานคลาสสิกยังพาชมแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ วิวทะเลสาบหนองหาร ตำานานผาแดง - นางไอ่ รวมท้ังวัดถ้ำาผาแด่น เทือกเขา
แห่งประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนาน มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และมี
โขดหินขนาดใหญ่ละม้ายคล้ายพระธาตุอินแขวนของประเทศเมียนมา เป็นสถานท่ี
ซึ่งเหมาะแก่การบำาเพ็ญภาวนา ซึ่งในอดีตบูรพาจารย์สายวิปัสสนาหลายรูปเคย
จำาพรรษา และปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้ 

    ศิลปวัฒนธรรมของชาวอสีานเปนแรงดงึดูดนักทองเทีย่วอยางไมขาดสาย 
อาทิ ผายอมคราม “ครามสกล” ผลิตภัณทชมุชนแหลงยอมผาครามทีม่ ี
คุณภาพ และมเีอกลักษณโดดเดน พรอมรวมกิจกรรมทาําผายอมครามดวยตวั 
เอง เยีย่มชม สถานทีป่ระวตัิศาสตรอยางอนสุรณสถานประธานโฮจมิินห และ 
ศูนยการศกึษา การพัฒนาภูพาน อันเนือ่งมาจากพระราชดําาริในหลวงรชักาล 
ที ่9 แหลงพัฒนา แหลงนํา้ ฟนฟูสภาพปา เลีย้งสัตว เพาะปลกู ซึง่ถอืเปนแม 
ขายการพัฒนาแบบ เบ็ดเสร็จ

     และเม่ือมาเยือนถ่ินอีสานแลว ส่ิงท่ีเปนจุดหมายอีกแหง คือ การสักการะ บูชา 
พญาศรีสัตตนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สถานท่ีเย่ียมเยียนแหงใหมของ 
นครพนม เปนท่ีร่ําลือกันวา หากใครไดมากราบไหวอธิษฐานจิต จะสมหวังทุก 
ประการ เรียกไดวาการเดินทางแดนอีสานท่ีสรางความสุข อ่ิมบุญแบบธรรมะ อ่ิมใจ 
กับธรรมชาติอันงดงาม และเจริญใจกับวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาชานาน

Happiness is a way of travel, not a destination “Ryo M. Goodman” 
ความสุขเกิดข้ึนระหวางการเดินทางไมใชจุดหมายปลายทาง ขอใหทานผูถือหุนกูฯ มี
ความสุขกับกิจกรรมของ ปตท.    และ เพ่ือไมใหทานพลาดทุกขาวสารจากเรา 
PTT Debenture Club มี LINE Official Account แลว Add Friend กันไวนะคะ 
Click ท่ีน่ี แลวพบกันคะ

พรรณพร ศาสนนันทน
บรรณาธิการบริหาร
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*ประกาศผลทางเว็บไซต์ ปตท. และ SMS (เฉพาะผู้ ได้รับสิทธิ์)

19 เมษายน 2563

17 พฤษภาคม 2563

10 พฤษภาคม 2563 15 พฤษภาคม 2563

24 เมษายน 2563

22 พฤษภาคม 2563

15 สิทธ์ิต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ

รวม 30 คน)

30 สิทธ์ิต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ

รวม 60 คน)

15 สิทธ์ิต่อรอบ
(ผู้ติดตาม 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ

รวม 30 คน)

วันที่จัดกิจกรรม จำานวน ปดรับสมัคร ประกาศผล*

27 / 28 พฤษภาคม 2563
(2 รอบ)

9 / 10 กรกฎาคม 2563
(4 รอบ)

22-25 กรกฎาคม 2563

ONE DAY BARISTA มนตเสนหแหงรสชาติ และกลิน่หอมทีช่วนหลงใหล

อีสานคลาสสิก เมืองรองสองนคร สกลนคร-นครพนม

THERAPEUTIC  YOGA โยคะบำาบัด กับครูหนู ชมชืน่ สิทธิเวช

โดย บจก.เวกาทวัร์ แอนด์ ทราเวล

PTT Debenture Application วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เพือ่ไม�พลาดทกุข�าวสาร

PTT Debenture Club มี LINE Official Account แลว

         Add Friend Click 

https://sites.google.com/view/happiness-activity/ptt-debenture-application/downloadinstall
https://sites.google.com/view/happiness-activity/ptt-debenture-application/first-time-registration
https://sites.google.com/view/happiness-activity/ptt-debenture-application
https://lin.ee/h3oBYfe
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WORK
SHOP สถานที่ : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA) อำาเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

27 / 28 พฤษภาคม 2563

ONE DAY BARISTA
มนต์เสน่ห์แห่งรสชาติ และกลิ่นหอมที่ชวนหลงใหล

    เมื่อโลกทั้งใบของคุณเปลี่ยนไปหลังจากได้ดื่มกาแฟเพียงหนึ่งแก้ว คุณต้องมนต์เสน่ห์แห่งรสชาติ และกลิ่นหอมเย้ายวนใจ
ของกาแฟเข้าอย่างจัง ทำาให้อยากจะทดลองทำากาแฟในแบบฉบับของบาริสต้าดูสักครั้ง

     พบกับกิจกรรมหน่ึงวันสุดพิเศษท่ีนอกจากให้คุณได้ทดลองทำากาแฟหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อน กาแฟเย็น กาแฟป่ัน
แล้ว ยังพาคุณไปเยี่ยมชม ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน แหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ ให้แก่ผู้ที่หลงใหลในกลิ่น
และรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง



Workshop

07

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 24 เมษายน 2563

• จำานวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ ต่อรอบ (ผู้ถือ
หุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ รวม
30 คน) โดยสามารถเลือกได้ 1 รอบเท่านั้น

• ปตท. จะจัดส่งเอกสารยืนยนัสทิธ์ิให้กบัผู้ทีไ่ด้รับสทิธ์ิ
ทางจดหมายลงทะเบยีนหลงัประกาศรายช่ือ หากไม่
แจ้งยืนยันภายในวันที่ระบุในเอกสารดังกล่าว ปตท.
จะถอืว่าสละสทิธิ ์และจะเลือ่นสำารองตามลำาดบัต่อไป

• ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นีจ้ะต้องเป็นผูถื้อหุน้กู ้ปตท.
และผู้ติดตามซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในเอกสารยืนยัน
สิทธิ์ที่ส่งกลับมาที่ ปตท. เท่านั้น

• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนวนัจดักจิกรรมอย่างน้อย 7 วนัทำาการ มเิช่นนัน้
จะถูกตัดสิทธิ์ในกิจกรรมประเภท Workshop
เป็นเวลา 2 ปี

หมายเหตุ

รสสัมผัสของกาแฟDid you know
     การด่ืมกาแฟเหมือนการเสพงานศิลปะ ทุกวันน้ีเราไม่ใช่แค่ด่ืมกาแฟ แต่เรา
เสพรสสัมผัสของกาแฟด้วย  ไม่ว่าจะเป็น ความหอมของกาแฟ (Aroma) ที่
บ่งบอกรสชาติ จึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมกาแฟจึงมีกล่ินหอมเย้ายวนใจ และสำาหรับ
คอกาแฟมักจะบอกว่ากาแฟมี ความสดชื่นมีชีวิตชีวา (Acidity) ซึ่งไม่ได้
หมายถึงความเปร้ียวหรือความขม แต่หมายถึงความสดช่ืนคล้าย ๆ  กับเวลาท่ีด่ืม
น้ำาโซดา ซึ่งจะรู้สึกได้บริเวณด้านข้างของลิ้นตรงแถวกระพุ้งแก้ม นอกเหนือ
ไปกว่านั้น น้ำาหนักของกาแฟ หรือ บอดี้ (Body) คือ เนื้อสัมผัสที่หลงเหลือ
อยู่บนลิ้นหลังจากการดื่มกาแฟ 

     การผสมผสานความหอมของกาแฟ เมื่อเข้ากับบอดี้ และความมีชีวิตชีวา
จึงกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่สำาคัญของกาแฟ นั่นคือ รสชาติ  (Flavor) นั่นเอง
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WORK
SHOP สถานที่ : ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 สวนโมกข์ (หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ)

9 / 10 กรกฎาคม 2563

โยคะบาํบัด กับครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช

ThERApEuTIc  YOgA

     ทุกวันนี้เทรนด์การดูแลสุขภาพเป็นที่แพร่หลาย และนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร
ที่ดี และการออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง 

     โยคะ นับเป็นการบริหารร่างกายอย่างหน่ึง ท่ีช่วยให้เรา
ได้บริหารร่างกาย และจิตใจไปพร้อมกัน ผ่านการเคล่ือนไหว
ร่างกายอย่างแผ่วเบาในแบบง่าย ๆ สามารถกระตุ้นทุกส่วน
ของร่างกาย ช่วยยืดหยุ่น และสร้างความแข็งแรงให้กับ
กล้ามเนื้อข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนั้น โยคะ
ยังเหมาะกับคนที่กำาลังประสบปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น
การบาดเจ็บจากการทำางาน ออฟฟิศซินโดรม การใช้ชีวิต
ประจำาวัน ทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังการเจ็บป่วย รวมถึง
ทำาให้จิตใจมีความผ่อนคลายสบายขึ้น

     และกิจกรรมโยคะบำาบัดในคร้ังน้ี พบกับสุดยอดบรมครู
การสอนโยคะมากว่า 30 ปี ที่จะนำาพาทุกท่านพบกับความ
สมดุลทั้งกายและใจอย่างแท้จริง
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     ครูหนู ชมช่ืน สิทธิเวช บรมครูโยคะแถวหน้าของ
เมืองไทย ท่ีมีประสบการณ์การสอนโยคะมากว่า 30 ปี
เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับในวงการโยคะ โดยเฉพาะโยคะ
สไตล์ศิวะนันทะ*  ซึ่งครูหนูสอนโยคะครั้งแรกในฐานะ
ครูผู้ช่วยสอนของครูชศ หัศบำาเรอ (ครูโยคะคนแรก ๆ
ของประเทศไทย) ผู้เปิดโลก และเป็นหนึ่งในต้นแบบ
ของศิวะนันทะโยคะในประเทศไทย

    นอกจากน้ีครูหนูยังคงสอนโยคะในแนวอ่ืน ๆ อาทิ
โยคะเพื่อชีวิตประจำาวัน (Exercises), โยคะบำาบัด
(Restorative & Therapeutic Yoga)  โยคะคุณแม่
ต้ังครรภ์ (Prenatal Yoga) และยังเขียนหนังสือเก่ียวกับ
การฝึกโยคะในแบบต่าง ๆ มากมาย

กำาหนดการ

09.30 น.

10.00 น.

12.00 น.

รอบเช้า

รอบบ่าย

ลงทะเบยีน

กจิกรรมโยคะ

จบกจิกรรม

ลงทะเบยีน

กจิกรรมโยคะ

จบกจิกรรม

13.00 น.

13.30 น.

15.30 น.

• ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศผล
ผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

• จำานวนสทิธิผ์ูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 30 สทิธิ ์ต่อรอบ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
และผูต้ดิตาม 1 คนต่อหนึง่สทิธิ ์รวม 60 คนต่อรอบ) โดยสามารถ
เลือกได้เพียง 1 รอบเท่านั้น

• กรณียกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัด
กจิกรรมไม่น้อยกว่า 7 วนัทำาการ มเิช่นนัน้จะถูกตดัสทิธิใ์นกิจกรรม
ประเภท Workshop เป็นเวลา 2 ปี

หมายเหตุ
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* ศิวะนันทะโยคะ คือ โยคะองค์รวมในแบบดั้งเดิม เน้นการ
ฝึกโยคะแบบช้า ๆ ให้ผู้ฝึกมีสมาธิในท่วงท่า ประกอบกับการ
หายใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังชีวิตลดอาการเจ็บป่วย และ
เป็นการพัฒนาจิตให้สงบไปด้วยกัน

สิ่งที่ต้องเตรียม

• ชุดออกออกกำาลังกายที่เหมาะ
สำาหรับการยืดเหยียด

• ผ้าสำาหรับปูเสื่อโยคะ
• ผ้าขนหนูสำาหรับเช็ดหน้า
• กระบอกน้ำาส่วนตัว
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inBOunD
tRiP สถานที่ : จังหวัดสกลนคร-นครพนม

22-25 กรกฎาคม 2563

อีสานคลาสสิก เมืองรองสองนคร

สกลนคร-นครพนม

     สกลนคร เมืองที่เป็นดินแดนแห่งธรรมะ แหล่งรวมพระเถระชื่อดัง มีสถานที่เที่ยวทางพุทธศาสนามากมาย อีกทั้งยังผสมผสานความ
เป็นโลคอล วิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความหลากหลายได้อย่างลงตัว ท้ังยังมีที่เที่ยวตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จนได้ช่ือว่าเป็นเมือง 
3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม

     นครพนม เมืองท่ีมีพระธาตุพนมลำ้าค่า และเส้นทางพญานาค เป็นจุดรวมของวัฒนธรรมท้องถิ่น มีช่ือเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์
ความเป็นมาที่ยาวนาน และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีประเพณี และงานเทศกาลไหลเรือไฟซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

     เมืองสองนครที่มีความโดดเด่นครบรสไม่แพ้กัน ทั้งในด้านความเก่าแก่ วัฒนธรรม อารยธรรม มีความคลาสสิก จนกลายเป็นหนึ่งใน
เมืองรองแต่โดดเด่นของภาคอีสาน ที่สายเที่ยว และสายบุญต้องปักหมุดไปเยือนด้วยตัวเองกันสักครั้ง

วัดพระธาตุเชิงชุม

เพ� อชมไฮไลท

ของทริปนี้

สแกน

QR code
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DAY 1
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 :
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สกลนคร-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัด
ป่าสุทธาวาส-ชุมชนบ้านท่าแร่

05.30 น.

07.00 น.

08.20 น.

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 9 
แถว 9-10 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่เวกาทัวร์
พร้อมต้อนรับและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสูจ่งัหวดัสกลนคร โดยสายการบินแอร์เอเชยี 
เที่ยวบินที่ FD3510 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

ถึง สนามบินสกลนคร ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโดยรถ
โค้ชปรับอากาศ

รบัประทานอาหารเช้าแบบชาวสกลนคร 

นำาชม วดัพระธาตเุชงิชมุ พระอารามหลวง ปชูนยีสถาน
สำาคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ยอดฉัตร
เหนือองค์พระธาตุทำาด้วยทองคำาบริสุทธิ์หนัก 247 บาท 
ภายในมีรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ นับต้ังแต่พระ
กกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม 
วดัพระธาตแุห่งนีน้บัเป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ดงัคำากล่าว
ทีว่่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบชูา
พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 
4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการจะก่อให้
เกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครวั  ให้ 
มีความสุข เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย 

จากนั้นนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสน ศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนในสกลนครที่เชื่อกันว่าให้พรใน
ด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหม่ืนนับแสน มีความมั่งมี
ศรีสุขในชีวิต

รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางสู่ วัดป่าสุทธาวาส ที่มีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
มัน่ ภรูทิตัโต บคุคลสำาคญัของโลกสาขาสนัตภิาพ ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อของพระอาจารย์มั่นในท่านั่งสมาธิ
และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว
ยกฐานสงูพ้ืนปดู้วยหนิอ่อน รวมถงึตูแ้สดงเครือ่งอัฐบรขิาร 
รวมทัง้ประวตัคิวามเป็นมาของท่านตัง้แต่เกดิจนมรณภาพ 
สำาหรับภายในวัดมีอุโบสถที่สวยงามซึ่งเคยเป็นกุฏิที่พระ
อาจารย์มั่นได้มรณภาพ และเป็นที่ใช้ในการประชุมเพลิง
และยังมี พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นที่บรรจุ
อัฐิธาตุหลวงปู่หลุย พระเถระชั้นผู้ใหญ่สายวิปัสสนา 
ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น สร้างขึ้นโดยพระกระแสรับสั่ง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อต้องการให้หลวงปุ่หลุยได้อยู่
ใกล้กับพระอาจารย์มั่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เอง และใกล้ ๆ กันยังมี
กุฏิของหลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน แห่งวดัป่าบ้านตาด 
อดุรธาน ีซึง่เป็นลกูศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ ไว้เป็นทีพ่ำานกัของ
หลวงตามหาบัว ในคราวเดินทางมาที่วัดป่าสุทธาวาส
จากนั้นเดินทางสู่ชุมชนบ้านท่าแร่ ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า
100 ปี ทีไ่ด้ชือ่ว่ามปีระชากรนบัถอืศาสนาครสิต์มากทีส่ดุ
ในประเทศไทย มสีถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศสผสมเวยีดนาม

เที่ยง

ช่วงบ่าย

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส

คฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ 
ชุมชนบ้านท่าแร่
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ทีย่งัหลงเหลอืให้ได้ชมในปัจจบุนัอย่างคฤหาสน์อดุมเดชวฒัน์ 
หรอืบ้านเศรษฐ ีเป็นบ้านร้างทีย่งัมร่ีองรอยของความสวย
งามในอดตี แม้บ้านจะถูกปิดแต่ก็สามารถเดนิเล่นถ่ายรปูได้ 
นอกจากนี้บ้านท่าแร่ยังเป็นที่ต้ังของ “โบสถ์อาสนวิหาร
อคัรเทวดามคีาแอล” ซ่ึงเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รปูทรงคล้าย
เรือ เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนใน
หมู่บ้านนี้อีกด้วย จากนั้นนำาชมวิวทะเลสาบหนองหาร
อีกหนึ่งสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดกับตำานานรักท่ีเล่าขาน
กันมาช้านาน ผาแดง-นางไอ่

รับประทานอาหารคำ่า นำาเข้าทีพ่กั
HUG SAKONNAKHON HOTEL หรอืเทยีบเท่า
(พัก 2 คืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาร ิเกดิจากพระราชดำาริของในหลวงรชักาลท่ี 9 
ให้จดัตัง้ข้ึนหลงัจากทีไ่ด้ทรงออกเยีย่มราษฎรพืน้ท่ีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและทรงรับทราบปัญหาของคนใน
พื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการ
พัฒนาท่ีดนิ การพฒันาแหล่งนำา้ ฟ้ืนฟสูภาพป่า การวางแผน
ปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ ที่เปิดให้เกษตรกร รวมถึงผู้ที่
สนใจสามารถเข้าชม ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และนำา

เที่ยง

ช่วงคำ่า

ช่วงเช้า

DAY 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ-พิพิธภัณฑ์
พระอาจารย์ฝัน อาจาโร

ความรู้ทีไ่ด้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาชพี สร้างรายได้ สามารถ
เลีย้งตนเองและครอบครวัได้ ภายในศูนย์ศึกษาการพฒันา
ภูพานฯ มีงานพัฒนาและศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยว
กบัการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรมทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้เลือกศึกษา ถึง 10 กลุ่ม
งานดว้ยกัน ถือเป็นสถานทีศึ่กษา เรยีนรู้ ฝึกฝนอาชพีด้าน
การเกษตร การปศสุตัว์ และวิชาชีพสำาหรับครัวเรือน ช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอีสานให้ดีขึ้น ตาม
แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน
ชาวไทยและประเทศชาติตลอดพระชนม์ชีพของท่าน
เสมอมา

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ วัดป่าอุดมสมพร ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์
ฝน อาจาโร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์ เป็นรูปเจดีย์ฐานกลม
กลบีบวัสามช้ัน เกิดจากมพีระราชกระแสรบัส่ังของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ภายหลังจากการสรงนำ้าศพพระอาจารย์ฝั้น 
ว่า “ในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุก
คนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึด
มั่นในคำาสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิของท่าน
พระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน เครื่องอัฐบริขารของท่าน
อาจารย์ ถ้าสามารถเกบ็รวมรกัษาไว้เป็นทีเ่ดียวกนักจ็ะด”ี 
โดยคณะศษิย์ทัง้ฝ่ายบรรพชติและฆราวาสได้ร่วมสร้างส่ิง
ก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงบริเวณท่ีพระราชทานเพลิง
ศพของท่าน ภายในพพิิธภณัฑ์มรีปูป้ันของพระอาจารย์ฝ้ัน
มีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ใน
มือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่าน

โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

ช่วงบ่าย
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ช่วงเช้า

ช่วงคำ่า เที่ยง

ช่วงบ่าย

DAY 3 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 :
วัดถ้ำาผาแด่น-ครามสกล-นครพนม

ใช้เม่ือยามมชีวีติ รวมท้ังประวัตคิวามเป็นมาตัง้แต่เกิดจน
มรณภาพ 

จากนัน้เดนิทางกลบัเข้าสูต่วัเมอืงสกลนคร ก่อนผ่อนคลาย
อิริยาบถแบบสบาย ๆ กับกาแฟอร่อย ๆ ที่ร้าน Sweet 
Cottage Bakery & Tea Room ตกแต่งสไตล์สวน
สีเขียวร่มรื่นสะอาดตา 

รับประทานอาหารคำ่า เดินทางกลับสู่ที่พัก
HUG SAKONNAKHON HOTEL

คณะร่วมสบืสานวิถีไทยตกับาตรพระเพือ่สร้างบญุกศุล
ในตอนเช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางสู ่วดัถำา้ผาแด่น Unseen ของจงัหวดัสกลนคร
ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูผายล เชื่อกันว่าใน
อดตีนัน้เป็นสถานท่ีทีห่ลวงปูม่ัน่ฯ และคณะครบูาอาจารย์
สายวัดป่ากรรมฐานเคยธุดงค์มาปักกลด บำาเพ็ญเพียร
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 ด้านในมีการตกแต่งรอบ
บรเิวณวดัได้อย่างสวยงาม รวมถงึภาพแกะสลกัหน้าผาหนิ
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา และด้านบน
ประดิษฐานเจดีย์ก้อนหินสีทองจำาลองคล้ายพระธาตุ
อนิแขวนขนาดใหญ่เป็นส่ือแทนถึงยอดเขาพระสุเมรนุัน่เอง 
อกีทัง้ยงัมรีอยพระพทุธบาทตัง้อยูต่รงกลางพืน้ของวดัให้
ประชาชนได้มาสักการะบูชากนัอีกด้วย นอกจากนีย้งัมีอีก
จุดแลนด์มาร์กที่สำาคัญคือองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่

ทีม่รีปูป้ันองค์พระสมัมาสัมพทุธเจ้าประดิษฐานอยูใ่ต้เศยีร
พญานาค เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และน่าเกรงขามเป็น
อย่างมาก

รับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงของชาวสกลนครที่คราม
สกล (Kramsakon) รูจ้กักันด ีในแวดวงของผ้าย้อมคราม
ของสกลนคร ด้วยคุณภาพที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์
ทำาให้เป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
สกลนครในวนันีน้บัเป็นจงัหวดัทีมี่ศกัยภาพในการผลติผ้า
ย้อมครามทั้งในคุณภาพและปริมาณ มีไลน์ผลิตชุมชนที่
ใหญ่ การปลูกครามและการย้อมรวมถึงทอผ้าครามมี
กระจายอยู่เต็มพื้นที่ทั่วจังหวัด กรรมวิธีการผลิตเป็น
ภมูปัิญญาทีถ่่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน  โดยการย้อม
ของที่นี่เป็นการย้อมเย็น ไม่ใช้เคมีไม่ใช้ความร้อน วัสดุที่
ใช้ล้วนเป็นของท่ีหาได้ในท้องถิ่น แต่ละชุมชนก็จะมีสูตร
ในการย้อมที่แตกต่างกันไป แม้แต่ชนิดของไม้ที่ใช้ในการ
ทำาข้ีเถ้าเพือ่ใส่ในการปรงุหม้อกล้็วนแต่มีผลต่อสย้ีอมทีไ่ด้ 
แต่ละสูตรก็ให้คุณภาพของนำ้าย้อมที่แตกต่างกันไป จาก
นั้นร่วมกิจกรรม Work Shop การทำาผ้าย้อมคราม และ
ออกแบบการมดัหรอืย้อมและทำาด้วยแบบฉบบัของตวัเอง 
ได้เวลาเดนิทางสูน่ครพนมเมอืงเลก็รมิฝ่ังโขง เป็นบรรยากาศ
เมืองที่สงบ แต่มากมายไปด้วยวัฒนธรรม

รับประทานอาหารคำา่ นำาเข้าทีพั่ก THE RIVER HOTEL 
NAKHON PHANOM หรือเทียบเท่า

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ ฝน อาจาโร วัดถํ้าผาแด่น

การทําผ้าย้อมคราม

ช่วงคำ่า
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DAY 4
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 :
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร-อนุสรณ์สถานประธาน
โฮจิมินห์-ลานพญาศรีสัตตนาคราช-กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางเพื่อสักการะพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร ในเขตอำาเภอธาตุพนม ผลจากการขุดค้น
ทางโบราณคดลีงความเหน็ว่าพระธาตพุนมสร้างขึน้ระหว่าง 
พ.ศ.1200–1400 ตามตำานานกล่าวว่าผูส้ร้างคอื พระมหา
กสัสปะ พระอรหนัต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ  
ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ (หน้าอก) ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมี
แหล่งที่มาเดียวกันกับปราสาทของขอม ในปี พ.ศ. 2485 
ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น 
“วรมหาวิหาร” พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้ง
ชาวนครพนมและเป็นที่เคารพของชาวไทยทั่วประเทศ 
รวมถงึชาวลาว ว่ากนัว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตคุรบ 
7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
และจะมีความเจรญิรุง่เรอืง หรอืแม้แต่การได้มากราบพระ
ธาตุพนม 1 ครัง้ กถ็อืเป็นมงคลแก่ชวีติ ในวนัที ่11 สิงหาคม 
2518 เวลา 19.38 น. พระธาตพุนมได้ล้มทลายลงทัง้องค์ 
เน่ืองจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตพุนมและประจวบ
กับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน 
ประชาชนทัง้ประเทศได้ร่วมบรจิาคทนุทรพัย์และรฐับาล
ได้ก่อสร้างองค์พระธาตขุึน้ใหม่ตามแบบเดมิ การก่อสร้าง
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2522 พระธาตุพนมถือเป็น
พระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำา
วันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์

รับประทานอาหารกลางวัน

นำาชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ นครพนมถือเป็น
จงัหวดัทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเวยีดนาม รวมถงึ
เป็นเส้นทางท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ทีส่ำาคญั เนือ่งจาก
ลงุโฮหรืออดตีประธานาธิบดโีฮจิมนิห์เคยมาอยูใ่นนครพนม 
เพือ่หาแนวร่วมกลบัไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวยีดนาม
ช่วงปี พ.ศ. 2466-2474 ภายในอาคารมีการจัดแสดงรูป
ปั้นเคารพของประธานโฮจิมินห์ ส่วนอีกอาคารหน่ึงจะมี
หุ่นขี้ผึ้งจำาลองเมื่อตอนสมัยที่ท่านอพยพมาพำานักอยู่ที่
หมู่บ้านนาจอก เป็นหุ่นจำาลองการนั่งประชุมกับชาวบ้าน
ซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็อพยพมาสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานเช่นกัน มี
บ้านจำาลองที่ลุงโฮได้สร้างไว้เพื่ออยู่อาศัย อีกทั้งยังมีเรื่อง
ราวประวตัศิาสตร์สำาคญั ๆ  ให้ชมภายในอาคาร พร้อมกบั
ใส่ชุดประชาติเวียดนามถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นเดินทางสู่จุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของนครพนม 
“ลานพญาศรสีตัตนาคราช” รมิฝ่ังแม่นำา้โขง เพือ่สกัการ
บูชาพญาศรีสัตตนาคราช หนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์เดช
เผ่าพันธุข์องพญามจุรนิท์นาคราช หรอืพญานาค 7 เศียร 
ได้สบืสายพนัธุม์าจนถงึพญาศรสีตัตนาคราชเชือ่กนัว่าเป็น
กษตัรย์ิพญานาคฝ่ังลาว หากใครให้ความเคารพกราบไหว้

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ช่วงบ่าย
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รายละเอียด คนละ

อัตราคาบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ (ลดราคา)

26,000 บาท

28,000 บาท

3,500 บาท

4,500 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ 10 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

• จำานวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
กำาหนด (ไม่เกิน 15 กก.)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด เป็นต้น

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การสำารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 : เก็บค่าธรรมเนียม
คนละ 10,000 บาท

• ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
ทัง้สิน้เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

15.30 น.

16.50 น. 

18.05 น. 

และตั้งจิตอธิษฐานขอพรอาจสัมฤทธ์ิผลสมดังปรารถนา
ทุกประการ พญานาคองค์นี้หล่อด้วยทองเหลืองนำ้าหนัก 
9 ตัน เป็นรูปทรงประติมากรรมพญานาคขดหาง 7 เศียร 
ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม กว้างด้านละ 6 เมตร 
เฉพาะลำาตัวองค์พญานาคสูง 10.90 เมตร กว้างรวมหาง 
4.49 เมตร สูงรวมฐาน 16.29 เมตร สามารถพ่นนำ้าได้

เดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
เที่ยวบิน FD3397

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ลานพญาศรีสัตตนาคราช
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ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสุขรอยยิ้ม และความประทับใจให้แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
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WORKSHOP
OnE DaY BaRiSta

ปูพื้นฐานสู่โลกของกาแฟ
จากผู้ที่รักในการดื่มกาแฟ
สู่ประสบการณ์สุดพิเศษ

กับการเป็นบาริสต้า 
2 / 3 กันยายน 2562



PTT Society
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PTT

16 / 17 / 18 ตุลาคม 2562

SitE ViSit

เยี่ยมชมกิจการ ปตท.
ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2562

KVIS-VISTEC



happiness Activity
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TRIP

24 พฤศจิกายน -
4 ธันวาคม 2562

ThE FAllEn BEAuTy 
oF ITAly

เมืองแห่งศิลปะ และ
มนต์เสน่ห์อันชวนฝัน



PTT Society
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happiness Activity
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TRIP

ลำาพูน-ลำาปาง พลัสความสุข
ยกกำาลังสอง กับสองเมืองรอง

ต้องห้ามพลาด
9-12 ธันวาคม 2562



PTT Society

21



วิธีการเดินทาง

สวนรถไฟ
ที่จอดรถ
สวนรถไฟ

ENERGY COMPLEX

สวนจตุจักร

ถ. วิภาวดี-รังสิตถ. วิภาวดี-รังสิต

ถ. กำแพงเพชร 2

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

เซ็นทรัลลาดพราว

โรงเรียน หอวัง

บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)

(หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทป�ญโญ)

MRT
พหลโยธ�น
ทางออก 3

BTS
ห�าแยก

ลาดพร�าว

P

happiness Activity
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• รถประจำาทาง : 
   สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พ.35
• MRT : 
   ลงสถานี พหลโยธิน ใช้ทางออกที่ 3
• BTS :
   ลงสถานี ห้าแยกลาดพร้าว

HOW TO GO ?

ปตท. สำานักงานใหญ

สวนโมกขกรุงเทพ

• แผนที่ ปตท. สำานักงานใหญ่ และแผนที่สวนโมกข์กรุงเทพ •
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• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/ โปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

ที่ได้รับสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมให้ผู้ที่ถือหุ้นกู้ ปตท. มากกว่า 100 หน่วย และขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม (ประเภทเดียวกัน) สำาหรับผู้ที่ได้เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นเวลา 2 ปี

• ในกรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมเกินจำานวนที่จัดเตรียมไว้ ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่อจากผู้ลงทะเบียนที่ดำาเนินการตามขั้นตอนและ

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดเท่านั้น

• ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันร่วมกิจกรรมได้

• สิทธิ์การร่วมกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมายเหตุ

ลงทะเบียนผ่าน
PTT Debenture Contact Center

ลงทะเบียนผ่าน
PTT Debenture Application

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

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. สามารถสมัครร่วมกิจกรรมกับ PTT DEBENTURE CLUB ได้ 2 ช่องทาง

การสมัครกิจกรรม

1 2

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่

หรือ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ptt.pttdebentureclub
https://apps.apple.com/th/app/ptt-debenture-club/id1465536622





