


สวััสดีีค่่ะท่่านผู้้� ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ท้่กู้ท่่าน กิู้จกู้รรมของเราเริ�มต�นดี�วัยงานประดิิดิประดิอยทำำ�ของขวััญ 
มอบใหุ้�ค่นที่�รักู้ในเดืีอนแหุ่้งค่วัามรักู้ สำาหุ้รับค่รอบค่รัวั ญาติสนิท่มิตรสหุ้าย หุ้รือเป็นของขวััญ 
ใหุ้�ตัวัเอง ที่�จะสร�างรอยยิ�มแหุ่้งค่วัามส้ขใหุ้�ผู้้�รับไดี�เสมอกัู้บกู้ารวัาดีภาพดี�วัยเท่ค่นิค่สีชอล์์กู้เขียนผู้�า 
บนเสื�อแล์ะหุ้น�ากู้ากู้ผู้�าใหุ้�เข�าช้ดีกัู้น แล์ะทั่นสมัยทั่นแฟชั�นกัู้บย้ค่ที่�ท้่กู้ค่นใส่หุ้น�ากู้ากู้เพื�อด้ีแล์ตัวัเอง  
โดียมทีี่มงานที่�มีวิัท่ยากู้รซ่ึ่�งไดี�รบัรางวััล์ศิิล์ปกู้รรม ปตท่. ใหุ้�ค่ำาแนะนำาแล์ะบอกู้เท่ค่นคิ่ เพื�อสร�างสรรค์่ 
ของขวััญพิเศิษที่�มีเพียงชิ�นเดีียวัในโล์กู้ 

ดี�วัยค่วัามหุ้่วังใยแล์ะใส่ ใจท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. เราจัดีกิู้จกู้รรมสัมมนาส้ขภาพ โดียค้่ณหุ้มอ 
ผู้้�เชี�ยวัชาญมากู้ประสบกู้ารณด์ี�านเวัชศิาสตรช์ะล์อวััย จากู้โรงพยาบาล์บำาร้งราษฎร ์พญ.วัรรณวิัพุธ  
สรรพสิทำธิ�วังศ์์ แล์ะ ผศ์. นพ.พันธ์ศั์กดิิ� ศุ์กระฤกษ์์ มาบรรยายใหุ้�ค่ำาแนะนำาแบบองค์่รวัม  
เท่ค่นิค่กู้ารชะล์อวััย ที่�เริ�มตั�งแต่รับประท่าน อาทิ่ Ketogenic food diet รวัมไปถ่ืงกู้ารชะล์อวััย 
ดี�วัยกู้ารค่วับค้่มอารมณ์ กู้ารใช�ชีวิัต มีเค่ล็์ดีลั์บดีี ๆ พร�อมเสียงหัุ้วัเราะแล์ะค่วัามส้ขกู้ลั์บบ�าน 
อย่างแน่นอน 

สำาหุ้รับท่ริปท่่องเที่�ยวัในประเท่ศิ พวักู้เราขออาสานำาท่่านไปเยือนจัังหวััดิสตููล ดิีนแดีนที่�น่าอัศิจรรย์ของถืำ�า
ด่ีกู้ดีำาบรรพ ์“ถืำ�าเล์ สเตโกู้ดีอน” ถืำ�านำ�าเค็่มที่�ยาวัที่�ส้ดีในประเท่ศิไท่ย และจัังหวััดิตูรัง ที่�จะพาท่่านไปลิ์�มชิมรสอาหุ้าร
ตามแบบฉบับชาวัตรัง อาทิ่ หุ้ม้ย่างเมืองตรัง โรตี ชาชักู้ ติ�มซึ่ำา รวัมทั่�งเปิดีประสบกู้ารณ์เดิีนสะพานศ่ิกู้ษาเรือนยอดีไม� 
ท่่ามกู้ล์างสภาพป่าดิีบชื�น แล์ะป่าพร้ ค่วัามยาวั 175 เมตร ที่�สวันพฤกู้ษศิาสตร์ท่้่งค่่าย

แล์ะสำาหุ้รับกิู้จกู้รรมเยี�ยมชมกิู้จกู้าร ปตท่. ในค่รั�งนี� จะเป็นค่รั�งแรกู้ที่�จะนำาท่่านไปเย่�ยมชมสถ�น่รับ-จ่ั�ย 
ก๊�ซธรรมช�ติูเหลวั (LNG Terminal) ของ ปตูทำ. เพื�อค่ล์ายค่วัามสงสัยว่ัา ท้่กู้วัันนี�เราสามารถืขนส่งซืึ่�อขาย 
กู๊้าซึ่ธรรมชาติข�ามท่วีัปข�ามโล์กู้กัู้นไดี�อย่างไร สามารถืนำามาใช�เป็นเชื�อเพลิ์งเพื�อผู้ลิ์ตกู้ระแสไฟฟ้า ใช�เป็นเชื�อเพลิ์ง
ในโรงงานอ้ตสาหุ้กู้รรม รวัมทั่�งสามารถืใช�เป็นเชื�อเพล์ิงสำาหุ้รับยานยนต์ NGV ไดี�อย่างไร แล์ะเพิ�มเติมค่วัามร้� 
แล์ะเพล์ิดีเพลิ์น ณ สวันสม้นไพรสมเดี็จพระเท่พรัตนราชส้ดีาฯ สยามบรมราชกู้้มารี จังหุ้วััดีระยอง ซ่ึ่�งรวับรวัม
สม้นไพรกู้ว่ัา 260 ชนิดี กู้ว่ัา 20,000 ต�น 

ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. สามารถืติดีตามกู้ิจกู้รรม ร่วัมเล์่นเกู้ม รวัมถ่ืงข�อม้ล์ข่าวัสารต่าง ๆ ของ ปตท่. โดียผู้่าน  
LINE Of ficial Account “PTT Debenture Club” โดิยเพิ�ม PTT Debenture Club เป็นเพื�อน หรือดิ�วัน์โหลดิ
แอปพลิเคชัน PTT Debenture Mobile Application ซ่ึ่�งรองรับกู้ารใช�งานสมาร์ตโฟนท้่กู้ระบบ หุ้ากู้มีค่ำาติชม  
ข�อเสนอแนะใดีเกีู้�ยวักัู้บกิู้จกู้รรมของ PTT Debenture Club เรายินดีีน�อมรับค่วัามคิ่ดีเห็ุ้นของท้่กู้ท่่าน แล์ะพวักู้เรา
จะเฝ้้ารอต�อนรับแล์ะพบกัู้บท้่กู้ท่่านในกิู้จกู้รรม PTT Debenture Club ค่่ะ
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Love Makes the 
WORLD GO ROUND

ภัท่รรินท่ร์ เที่ยนสวััสดิี�,
ผู้้สดีี ค้่�มรำาไพ, 
วิัศิร้ต โรจนพานิช, 
ไพสิฐ ศิิริบวัร  

อีกครั้งกับบทพ�สูจน�การยอมรับในระดับโลก ปตท. รักษาสถานะเป�นสมาชิกใน
ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 9

ต�อยอดความสำเร็จสู�อนาคตท่ีย่ังยืน
เพ�่อสังคมไทยก�าวไกลไปพร�อมกัน

ทามกลางชวงเวลาที่ทาทาย ดวยว�สัยทัศน และเจตนารมณในการสรางความเขมแข็งดานพลังงานใหแกประเทศ
ทำให ปตท. ไมหยุดที่จะพัฒนาธุรกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมยกระดับคุณภาพชีว�ตของสังคมไทย
ใหเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน



15 สิท่ธิ�
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ
1 สิท่ธิ� รวัม 30 ค่น)

หลงเสน่ห์ดิินแดินเมืืองใต้้ ต้ามืหาหัวใจท่�สตู้ล-ต้รัง

INBOUND
TRIP

14-17 มีนาค่ม 2564 24 มกู้ราค่ม 2564 29 มกู้ราค่ม 2564

70 สิท่ธิ�
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ
1 สิท่ธิ� รวัม 140 ค่น)

“เปิดิิสูต้รคุุมือาหารปิ๊� ว เปิะ๊ ปิง๊” และ “เทคุนิคุการชะลอวัยด้ิวยการคุวบคุุมือารมืณ์และการใช้ช่วิต้”

SEMINAR
13 มีนาค่ม 2564 14 กู้้มภาพันธ์ 2564 19 กู้้มภาพันธ์ 2564

15 สิท่ธิ�ต่อรอบ
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ

1 สิท่ธิ� รวัม 30 ค่นต่อรอบ)

Make Your Own Art เพนต์้มืาสก์ ระบายเสื�อ เสพงานศิลปิ์

WORK
SHOP

19/20 กู้้มภาพันธ์ 2564
(4 รอบ)

17 มกู้ราค่ม 2564 22 มกู้ราค่ม 2564

60 สิท่ธิ�ต่อรอบ
(ผู้้�ติดีตาม 1 ค่น ต่อ

1 สิท่ธิ� รวัม 120 ค่นต่อรอบ)

กิจกรรมืเย่�ยมืชมืกิจการ ปิต้ท. คุรั�งท่� 1 ปิระจำาปิ ี2564

SITE 
VISIT

27/28/29 เมษายน 2564
(3 รอบ)

28 กู้้มภาพันธ์ 2564 5 มีนาค่ม 2564
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06 Make Your Own Art
เพนต์้มืาสก์ ระบายเสื�อ 
เสพงานศิลป์ิ

SEMINAR

08 “เปิดิิสูต้รคุุมือาหาร
ปิ๊� ว เปิะ๊ ปิง๊” และ
“เทคุนิคุการชะลอวัยด้ิวยการ
คุวบคุุมือารมืณ์และการใช้ช่วิต้”

INBOUND TRIP

10 หลงเสน่ห์ดิินแดินเมืืองใต้้
ต้ามืหาหัวใจท่�สตู้ล-ต้รัง

PTT SITE VISIT

16 กิจกรรมืเย่�ยมืชมืกิจการ
ปิต้ท. คุรั�งท่� 1 
ปิระจำาปิ ี2564

MAP

24 แผนท่�สถานท่�
จัดิกิจกรรมื

PTT DEBENTURE CLUB

25 การสมัืคุรกิจกรรมื

PTT SOCIETY

20 ปิระมืวลภาพหลากหลาย
ของกิจกรรมืท่�สร้าง
คุวามืปิระทับใจ

IN THIS Issue

วันท่�จัดิกิจกรรมื จำานวน ปิดิิรับสมัืคุร ปิระกาศผล*
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08

06

2016

*หุ้มายเหุ้ต้ : ประกู้าศิผู้ล์ท่างเว็ับไซึ่ต์ ปตท่. แล์ะ SMS (เฉพาะผู้้� ไดี�รับสิท่ธิ�)



06 happiness Activity 07happiness Activity

พาท้่กู้ท่่านร่วัมสร�างสรรค์่เสื�อยืดีดี�วัยล์วัดีล์ายที่�มีเอกู้ลั์กู้ษณ์เฉพาะตัวัในแบบฉบับ
ของเราเอง จากู้เสื�อยืดีเปล่์า ๆ ส่้เสื�อยืดีล์วัดีล์ายเกู๋้ ๆ ดี�วัยเท่ค่นิค่ “สีีชอล์์กเขีียนผ้้า”  
นอกจากนี�ทีีมวิิทียากรยังมาแนะนำาการออกแบบล์วิดล์ายพร้อมเทีคนิคการวิาดแล์ะ 
ล์งสีีเบ้�องต้้นบนหน้ากากอนามัยอีกด้วิย

WORKSHOP
19/20 กุุมภาพัันธ์์ 2564

UPCOMING
กำาหนดิการ

เพันต์์มาสก์ุ ระบายเส้�อ เสพังานศิิลป์์

Make Your Own Art

สถานท่ี่� : หอศิลป์ิ ณ บ้านเจ้าพระยา 
49/1 ถนนพระอาทิต้ย์ แขวงชนะสงคุรามื เขต้พระนคุร กรุงเทพมืหานคุร 

08.30 น.

09.00 น.

10.15 น.

10.30 น.

12.00 น.

รอบเช้�

ล์งท่ะเบียน ณ “หุ้อศิิล์ป์ ณ บ�านเจ�าพระยา” 
ถืนนพระอาทิ่ตย์

ฟังบรรยายภาพรวัมค่วัามเป็นมา
แล์ะนำาชมนิท่รรศิกู้ารงานศิิล์ปะ

Coffee Break กัู้บ Café Amazon for Chance

กิู้จกู้รรม Workshop ศิิล์ปะเพนต์เสื�อ
แล์ะหุ้น�ากู้ากู้อนามัยดี�วัยสีชอล์์กู้เขียนผู้�า

จบกิู้จกู้รรม

13.00 น. 

13.30 น. 

14.45 น.

15.00 น.

16.30 น.

รอบบ่�ย

ล์งท่ะเบียน ณ “หุ้อศิิล์ป์ ณ บ�านเจ�าพระยา” 
ถืนนพระอาทิ่ตย์

ฟังบรรยายภาพรวัมค่วัามเป็นมา
แล์ะนำาชมนิท่รรศิกู้ารงานศิิล์ปะ

Coffee Break กัู้บ Café Amazon for Chance

กิู้จกู้รรม Workshop ศิิล์ปะเพนต์เสื�อ
แล์ะหุ้น�ากู้ากู้อนามัยดี�วัยสีชอล์์กู้เขียนผู้�า

จบกิู้จกู้รรม

ลงทะเบ่ยน 

ตั�งแต่วัันนี�ถ่ืงวัันที่� 17 มกู้ราค่ม 2564 
ประกู้าศิผู้ล์ผู้้� ไดี�รับสิท่ธิ�
วัันที่� 22 มกู้ราค่ม 2564

จัำ�นวันสิทำธิ�ผู้เข้�ร่วัมกิจักรรม 
15 สิทำธิ�ตู่อรอบ 
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น
ต่อ 1 สิท่ธิ� รวัม 30 ค่นต่อรอบ) 
โดียสามารถืเลื์อกู้ไดี�เพียง 1 รอบเท่่านั�น

หมืายเหตุ้
• 1 สิท่ธิ� สามารถืเข�าร่วัมไดี� 2 ค่น 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. 1 ค่นแล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น)
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิ�กู้ารเปลี์�ยนแปล์ง
  กู้ำาหุ้นดีกู้ารหุ้รือรายล์ะเอียดีกู้ารจัดีงาน
  ท้่กู้กู้รณี
• กู้รณียกู้เลิ์กู้กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 
  ต�องแจ�งล่์วังหุ้น�ากู่้อนวัันจัดีกิู้จกู้รรม
  ไม่น�อยกู้ว่ัา 7 วัันท่ำากู้าร มิเช่นนั�น
  จะถ้ืกู้ตัดีสิท่ธิ� ในกิู้จกู้รรมประเภท่ Workshop   
  เป็นเวัล์า 2 ปี



พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ�วงศ์์
แพท่ย์ดี�านเวัชศิาสตร์ชะล์อวััย

กู้ารแพท่ย์เพื�อชีวิัตที่�ยืนยาวั

ผศ์. นพ.พันธ์ศั์กดิิ์� ศุ์กระฤกษ์์
แพท่ย์ผู้้�เชี�ยวัชาญดี�านส้ตินรีเวัช

(เวัชศิาสตร์กู้ารเจริญพันธ้์)

หมืายเหตุ้
• 1 สิท่ธิ� สามารถืเข�าร่วัมไดี� 2 ค่น 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. 1 ค่นแล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น)
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิ�กู้ารเปลี์�ยนแปล์ง
  กู้ำาหุ้นดีกู้ารหุ้รือรายล์ะเอียดีกู้ารจัดีงาน
  ท้่กู้กู้รณี
• กู้รณียกู้เลิ์กู้กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 
  ต�องแจ�งล่์วังหุ้น�ากู่้อนวัันจัดีกิู้จกู้รรม
  ไม่น�อยกู้ว่ัา 7 วัันท่ำากู้าร มิเช่นนั�น
  จะถ้ืกู้ตัดีสิท่ธิ�ในกิู้จกู้รรมประเภท่ Seminar   
  เป็นเวัล์า 2 ปี

SEMINARUPCOMING

ลงทะเบ่ยน 

ตั�งแต่วัันนี�ถื่งวัันท่ี� 14 กู้้มภาพันธ์ 2564 
ประกู้าศิผู้ล์ผู้้� ไดี�รับสิท่ธิ� 
วัันที่� 19 กู้้มภาพันธ์ 2564

จัำ�นวันสิทำธิ�ผู้เข้�ร่วัมกิจักรรม 
70 สิทำธิ� 
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น
ต่อ 1 สิท่ธิ� รวัม 140 ค่น)

“เปิิดิ์สูตรคุุมอาหาร
ป๊ิ� ว เป๊ิะ ป๊ิง” กำาหนดิการ

08.30 น.

09.00 น.

10.00 น.

10.15 น.

11.15 น.

ล์งท่ะเบียน

บรรยายหัุ้วัข�อ “เปิดีส้ตรค้่มอาหุ้ารปั�วั เป๊ะ ปัง” 
โดีย พญ.วัรรณวิัพ้ธ สรรพสิท่ธิ�วังศ์ิ

พักู้รับประท่านอาหุ้ารว่ัาง

บรรยายหัุ้วัข�อ “เท่ค่นิค่กู้ารชะล์อวััยดี�วัยกู้ารค่วับค้่มอารมณ์
แล์ะกู้ารใช�ชีวิัต” โดีย ผู้ศิ. นพ.พันธ์ศัิกู้ดิี� ศ้ิกู้ระฤกู้ษ์

จบกิู้จกู้รรม

13 มีนาคม 2564
สถานท่ี่� : Synergy Hall ชั�น 6, อาคุาร C Energy Complex 
555/1 ถนนวิภาวด่ิรังสิต้ แขวงจตุ้จักร เขต้จตุ้จักร กรุงเทพมืหานคุร
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“เทคุนิคุการชะลอวัยด้ิ์วยการ
คุวบคุุมอารมณ์และการใช้ชีวิต”

และ

ท้่กู้วัันนี�เราอย่้กัู้บค่วัามเค่รยีดีมากู้ข่�น ค่วัามไมส่มด้ีล์ของรา่งกู้าย ท่ำาใหุ้�เราแกู่้เร็วัข่�น แต่เราสามารถื
จัดีกู้ารกัู้บท้่กู้ปัญหุ้าไดี� หุ้ากู้เราไดี�รับค่ำาแนะนำาที่�ถ้ืกู้ต�อง จากู้แพท่ย์ผู้้�เชี�ยวัชาญดี�านเวัชศิาสตร์ 
ชะล์อวััย พร�อมใหุ้�ค่ำาแนะนำากู้ารด้ีแล์รักู้ษาส้ขภาพที่�สามารถืนำาไป ใช� ไดี�ท้่กู้เพศิ ท้่กู้วััย ซ่ึ่�งเริ�มตั�งแต่ 
กู้ารรับประท่านอาหุ้ารจากู้ พญ.วัรรณวิัพ้ธ สรรพสิท่ธิ�วังศ์ิ ในหัุ้วัข�อ “เปิดีส้ตรค้่มอาหุ้ารปั�วั เป๊ะ ปัง”  
แล์ะกู้ารค่วับค้่มอารมณ์ที่�มีประโยชน์มากู้กู้ว่ัาที่�คิ่ดีจากู้ ผู้ศิ. นพ.พันธ์ศัิกู้ดิี� ศ้ิกู้ระฤกู้ษ์ ในหัุ้วัข�อ  
“เท่ค่นิค่กู้ารชะล์อวััยดี�วัยกู้ารค่วับค้่มอารมณ์แล์ะกู้ารใช�ชีวิัต” โดียสามารถืบอกู้ต่อเค่ล็์ดีลั์บดีี ๆ  
เพื�อส้ขภาพไปยังค่นรอบข�างหุ้รือด้ีแล์ค่นในค่รอบค่รัวัไดี�



DAY 1
14 ม่ืนาคุมื 2564
กรุงเทพฯ-หาดิใหญ่่-สตู้ล 
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05.30 น.

07.20 น.

08.55 น.

เที่�ยง

ช่วังบ่าย

ช่วังค่ำ�า

ค่ณะพร�อมกัู้นที่�สน�มบินดิอนเมือง 
ประต้ 9 เค่าน์เตอร์สายกู้ารบินแอร์เอเชีย 
เจ�าหุ้น�าที่�ชัยทัำวัร์พร�อมต�อนรับแล์ะอำานวัยค่วัามสะดีวักู้

ออกู้เดิีนท่างส่้อำาเภอหุ้าดีใหุ้ญ่ โดิยส�ยก�รบิน
แอร์เอเช่ย เท่ำ�ยวับินท่ำ� FD 3116 (ใช�เวัล์าเดิีนท่าง
ประมาณ 1 ชั�วัโมง 35 นาที่)

ถ่ืงสน�มบินน�น�ช�ติูอำ�เภอห�ดิใหญ่ 
นำาท่่านเดิีนท่างส่้จังหุ้วััดีสต้ล์

รับประท่านอาหุ้ารกู้ล์างวััน

INBOUND TRIPUPCOMING

เขีียดว๊๊ากหรืือหมาน้ำำ�า

14-17 มีนาคม 2564
สถานท่ี่� : สตู้ล-ต้รัง

ถึงเวลาเก็บกระเป๋ิาเดิินทางบินลัดิฟ้า้ท่องเท่�ยวแดินใต้้ สวรรค์ุของคุนรักทะเลกับหาดิทรายส่ขาวท่�ทอดิยาว
และธิรรมืชาติ้อันบริสุทธิิ�ของจังหวัดิสตู้ล พร้อมืลงเรือคุายักผจญ่ภัยในถำ�าดึิกดิำาบรรพ์

ท่�ระยิบระยับด้ิวยคุวามืงามืของแร่แคุลไซต์้ ก่อนจะข้ามืไปิชมืสวนในบรรยากาศแสนร่มืรื�นท่�จังหวัดิต้รัง 
และพบกับคุวามืมืหัศจรรย์ของศิลปิะบนชิ�นงานไม้ืหอมืเทพทาโรรูปิมัืงกรอันอลังการ 

เพื�อชาร์จพลังในวันพักผ่อนกับคุวามืสุขและคุวามืปิระทับใจท่�สามืารถเร่ยกรอยยิ�มืได้ิทุกคุรั�งยามืนึกถึง

หลงเสน่ห์ดิิ์นแดิ์นเมืองใต้
ตามหาหัวใจท่ี่�สตูล-ตรััง

นำาชม พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติูสตููล (ค่ฤหุ้าสน์กู้้เด็ีน) 
ศ้ินย์รวัมวััฒนธรรมของเมืองสต้ล์ ลั์กู้ษณะอาค่ารเป็น
ต่กู้ 2 ชั�น สถืาปัตยกู้รรมผู้สมผู้สานกัู้นระหุ้ว่ัางแบบโรมัน
แล์ะแบบม้สลิ์ม มีค่วัามสวัยงามอย่างล์งตัวั มีอาย้มากู้กู้ว่ัา  
100 ปี นับเป็นอาค่ารเกู่้าแกู่้ที่�ส้ดีในจังหุ้วััดี ถ้ืกู้สร�างข่�นในสมัย 
ของพระยาภ้วันารถืภักู้ดีี ผู้้�ว่ัาราชกู้ารเมืองสต้ล์ในสมัยนั�น  
กู้รมศิิล์ปากู้รไดี�ประกู้าศิข่�นท่ะเบียนเป็นโบราณสถืาน
แหุ่้งชาติเมื�อวัันที่� 14 กู้้มภาพันธ์ 2532 แล์ะไดี�เริ�มท่ำากู้าร
บ้รณะพิพิธภัณฑ์์ฯ ภายในแบ่งเป็นหุ้�องต่าง ๆ มีหุ้�องจัดี
แสดีงโบราณวััตถ้ื หุ้�องนิท่รรศิกู้ารใหุ้�ค่วัามร้�เกีู้�ยวักัู้บศิิล์ปะ  
วััฒนธรรม ประเพณี แล์ะวิัถีืชีวิัตของช้มชน เป็นต�น 
จากู้นั�นเดิีนท่างส่้บ�านวัังประจัน นำาชม อุทำย�นแห่งช�ติู 
ทำะเลบัน เป็นพื�นที่�ซ่ึ่�งเกิู้ดีจากู้กู้ารย้บตัวัของแผู่้นดิีน
ระหุ้ว่ัางเขาจีนแล์ะเขามดีแดีงจนกู้ล์ายเป็นหุ้นองนำ�า
ขนาดีใหุ้ญ่ พื�นที่�ส่วันใหุ้ญ่เป็นภ้เขาสลั์บซัึ่บซึ่�อนมีค่วัาม
อ้ดีมสมบ้รณ์ มีพืชพรรณไม�ป่าข่�นอย่้หุ้นาแน่น โดียรอบบ่ง
จะมีพันธ์้ไม�ชนิดีหุ้น่�งชื�อต�นบากู้งข่�นอย่้เป็นจำานวันมากู้
แล์ด้ีสวัยงาม นอกู้จากู้นี�ยังมีสัตว์ัแล์ะนกู้นานาชนิดี ที่�นี�จะ
มีสัตว์ัอย่้ชนิดีหุ้น่�งลั์กู้ษณะเหุ้มือนกู้บหุ้รือเขียดี แต่มี 
เสียงร�องเหุ้มือนล้์กู้ส้นัข มีชื�อเรียกู้กัู้นว่ัา “กู้บว๊ัากู้” หุ้รือ  
“เขียดีว๊ัากู้” บางค่นก็ู้เรียกู้ว่ัา “หุ้มานำ�า” แล์ะหุ้ากู้โชค่ดีี
อาจไดี�เห็ุ้นเพราะตัวัเล็์กู้มากู้ เป็นเสน่ห์ุ้อย่างหุ้น่�งของ
อ้ท่ยานแหุ่้งชาติท่ะเล์บัน สมค่วัรแกู่้เวัล์าเดิีนท่าง
เข�าส่้ตัวัเมืองสต้ล์

รับประท่านอาหุ้ารค่ำ�า ปิดีท่�ายดี�วัยโรตีชาชักู้
ของแท่�เมืองสต้ล์ นำาเข�าที่�พักู้ โรงแรมสินเก่ยรติูบุร่ 
หุ้รือเที่ยบเท่่า (พักู้ 1 คื่น)  

ถ้ำำ�าเล สเตโกดอน้ำ

อุทยาน้ำแห่งชาติทะเลบััน้ำ
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INBOUND TRIPUPCOMING

DAY 2
15 ม่ืนาคุมื 2564
ละงู-ทุ่งหว้า

ช่วังเช�า

เที่�ยง

รับประท่านอาหุ้ารเช�า ณ ร�านอาหุ้ารท่�องถิื�น
เลื์อกู้ซืึ่�อของฝ้ากู้จากู้เมืองสต้ล์ เช่น ผู้�าปาเต๊ะ 
ช้ดีนอนผู้�าอินโดี ฯล์ฯ เดิีนท่างส่้อำาเภอท่้่งหุ้วั�า 
นำาชม พิพิธภัณฑ์ช้�งดึิกดิำ�บรรพ์ทุ่ำงหว้ั� เป็นที่�
เก็ู้บรักู้ษาฟอสซิึ่ล์ที่�พบในท่�องที่�ของอำาเภอท่้่งหุ้วั�า
แล์ะจังหุ้วััดีสต้ล์ พิพิธภัณฑ์์แหุ่้งนี�สร�างข่�นหุ้ลั์งมี
กู้ารพบฟอสซิึ่ล์ช�างสเตโกู้ดีอนชิ�นแรกู้เมื�อ พ.ศิ. 2551 
ต่อมาใน พ.ศิ. 2552 สมเด็ีจพระกู้นิษฐาธิราชเจ�า  
กู้รมสมเด็ีจพระเท่พรัตนราชส้ดีาฯ สยามบรมราชกู้้มารี
ท่รงไดี�เสด็ีจมายังอำาเภอท่้่งหุ้วั�า ท่าง อบต. ท่้่งหุ้วั�า
จ่งไดี�รับเสด็ีจแล์ะไดี�จัดีนิท่รรศิกู้ารถืวัายรายงาน
กู้ารค่�นพบฟอสซิึ่ล์กู้ระด้ีกู้ฟันช�างสเตโกู้ดีอน 
พระองค์่ท่รงเล็์งเห็ุ้นค่วัามสำาคั่ญนี�จ่งท่รงใหุ้�อน้รักู้ษ์
สิ�งเหุ้ล่์านี� ไวั� ใหุ้�ล้์กู้หุ้ล์านไดี�เรียนร้�ต่อไป

รับประท่านอาหุ้ารกู้ล์างวััน

12 happiness Activity

ฟอสซิิลกรืะดูกฟนั้ำช้างสเตโกดอน้ำ

พิิพิิธภััณฑ์์ช้างดึกดำาบัรืรืพ์ิทุ่งหว้๊า

หิน้ำงอกหิน้ำย้อยภัายใน้ำถ้ำำ�า

13happiness Activity

ช่วังบ่าย

ช่วังค่ำ�า

เดิีนท่างเข�าส่้ ถำ��เล สเตูโกดิอน (ค่วัรสวัมเสื�อ 
กู้างเกู้งสีเข�ม แบบสบาย ๆ แหุ้�งง่าย รองเท่�าเปียกู้นำ�าไดี�) 
นำาท่่านล์งเรือค่ายักู้ (มีเจ�าหุ้น�าที่�พายใหุ้�นั�งล์ำาล์ะ 2 ท่่าน) 
พาท่่านย�อนอดีีตกู้ลั์บไปนับล์�านปี พบกัู้บกู้ารผู้จญภัยแล์ะ
ตะล่์งกัู้บค่วัามสวัยงามของถืำ�าด่ีกู้ดีำาบรรพ์แหุ่้งนี�ที่�มีค่วัาม
ยาวัถ่ืง 4 กิู้โล์เมตร จัดีเป็นถืำ�าเล์ที่�ยาวัที่�ส้ดีในประเท่ศิไท่ย  
ชมค่วัามสวัยงามภายในถืำ�าซ่ึ่�งจะมีพวักู้แร่แค่ล์ไซึ่ต์ที่�ส่อง
ประกู้ายระยิบระยับยามต�องแสงไฟ มีหิุ้นงอกู้หิุ้นย�อย
ร้ปท่รงแปล์กู้ตา รวัมถ่ืงฟอสซิึ่ล์ของสัตว์ัที่�มีอาย้
หุ้ล์ายร�อยล์�านปี (ระยะเวัล์าในกู้ารนั�งเรือเข�าชมภายในถืำ�า
ใช�เวัล์าประมาณ 2-3 ชั�วัโมง) กู่้อนออกู้จากู้ถืำ�าพบ
ค่วัามประทั่บใจส่งท่�ายกู้ารมาเที่�ยวัถืำ�าเล์กัู้บค่ำาพ้ดีที่�ว่ัา  
“ตามหุ้าหัุ้วัใจที่�ปล์ายอ้โมงค์่” ถ่ืงปากู้ถืำ�าเปลี์�ยนเป็น
เรือหุ้างยาวัเดิีนท่างส่้ท่่าเที่ยบเรือบ�านท่่าอ�อย พักู้ดืี�ม
เค่รื�องดืี�มเย็นๆ กัู้นที่�สวันเมล่์อนในบรรยากู้าศิอบอ่้นร่มรื�น

รับประท่านอาหุ้ารค่ำ�า นำาเข�าที่�พักู้ โรงแรมรอยัลฮิิลล์ 
ปากู้บารา หุ้รือเที่ยบเท่่า (พักู้ 1 คื่น)

ปากถ้ำำ�าคล้ายรูืปหัว๊ใจ
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DAY 3
16 ม่ืนาคุมื 2564
ต้รัง
ช่วังเช�า

เที่�ยง

ช่วังบ่าย

ช่วังค่ำ�า

รับประท่านอาหุ้ารเช�า ณ หุ้�องอาหุ้ารโรงแรม
นำาชม สวันหม้อข้�วัหม้อแกงลิง 
เดิีนท่างส่้จังหุ้วััดีตรัง

รับประท่านอาหุ้ารกู้ล์างวััน

นำาชม สวันพฤกษ์ศ์�สตูร์ทุ่ำงค่�ย 
อำาเภอย่านตาขาวั จังหุ้วััดีตรัง 
ชมเรือนยอดีไม�บนหุ้อค่อยที่�มีค่วัามส้งถ่ืง
26 เมตร ดี�วัยบรรยากู้าศิอันร่มรื�น 
สามารถืชมนกู้ ชมไม� หุ้รือปีนป่ายข่�นบันไดี
ที่�ถ้ืกู้เชื�อมดี�วัยสะพานสลิ์งไวั�ถ่ืง 6 หุ้อค่อย

รับประท่านอาหุ้ารค่ำ�า นำาเข�าที่�พักู้ 
โรงแรมเรือรัษ์ฎ� หุ้รือเที่ยบเท่่า (พักู้ 1 คื่น)

สว๊น้ำหม้อข้ีาว๊หม้อแกงลิง

สะพิาน้ำสลิงที�สว๊น้ำพิฤกษศาสตร์ืทุ่งค่าย

หอคอยที�สว๊น้ำพิฤกษศาสตร์ืทุ่งค่าย

วั๊งเทพิทาโรื
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ลงทะเบ่ยน
• ตั�งแต่วัันนี�ถ่ืงวัันที่� 24 มกู้ราค่ม 2564 
  ประกู้าศิผู้ล์ผู้้� ไดี�รับสิท่ธิ� วัันที่� 29 มกู้ราค่ม 2564
• จำานวันสิท่ธิ�ผู้้�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรม 15 สิท่ธิ� 
  (ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่นต่อ 1 สิท่ธิ� 
  รวัม 30 ค่น)

การสำารองท่�นั�ง
• มัดีจำา 10,000 บาท่ ภายในวัันที่� 5 กู้้มภาพันธ์ 2564
• ชำาระเงินส่วันที่�เหุ้ลื์อ ภายในวัันที่� 19 กู้้มภาพันธ์ 2564

กรณ่ยกเลิกการเดิินทาง
• ภายในวัันที่� 5 กู้้มภาพันธ์ 2564 : ไม่มีค่่าใช�จ่าย
• ภายในวัันที่� 19 กู้้มภาพันธ์ 2564 : เก็ู้บค่่าธรรมเนียม
  ค่นล์ะ 10,000 บาท่
• ตั�งแต่วัันที่� 20 กู้้มภาพันธ์ 2564 : สงวันสิท่ธิ� ไม่คื่นเงินใดี ๆ
  ทั่�งสิ�น เนื�องจากู้ไดี�สำารองค่่าใช�จ่ายล่์วังหุ้น�าใหุ้�ผู้้�เดิีนท่างแล์�วั

DAY 4
17 ม่ืนาคุมื 2564
ต้รัง-กรุงเทพฯ
ช่วังเช�า

เที่�ยง

17.50 น.

19.20 น. 

รับประท่านอาหุ้ารเช�า ณ หุ้�องอาหุ้ารโรงแรม
เลื์อกู้ซืึ่�อของฝ้ากู้จากู้เมืองตรัง จากู้นั�นเดิีนท่างส่้
อำาเภอเขาย�อย นำาชม วัังเทำพทำ�โร ศิิล์ปะบน
ชิ�นงานไม�หุ้อมเท่พท่าโรร้ปมังกู้รท่ำาจากู้ฝี้มือ
ของค่นเพียงค่นเดีียวั มีจำานวันมากู้ถ่ืง 84 ตัวั  
แต่ล์ะตัวัแท่บไม่น่าเชื�อว่ัาจะเป็นกู้ารประกู้อบจากู้
เศิษไม�ชิ�นเล็์กู้ชิ�นน�อยจนเป็นมังกู้รที่�ยิ�งใหุ้ญ่อลั์งกู้าร  
ฟังเรื�องราวัค่วัามเป็นมาจากู้ค่ร้จร้ญ แกู้�วัล์ะเอียดี 
ผู้้�มอบชีวิัตใหุ้�กัู้บผู้ล์งานเหุ้ล่์านี� แล์ะนำาท้่กู้ท่่าน
ล์อดีท่�องมังกู้ร 9 ช่อง เพื�อค่วัามเป็นสิ ริมงค่ล์ 

รับประท่านอาหุ้ารกู้ล์างวััน

เดิีนท่างกู้ลั์บสู่กรุงเทำพฯ โดิยส�ยก�รบิน
ไทำยไลอ้อนแอร์ เท่ำ�ยวับินท่ำ� SL 827

ถ่ืงสนามบินดีอนเมืองโดียสวััสดิีภาพ

อัต้ราน่�ไม่ืรวมื
• ค่่านำ�าหุ้นักู้กู้ระเป๋าเดิีนท่างในกู้รณีเกิู้นกู้ว่ัาสายกู้ารบิน    
  กู้ำาหุ้นดี ( ไม่เกิู้น 20 กู้กู้.)
• ค่่าใช�จ่ายส่วันตัวันอกู้เหุ้นือจากู้ที่�ระบ้ไวั� ในรายกู้าร 
  เช่น ค่่าอาหุ้าร แล์ะเค่รื�องดืี�มที่�สั�งเพิ�มเอง ค่่าโท่รศัิพท์่ 
  ค่่าซัึ่กู้รีดี เป็นต�น
• ค่่าภาษีม้ล์ค่่าเพิ�ม 7% แล์ะภาษีหัุ้กู้ ณ ที่�จ่าย

อัต้ราคุ่าบริการ

ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม
(พักู้หุ้�องล์ะ 2 ค่น)

บ้ค่ค่ล์ทั่�วัไป (พักู้หุ้�องล์ะ 2 ค่น)

พักู้เดีี�ยวั เพิ�มราค่า

ไม่รวัมตั�วัเค่รื�องบิน (ล์ดีราค่า)

24,000

26,000

3,500

5,000

รายละเอ่ยดิ คุนละ (บาท)
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27/28/29 เมษายน 2564

กิุจกุรรมเยี�ยมชมกิุจกุาร ป์ต์ท. ครั�งที� 1 ป์ระจำาป์ ี2564

รอบท่ำ� 1 : วัันอังค่ารที่� 27 เมษายน 2564 | รอบท่ำ� 2 : วัันพ้ธที่� 28 เมษายน 2564 | รอบท่ำ� 3 : วัันพฤหัุ้สบดีีที่� 29 เมษายน 2564

สถานท่ี่� : สถาน่รับ-จ่ายก๊าซธิรรมืชาติ้เหลว (LNG Terminal) และ
สวนสมุืนไพรสมืเด็ิจพระเทพรัต้นราชสุดิาฯ สยามืบรมืราชกุมืาร่ จังหวัดิระยอง 

PTT SITE Visit

กำาหนดิการ
06.00 น. 

07.00 น.

07.30 น.

10.30 น. 

ล์งท่ะเบียนหุ้น�าหุ้�อง Auditorium 
อาค่าร 3 ชั�น 2 ปตท่. สำานักู้งานใหุ้ญ่ 
แล์ะรับประท่านอาหุ้ารเช�า

ผู้้�บริหุ้ารกู้ล่์าวัต�อนรับ / จับรางวััล์ Lucky Draw /
ถ่ืายภาพร่วัมกัู้น (ในหุ้�องประช้ม)

ออกู้เดิีนท่างจากู้กู้ร้งเท่พฯ โดียรถืบัสปรับอากู้าศิ

เยี�ยมชมสถืานีรับ-จ่ายกู๊้าซึ่ธรรมชาติเหุ้ล์วั 
(LNG Terminal)
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SITE VISITUPCOMING

หมืายเหตุ้
• ปตท่. จะจัดีส่งเอกู้สารยืนยันสิท่ธิ�ใหุ้�กัู้บ
  ผู้้�ที่�ไดี�รับสิท่ธิ�โดียจดีหุ้มายล์งท่ะเบียนหุ้ลั์ง    
  ประกู้าศิรายชื�อ หุ้ากู้ไม่แจ�งยืนยันภายใน
  วัันที่� 15 มีนาค่ม 2564 ปตท่. จะถืือว่ัา
  สล์ะสิท่ธิ�แล์ะเลื์�อนรายชื�อสำารองข่�นตาม
  ล์ำาดัีบ (เริ�มเลื�อนร�ยชื�อสำ�รองวัันท่ำ� 16   
  ม่น�คม 2564)
• ผู้้�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรมประเภท่เยี�ยมชมกิู้จกู้าร
  จะต�องเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม
  ที่�ไดี�แจ�งรายล์ะเอียดีในเอกู้สารยืนยันสิท่ธิ�
  กู้ลั์บมาที่� ปตท่. เท่่านั�น (ยกเว้ันผู้ถือหุ้นกู้
  ปตูทำ. ท่ำ�อ�ยุม�กกว่ั� 80 ปีขึ�นไป ส�ม�รถ
  มอบฉัันทำะให้ผู้อื�นเข้�ร่วัมกิจักรรมแทำนได้ิ)
• กู้รณียกู้เลิ์กู้กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรม ต�องแจ�ง
  ล่์วังหุ้น�ากู่้อนวัันจัดีกิู้จกู้รรมอย่างน�อย 
  7 วัันท่ำากู้าร มิเช่นนั�นจะถ้ืกู้ตัดีสิท่ธิ�
  ในกิู้จกู้รรมประเภท่เยี�ยมชมกิู้จกู้าร
  เป็นเวัล์า 3 ปี

12.30 น.

14.00 น.

15.30 น.

18.30 น. 

รับประท่านอาหุ้ารกู้ล์างวััน

เยี�ยมชมสวันสม้นไพรสมเด็ีจพระเท่พรัตนราชส้ดีาฯ 
สยามบรมราชกู้้มารี จังหุ้วััดีระยอง

ออกู้เดิีนท่างกู้ลั์บกู้ร้งเท่พฯ

เดิีนท่างถ่ืง ปตท่. สำานักู้งานใหุ้ญ่ โดียสวััสดิีภาพ

ลงทะเบ่ยน 

ตั�งแต่วัันนี�ถื่งวัันที่� 28 กู้้มภาพันธ์ 2564 
ประกู้าศิผู้ล์ผู้้� ไดี�รับสิท่ธิ�
วัันที่� 5 มีนาค่ม 2564

จัำ�นวันสิทำธิ�ผู้เข้�ร่วัมกิจักรรม 
60 สิทำธิ�ตู่อรอบ 
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. แล์ะผู้้�ติดีตาม 1 ค่น
ต่อ 1 สิท่ธิ� รวัม 120 ค่นต่อรอบ) 
โดียสามารถืเลื์อกู้ไดี�เพียง 1 รอบเท่่านั�น

กำาหนดิการ (ต่้อ)
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PTT SOCIETY

SITE VISIT
กิุจกุรรมเยี�ยมชม

กิุจกุาร ป์ต์ท. 
คร้ั้�งท่ี่� 1/2563

6-8 ตุุลาคม 2563

ปิระมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที�สร้างคุวามสุข
รอยยิ�มและคุวามปิระทับใจให้แก่ผู้ถืือหุ้นกู้ ปิตท.
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PTT SOCIETY

INBOUND TRIP
เที�ยวละไมแบบไทย ๆ 

ต้์องไป์ให้้ร้้
อุุตรั้ดิิตถ์-สุโขท้ี่ย

25-28 ตุุลาคม 2563
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แผนที� ปิตท. สำานักงานใหญ่

วิ๊ธีการืเดิน้ำทาง
• รืถ้ำปรืะจำาทาง :
  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พ.35
• MRT :
  ล์งสถืานีจต้จักู้ร ใช�ท่างออกู้ 2 
• BTS :
  ล์งสถืานีหุ้มอชิต ใช�ท่างออกู้ 3

ป์ต์ท.
สำานักุงานให้ญ่่

HOW TO 
GO?

1

3

2
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การสมัคุรกิจกรรม

ลงทะเบีัยน้ำผ่่าน้ำ Line 
PTT Debenture Club 

(24 ชั�ว๊โมง)

ลงทะเบีัยน้ำผ่่าน้ำ Website :
 http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php

ลงทะเบีัยน้ำผ่่าน้ำ
PTT Debenture 

Mobile Application
(24 ชั�ว๊โมง)

หมืายเหตุ้

• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิ� ในกู้ารยกู้เลิ์กู้หุ้รือเปลี์�ยนแปล์งรายล์ะเอียดีกิู้จกู้รรม/ โปรแกู้รมท่่องเที่�ยวัตามสถืานกู้ารณ์แล์ะค่วัามเหุ้มาะสม 
   โดียจะแจ�งใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ที่� ไดี�รับสิท่ธิ�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรมท่ราบหุ้ากู้มีกู้ารเปลี์�ยนแปล์งดัีงกู้ล่์าวั
• ปตท่. ขอสงวันสิท่ธิ�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรมใหุ้�ผู้้�ที่�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. มากู้กู้ว่ัา 100 หุ้น่วัยแล์ะขอสงวันสิท่ธิ�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรม (ประเภท่เดีียวักัู้น) 
   สำาหุ้รับผู้้�ที่� ไดี�เข�าร่วัมกิู้จกู้รรมเป็นเวัล์า 2 ปี
• ในกู้รณีที่�มีผู้้�แจ�งค่วัามประสงค์่กู้ารเข�าร่วัมกิู้จกู้รรมเกิู้นจำานวันที่�จัดีเตรียมไวั� ปตท่. จะคั่ดีเลื์อกู้โดียกู้ารส่้มรายชื�อจากู้ผู้้�ล์งท่ะเบียน
   ที่�ดีำาเนินกู้ารตามขั�นตอนแล์ะมีค้่ณสมบัติถ้ืกู้ต�องตามเงื�อนไขที่�กู้ำาหุ้นดีเท่่านั�น
• ผู้้�ที่�ไดี�รับสิท่ธิ� ไม่สามารถืเปลี์�ยนแปล์งวัันร่วัมกิู้จกู้รรมไดี�
• สิท่ธิ�กู้ารร่วัมกิู้จกู้รรมไม่สามารถืแล์กู้เปลี์�ยนเป็นเงินสดีไดี�
• ข�อม้ล์ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท่. ปรับปร้ง ณ วัันที่� 31 ต้ล์าค่ม 2563

ผู้่ถื้ำอหุ้น้ำกู้ ปตท. สามารืถ้ำสมัครืร่ืว๊มกิจกรืรืม
กับั PTT DEBENTURE CLUB ได้ 3 ช่องทาง 

ศึกษาวิ๊ธีการืดาว๊น์้ำโหลด
และใช้งาน้ำใน้ำหน้้ำาถั้ำดไป
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