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มีผูดําเนินการแทน           :    แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย (DE002)*, สําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ
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ชองทางการติดตอนายทะเบียน ระยะเวลาดําเนินการ 7 วันทําการ

เปล�่ยนว�ธีการรับเง�นตนและดอกเบี้ยของหุนกู 
จากการรับ          มาเปน                      กันเถอะเง�นโอนเง�นโอนเช็คเช็ค

ไดรับเง�นทันใจ หมดความกังวลเช็คสูญหาย

สําหรับผูถือหุนกู  :  รุน 
 PTTC239A,  PTTC243A,  PTTC247A  และ  PTTC10DA 
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PTTC277A,  PTTC288A,  PTTC307A,  PTTC318A,  PTTC357A  และ  PTTC457A 
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PTTC277A,  PTTC288A,  PTTC307A,  PTTC318A,  PTTC357A  และ  PTTC457A 



สวััสดีีครัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. ท้กู้ท่าน

ในเวลาอีีกไม่่นานจะเข้้าสู่่่ช่่วง 
กลางปีีทีี่�กำาลังจะผลัดเปีลี�ยนจาก 
ฤด่ร้้อีนเข้้า สู่่่ฤด่ฝน ซ่ึ่� งสู่ภาพ 
อีากาศที่ี�เปีลี�ยนแปีลงที่ำาให้้ต้้อีง 
ร้ะมั่ดร้ะวังรั้กษาสุู่ข้ภาพเป็ีนพิเศษ  
ทัี่�งการ้อีอีกกำาลังกายและการ้ 
พักผ่อีนให้้เพียงพอีเพ่�อีสู่ร้้าง 

ภ่มิ่คุุ้้ม่กันให้้แข็้งแร้ง ไม่่เฉพาะร่้างกายเท่ี่านั�นแต่้จิต้ใจยังต้้อีงมี่คุ้วาม่สุู่ข้
จากภายในให้้สู่่งต่้อีคุ้วาม่แข็้งแกร่้งถ่ึงภายนอีก ดังนั�น ผม่และทีี่ม่งาน  
PTT Debenture Club จ่งเล็งเห็้นคุ้วาม่สู่ำาคัุ้ญข้อีงการ้สู่ร้้างสู่ร้ร้คุ้์ 
กิจกร้ร้ม่ดี ๆ ทีี่�ต้้อีงสู่าม่าร้ถึบำำารุ้งสุู่ข้ภาพให้้คุ้ร้บำถ้ึวนตั้�งแต่้ร่้างกาย 
และจิต้ใจ ร้วม่ถ่ึงวิต้ามิ่นบำำารุ้งสู่ม่อีงคุ้รั้บำ

สู่ำาห้รั้บำกิจกร้ร้ม่แร้กในเด่อีนพฤษภาคุ้ม่ทีี่�เป็ีนเด่อีนสุู่ดท้ี่ายก่อีน 
ย่างเข้้าฤด่ฝน จ่งเห้ม่าะจะเล่นกีฬาที่างนำ�าคุ้ลายร้้อีนทิี่�งที่วนกับำการ้ 
เวิร์้กช็่อีปี SUP Board ห้ร่้อี Stand Up Paddle Board ซ่ึ่�งเป็ีนกีฬา 
ที่างนำ�าทีี่�สู่นุกและได้รั้บำคุ้วาม่นิยม่ในโซึ่เช่ียลม่ีเดีย แม้่จะไม่่มี่พ่�นฐาน 
การ้พายเร่้อีห้ร่้อีเล่นเซิึ่ร์้ฟบำอีร์้ดม่าก่อีนก็สู่าม่าร้ถึเข้้าร่้วม่กิจกร้ร้ม่ได้  
โดยนอีกจากจะได้สัู่ม่ผัสู่ลม่เย็นในบำร้ร้ยากาศธร้ร้ม่ช่าติ้บำนผ่นนำ�าใสู่ ๆ  
ข้อีงบ่ำงต้ะโก้แล้ว สิู่�งสู่ำาคัุ้ญข้อีงการ้ย่นพาย SUP Board ยังได้ 
อีอีกกำาลังกายเสู่ริ้ม่สุู่ข้ภาพร่้างกายและจิต้ใจให้้แข็้งแร้ง ร้วม่ถ่ึงสู่ร้้าง 
ปีร้ะสู่บำการ้ณ์์ ให้ม่่ ในกิจกร้ร้ม่ทีี่�ยังไม่่เคุ้ยลอีงอีีกด้วย

ยิ�งไปีกว่านั�นพวกเร้ายังเพิ�ม่คุ้วาม่สูุ่ข้ให้้ท่ี่านผ้่ถ่ึอีหุ้้นก้่ ปีต้ที่. ได้ 
พักผ่อีนห้ร่้อีผ่อีนคุ้ลายที่างจิต้ใจม่ากข่้�นใน My Craf t  Tr ip  
Phatthalung ซ่ึ่�งช่วนเดินที่างลงใต้้ ไปียังเม่่อีงเก่าสู่งข้ลา คุ้าบำสู่มุ่ที่ร้
สู่ทิี่งพร้ะ และล่อีงเร่้อีช่ม่ที่ะเลบัำวแดงทีี่� ให้ญ่ทีี่�สุู่ดในภาคุ้ใต้้ ร้วม่ถ่ึง

ท่ี่�ปรึึกษา : คุุ้ณ์พร้ร้ณ์นลิน ม่ห้าวงศ์ธิกุล
บรึรึณาธิิก ารึบริึหารึ : คุุ้ณ์ธนพล ปีร้ะภาพันธ์
จััดที่ำาโดย : ฝ่ายผ้่ลงทุี่นสัู่ม่พันธ์ บำริ้ษัที่ ปีต้ที่. จำากัด (ม่ห้าช่น) 
555 ถึนนวิภาวดีรั้งสิู่ต้ แข้วงจตุ้จักร้ เข้ต้จตุ้จักร้ กรุ้งเที่พฯ 10900
ออกแบบและผลิตโดย : บำริ้ษัที่ แคุ้นดี�ส์ู่ แดนดี� จำากัด
317/8 ถึนนพร้ะร้าม่ทีี่� 6 แข้วงทุ่ี่งพญาไที่ เข้ต้ร้าช่เที่วี กรุ้งเที่พฯ 10400 
โที่ร้ศัพท์ี่ 0-26129662-3 โที่ร้สู่าร้ 0-2612-9660

กู้องบรัรัณาธิิกู้ารั

คุุ้ณ์วิศรุ้ต้ 
โร้จนพานิช่

คุุ้ณ์ผุสู่ดี 
คุุ้้ม่ร้ำาไพ

คุุ้ณ์ภัที่ร้ริ้นที่ร์้ 
เทีี่ยนสู่วัสู่ดิ�

คุุ้ณ์ไพสิู่ฐ 
ศิริ้บำวร้

คุุ้ณ์กฤต้ภาสู่
อีธิกุลสิู่นธ์

ช่ม่วิถีึชี่วิต้ช่าวปีร้ะม่งพ่�นบ้ำาน ภ่มิ่ปัีญญาท้ี่อีงถิึ�น และย้อีนอีดีต้
เม่่อีงเก่าพัที่ลุง โดยม่ีการ้แสู่ดงม่โนร้าห้์ชั่�นคุ้ร่้และกิจกร้ร้ม่เวิร์้กช่็อีปี 
ให้้ ได้สู่นุกกับำการ้สู่ร้้างสู่ร้ร้ค์ุ้ผลงานด้วยตั้วเอีง ทัี่�งกร้ะเป๋ีากร้ะจ่ดกับำ 
VARNI CRAFT ซ่ึ่�งเป็ีนงานดีไซึ่น์กร้ะจ่ดร้ะดับำโลก และการ้ต้กแต่้ง 
ปีกสู่มุ่ดไดอีารี้�ด้วยผ้าที่อีเกาะยอีสีู่ต่้าง ๆ กับำกลุ่ม่ผ้าที่อีร่้ม่ไที่ร้ เพ่�อี 
เก็บำเป็ีนทีี่�ร้ะล่กให้้น่กถ่ึงคุ้วาม่ที่ร้งจำาและคุ้วาม่ปีร้ะทัี่บำใจในที่ริ้ปีนี�

ข้ณ์ะที่ี�วิต้าม่ินสู่ม่อีงข้อีงเร้าในเด่อีนกร้กฎาคุ้ม่เปี็นการ้ถ่ึายที่อีดสู่ด 
งานสู่ัม่ม่นาที่ี�สู่อีดคุ้ล้อีงกับำเที่ร้นด์โลกและคุ้วาม่เปีลี�ยนแปีลงใน 
อีนาคุ้ต้อัีนใกล้นี� กับำ Metaverse ห้ร่้อีจักร้วาลนฤมิ่ต้ ซ่ึ่�งไม่่ใช่่ 
แคุ่้โลกในจินต้นาการ้แต่้กำาลังจะเข้้าม่าข้้อีงเกี�ยวกับำห้ลายธุร้กิจทีี่�
ต้้อีงปีร้ับำตั้วเช่่นเดียวกับำการ้ใช่้ชี่วิต้ทีี่�อีาจจะเปีลี�ยนแปีลงไปี ดังนั�น  
ผม่และทีี่ม่งาน PTT Debenture Club จ่งอียากจะข้อีเชิ่ญช่วนให้้ท่ี่าน 
ผ้่ถ่ึอีหุ้้นก้่ ปีต้ที่. เข้้าร่้วม่งานสัู่ม่ม่นาที่ำาคุ้วาม่เข้้าใจกับำโลกเสู่ม่่อีนจริ้งทีี่� 
เข้้าถ่ึงได้ ไม่่ยากอีย่างทีี่�คิุ้ด และยังสู่าม่าร้ถึนำาเที่คุ้โนโลยี ให้ม่่ช่่วย 
สู่ร้้างคุ้วาม่สู่ะดวกสู่บำายในชี่วิต้ได้ม่ากข่้�นด้วย

ท้ี่ายสุู่ดผม่เช่่�อีอีย่างยิ�งว่า ทุี่กคุ้วาม่เปีลี�ยนแปีลงจะมี่เร่้�อีงดีเกิดข่้�น
ด้วยเสู่ม่อี สิู่�งสู่ำาคัุ้ญอีย่่ทีี่�มุ่ม่ม่อีงและการ้เต้รี้ยม่คุ้วาม่พร้้อีม่ปีร้ับำตั้ว 
ห้ร่้อีม่อีงห้าโอีกาสู่ม่ากกว่าการ้ม่อีงเป็ีนปัีญห้าทีี่�ที่ำาให้้เกิดคุ้วาม่ร้่้สู่่ก
ท้ี่อีถึอีย ซ่ึ่�งผม่และที่ีม่งาน PTT Debenture Club ห้วังว่าจะเป็ีน 
สู่่วนห้น่�งทีี่�ช่่วยให้้ทุี่กท่ี่านสู่าม่าร้ถึข้้าม่ผ่านคุ้วาม่ท้ี่าที่ายจากคุ้วาม่
เปีลี�ยนแปีลง ด้วยกิจกร้ร้ม่ทีี่�เร้าตั้�งใจสู่ร้้างสู่ร้ร้ค์ุ้ข่้�นแที่นคุ้ำาข้อีบำคุุ้ณ์ 
ในคุ้วาม่ไว้วางใจและการ้สู่นับำสู่นุนข้อีงผ้่ถ่ึอีหุ้้นก้่ ปีต้ที่. ทุี่กท่ี่าน  
โดยท่ี่านสู่าม่าร้ถึติ้ดต้าม่ข้้อีม่่ลข่้าวสู่าร้และกิจกร้ร้ม่ข้อีงเร้าทีี่�จัดข่้�น 
อีย่างต่้อีเน่�อีงต้ลอีดปีี เพียงแคุ่้ดาวน์โห้ลดแอีปีพลิเคุ้ชั่น PTT  
Debenture Club ห้ร่้อี Add Friend ใน Line Official Account  
“PTT Debenture Club” ซ่ึ่�งพวกเร้าห้วังว่าจะได้ต้้อีนรั้บำทุี่กท่ี่าน 
ในเร็้ววันนี�คุ้รั้บำ

ธินพล ปรัะภาพันธ์ิ
บรรณาธิิการบริหาร
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24 สิิทธิิ์�ต่่อรอบ
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปต่ท. 1 คนต่่อ 

1 สิิทธิิ์�เท่าน้�น ไม่่มี่ผู้้�ติ่ดต่าม่
รวม่ 24 คน)

SUP Board เปิดิปิระสบการณ์์ Challenge Yourself!

WORK
SHOP

20/21 พฤษภาคม่ 2565
(2 รอบ)

24 เม่ษายน 2565 29 เม่ษายน 2565

08

500 สิิทธิิ์�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปต่ท. 1 คน

 ต่่อ 1 สิิทธิิ์� รวม่ 500 คน)

“Metaverse” โลกเสมืือนจริงใหม่ืกับชีีวิิตปิระจำาวัินในอนาคต
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โลกเสมืือนจริงใหม่ื
กับชีีวิิตปิระจำาวัินในอนาคต
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06 SUP Board 
เปิดิปิระสบการณ์์ 
Challenge Yourself!

PTT SOCIETY

16 ปิระมืวิลภาพหลากหลาย
ของกิจกรรมืทีี่�สร้าง
ควิามืปิระทัี่บใจ

IN THIS Issue

12 สิิทธิิ์�
(ผู้้�ติ่ดต่าม่ 1 คน

ต่่อ 1 สิิทธิิ์� รวม่ 24 คน)

My Craft Trip Phatthalung โดย บริษััที่ สุขนิยมืทัี่วิร์ จำากัด

INBOUND
TRIP

16-19 มิ่ถ้ืนายน 2565 24 เม่ษายน 2565 29 เม่ษายน 2565

MAP

22 แผนทีี่�สถานทีี่�
จัดกิจกรรมื

PTT DEBENTURE CLUB

23 การสมัืครกิจกรรมื

*หุ้ม่ายเหุ้ต้่ : ประกู้าศผู้ลทางเว็บไซต์่ ปต่ท. และ SMS (เฉพาะผู้้� ได�ร้บสิิทธิิ์�)

วัินทีี่�จัดกิจกรรมื จำานวิน ปิดิรับสมัืคร ปิระกาศผล*
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12 สิิทธิิ์�
(ผู้้�ติ่ดต่าม่ 1 คน

ต่่อ 1 สิิทธิิ์� รวม่ 24 คน)

My Craft Trip Phatthalung โดย บริษััที่ สุขนิยมืทัี่วิร์ จำากัด

INBOUND
TRIP

16-19 มิ่ถ้ืนายน 2565 24 เม่ษายน 2565 29 เม่ษายน 2565

MAP

22 แผนทีี่�สถานทีี่�
จัดกิจกรรมื

PTT DEBENTURE CLUB

23 การสมัืครกิจกรรมื

*หุ้ม่ายเหุ้ต้่ : ประกู้าศผู้ลทางเว็บไซต์่ ปต่ท. และ SMS (เฉพาะผู้้� ได�ร้บสิิทธิิ์�)

วัินทีี่�จัดกิจกรรมื จำานวิน ปิดิรับสมัืคร ปิระกาศผล*
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06 happiness Activity 07happiness Activity

ลงทะเบีียน 

ตั้้�งแต่ั้วั้นน้�ถึึงวั้นท้ี่� 24 เมษายน 2565 
ประกาศผลผ้� ได้�ร้บสิิที่ธิิ์� 
ว้ันท้ี่� 29 เมษายน 2565

จำำ�นวนสิิทธิิ์�ผู้้�เข้��ร่่วมกิิจำกิร่ร่ม 
24 สิิทธิิ์�ต่่อร่อบ 
(สิงวันสิิที่ธิิ์�เฉพาะผ้�ถืึอหุ้้�นก้� ปตั้ที่. 
1 คนต่ั้อ 1 สิิที่ธิิ์�เท่ี่าน้�น ไม่ม้ผ้�ติั้ด้ตั้าม 
รวัม 24 คนต่ั้อรอบ) โด้ยสิามารถึ
เลือกได้�เพ้ยง 1 รอบเท่ี่าน้�น

SUP Board (Stand Up Paddle Board) เที่รนด้ก้์ฬาที่างนำ�าใหุ้ม่ยอด้นิยมโนโซเช้ียลม้เด้้ย 
ท้ี่�สิามารถึตั้อบโจที่ย์การออกกำาล้งกายเสิริมสิร�างส้ิขภาพด้้และควัามสิน้กแปลกใหุ้ม่ 
ไม่ซำ�าใคร พร�อมผ่อนคลายก้บลมเย็นท้ี่�พ้ด้ผ่านระหุ้ว่ัางการพายบอร์ด้ท่ี่องบึงตั้ะโก� ใน
บรรยากาศธิ์รรมชีาติั้ยามเย็นใกล�พระอาทิี่ตั้ย์อ้สิด้ง เพ้ยงแค่เปิด้โอกาสิใหุ้�ต้ั้วัเองได้�ลองที่ำา
อะไรใหุ้ม่ ๆ  ท้ี่�ที่�าที่ายในกิจกรรม SUP Board เปิิดปิร่ะสิบกิ�ร่ณ์์ Challenge Yourself! 
ซึ�งใหุ้�มากกว่ัาควัามที่รงจำาและควัามประท้ี่บใจ แต่ั้ย้งเป็นควัามภ้มิ ใจท้ี่�สิามารถึข�ามผ่าน 
ข�อจำาก้ด้ของต้ั้วัเองได้�สิำาเร็จ และย้งได้�เร้ยนร้�ก้ฬา SUP Board ซึ�งอาจจะที่ำาใหุ้�ค้ณหุ้ลงร้ก
และนำามาเป็นกิจกรรมการออกกำาล้งกายท้ี่�แสินโปรด้ปรานได้� ในอนาคตั้

20/21 พฤษภาคม 2565
สถานท่ี่� : บึีงตะโก้้ 175/1 หมู่่� 12 ก้มู่.13 ถ.บีางนา-ตราด 
ต.บีางพลีใหญ่� อ.บีางพลี จ.สมุู่ทรปราก้าร 

WORKSHOPUPCOMING ก้ำาหนดก้าร
16.00 น.

16.30 น.

18.30 น.

ลงที่ะเบ้ยน ณ “บึงตั้ะโก�” 
ถึนนบางนา-ตั้ราด้ 
จ.สิม้ที่รปราการ

กิจกรรม 
SUP Board เปิด้ประสิบการณ์ 
Challenge Yourself!

จบกิจกรรม

หมู่ายเหตุ
• 1 สิิที่ธิิ์� สิามารถึเข�าร่วัมได้� 1 คน (สิงวันสิิที่ธิิ์�เฉพาะ
  ผ้�ถืึอหุ้้�นก้� ปตั้ที่. 1 คนเท่ี่าน้�น ไม่ม้ผ้�ติั้ด้ตั้าม)
• ปตั้ที่. ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�การเปล้�ยนแปลงกำาหุ้นด้การ  
  หุ้รือรายละเอ้ยด้การจ้ด้งานท้ี่กกรณ้
• กรณ้ยกเลิกการเข�าร่วัมกิจกรรม ตั้�องแจ�งล่วังหุ้น�า  
  ก่อนว้ันจ้ด้กิจกรรมไม่น�อยกว่ัา 7 ว้ันที่ำาการ 
  มิเช่ีนน้�นจะถ้ึกต้ั้ด้สิิที่ธิิ์� ในกิจกรรมประเภที่ 
  Workshop เป็นเวัลา 2 ปี

มู่าตรก้ารปอ้งกั้นและตรวจคััดก้รอง
ในสถานก้ารณ์์ โคัวิด-19
• สิงวันสิิที่ธิิ์�การเข�าร่วัมกิจกรรมเฉพาะผ้�ท้ี่� ได้�ร้บ
  การฉ้ด้ว้ัคซ้นป้องก้นโควิัด้-19 ครบ 2 เข็ม 
  (ยกเวั�น Johnson & Johnson 1 เข็ม) 
  ก่อนการเข�าร่วัมกิจกรรม โด้ยแสิด้งหุ้ล้กฐาน
  การฉ้ด้ ณ จ้ด้ลงที่ะเบ้ยน 
• ผ้�เข�าร่วัมกิจกรรมท้ี่กคนจะตั้�องผ่านการ
  ตั้รวัจหุ้าเชืี�อโควิัด้-19 ในว้ันกิจกรรม 
  โด้ยช้ีด้ตั้รวัจ Antigen Test Kit หุ้รือตั้�องม้
  ใบร้บรองผลการตั้รวัจภายใน 24 ชีม. นำามา
  แสิด้ง ณ จ้ด้ลงที่ะเบ้ยนในว้ันร่วัมกิจกรรมเท่ี่าน้�น 
  กรณ้พบผ้�เข�าร่วัมกิจกรรมม้ผลเป็นบวัก 
  ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�ยกเลิกการเข�าร่วัมกิจกรรม
  ของผ้�ท้ี่�ม้ผลเป็นบวัก
• ปตั้ที่. ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�การเข�าร่วัมกิจกรรมของ
  ผ้�ท้ี่�ไม่ผ่านเกณฑ์์การค้ด้กรองโควิัด้-19 
  (อ�างอิงการตั้รวัจค้ด้กรองตั้ามนโยบาย
  ของภาคร้ฐในช่ีวังการจ้ด้กิจกรรม) 

เปิิดปิระสบการณ์์
Challenge  Yourself!

*กรณ้ไม่สิะด้วักเดิ้นที่างไปบึงตั้ะโก� 
ปตั้ที่. จ้ด้เตั้ร้ยมรถึร้บ-ส่ิง 
ณ ปตั้ที่. สิำาน้กงานใหุ้ญ่่ 
ออกเดิ้นที่างเวัลา 15.00 น.

BOARD
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PTT Debenture Club ชวนคุุณล่่องใต้้สััมผััสัคุวามอัศจรรย์์รอบทะเล่สัาบสังขล่าแล่ะคุาบสัมุทรสัทิงพระ 
ชมความงามธรรมชาติิแห่่งทะเลสาบอัันกว้างให่ญ่่ ล่อังเรือัในทะเลน้อัย ชมวิถีีชีวิติชาวประมงพืื้�นบ้าน 

เรียนร้้เรื�อังราว “กระจู้ด” ภู้มิปญั่ญ่าท้อังถิี�นขอังพัื้ทลุง ร่วมเวิร์กช็อัปกับ VARNI CRAFT 
ผู้้้จัูบดีไซน์มาใส่กระจู้ด ทำาให้่งานกระจู้ดวรรณีีได้ ไปเฉิิดฉิายระดับโลก

ย้อันอัดีติ เมือังเก่าพัื้ทลุง ชมวัดโบราณี และวังเจู้าเมือังพัื้ทลุง ชมการแสดง “โนรา” 
ศิิลปะการแสดงที�ได้รับการยกย่อังให้่เปน็มรดกภู้มิปญั่ญ่าทางวัฒนธรรมขอังมนุษยชาติิ 

เยือันเมือังเก่าสงขลา ชมความรุ่งเรือังขอังอัดีติเมือังท่าการค้าโบราณี 
และเที�ยวเกาะยอัในทะเลสาบสงขลา ชิมจูำาปาดะ ด้การทำาผู้้าทอัเกาะยอั ผู้้าพืื้�นเมือังที�มีชื�อัเสียง 

และร่วมเวิร์กช็อัปสร้างสรรค์ชิ�นงานจูากผู้้าเกาะยอั

DAY 1
16 มิถุีนายน 2565
กรุงเทพื้ฯ-ห่าดให่ญ่่-เมือังเก่าสงขลา-
วัดพื้ะโคะ-สะพื้านเฉิลิมพื้ระเกียรติิฯ                          
05.00 น.

07.00 น.

08.30 น.

10.00 น.

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

คณะพร้้อมกัันท่ี่�สนามบิินสุวรรณภููมิ ช้ั้�น 4 
ประตูู 2 เคาน์เตูอร์ D สายการบิินไทยสมายล์์ 
เจ้้าหน้าท่ี่�สุุขนิยมทัี่วร์้พร้้อมต้้อนรั้บ่
และคอยอำานวยความสุะดวกั

ออกัเดินที่างสุ่่จั้งหวัดสุงขลา โดยสายการบิิน
ไทยสมายล์์ เท่�ยวบิินท่� WE 259  
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1.25 ชั่�วโมง)

ถึึงสนามบิินหาดใหญ่่ เปล่�ยนกัาร้เดินที่าง
เป็นร้ถึบั่สุปรั้บ่อากัาศ ก่ัอนออกัเดินที่างสุ่่
เมืองเก่าสงขล์า ร้ะหว่างที่างบ่ริ้กัาร้ 
ซาลาเปาโกัอ้วน เจ้้าดังบ่นร้ถึ

นำาช่ม พิิพิิธภู้ณฑสถานแห่งชั้าติูสงขล์า 
สุถึาปัต้ยกัร้ร้มแบ่บ่จ่้นผสุมต้ะวันต้กัอายุกัว่า 100 ปี 
เดิมเป็น คฤหาสน์ของผูู้�ช่ั้วยเจ้�าเมืองสงขล์า 
พร้ะยาสุุนที่ร้านุรั้กัษ์์  (เนต้ร้ ณ สุงขลา) ผ้่ช่่วยร้าช่กัาร้
เมืองสุงขลา ภายในจ้ัดแสุดงโบ่ร้าณวัต้ถึุท่ี่�เป็นมร้ดกั
ที่างวัฒนธร้ร้มของภาคใต้้ต้อนล่าง และเก่ั�ยวกัับ่
ตูระกูล์ ณ สงขล์า ซึ�งเป็นต้ร้ะก่ัลเจ้้าเมืองสุงขลา
ในอด่ต้ด้วย และน้�งรถรางเท่�ยวย่านเมืองเก่าสงขล์า 
เมืองริ้มที่ะเลสุาบ่ท่ี่�ม่เสุน่ห์และความหลากัหลายที่าง
วัฒนธร้ร้ม 

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 

เดินเท่ี่�ยว ถนนนางงามสงขล์า ถ่ายรูปก้บิ
สตูร่ตูอาร์ตูสุดชิั้ก ถึนนสุายหลักัเก่ัาแก่ัท่ี่�เป็นศ่นย์กัลาง
ย่านอาหาร้ตั้�งแต่้อด่ต้จ้นถึึงปัจ้จุ้บั่น ย่านน่�จึ้งม่มนต์้สุะกัด
ดึงด่ดให้ ไปช่มกัาร้ผสุมผสุานร้ะหว่างศิลปะและวัฒนธร้ร้ม
ได้อย่างลงตั้ว ไม่ว่าจ้ะเป็นร้้านอาหาร้ ร้้านกัาแฟเก๋ั ๆ 
ร้วมถึึงจุ้ดถ่ึายร่้ปแลนด์มาร์้กัชิ่กั ๆ

ออกัเดินที่างสุ่่ ว้ดพิะโคะ หรื้อ วัดร้าช่ปร้ะดิษ์ฐาน 
เป็นวัดท่ี่�ม่ความเก่ัาแก่ัท่ี่�สุุดในจั้งหวัดสุงขลา 
ตั้�งอย่่ท่ี่�อำาเภอสุทิี่งพร้ะ วัดแห่งน่�คือท่ี่�จ้ำาพร้ร้ษ์า
ของสุมเด็จ้พะโคะหรื้อหลวงพ่อที่วดเหย่ยบ่นำ�าที่ะเล 
สิุ�งศักัดิ�สิุที่ธิ�ท่ี่�ปร้ะช่าช่นให้ความนับ่ถืึอมากัมาย

จ้ากันั�นเดินที่างสุ่่ จ้.พ้ิทลุ์ง ( ใช้่เวลาเดินที่าง 45 นาท่ี่) 
ผ่าน “สะพิานเฉลิ์มพิระเก่ยรติู 80 พิรรษา” ท่ี่�เต็้ม
ไปด้วยพลังแห่งความสุุข สุองข้างที่างคือภาพอันงดงาม
ของวิถ่ึธร้ร้มช่าติ้อันสุมบ่่ร้ณ์และเร่้ยบ่ง่าย เป็นสุะพาน
ข้ามที่ะเลสุาบ่ท่ี่�ยาวท่ี่�สุุดในปร้ะเที่ศไที่ย เชื่�อมร้ะหว่าง 
อ.ควนขนุน จ้.พัที่ลุง และ อ.ร้ะโนด จ้.สุงขลา

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น 
นำาเข้าท่ี่�พักั ศร่ปากประร่สอร์ตู **** 
หรือเท่ยบิเท่า (พ้ิก 2 คืน)
(ห้องพักั Sri Villa Seaview หรื้อ 
Lumpoo Lagoon)
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INBOUND TRIPUPCOMING 16-19 มิถุุนาย์น 2565
สถานท่ี่� : พัื้ทลุง-สงขลา 

MY CRAFT
PHATTHALUNG

วิิวิยอ

พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิสงขลา 

วัิดพิะโคะ

สติรีีติอารีต์ิถนนนางงาม



PTT Debenture Club ชวนคุุณล่่องใต้้สััมผััสัคุวามอัศจรรย์์รอบทะเล่สัาบสังขล่าแล่ะคุาบสัมุทรสัทิงพระ 
ชมความงามธรรมชาติิแห่่งทะเลสาบอัันกว้างให่ญ่่ ล่อังเรือัในทะเลน้อัย ชมวิถีีชีวิติชาวประมงพืื้�นบ้าน 

เรียนร้้เรื�อังราว “กระจู้ด” ภู้มิปญั่ญ่าท้อังถิี�นขอังพัื้ทลุง ร่วมเวิร์กช็อัปกับ VARNI CRAFT 
ผู้้้จัูบดีไซน์มาใส่กระจู้ด ทำาให้่งานกระจู้ดวรรณีีได้ ไปเฉิิดฉิายระดับโลก

ย้อันอัดีติ เมือังเก่าพัื้ทลุง ชมวัดโบราณี และวังเจู้าเมือังพัื้ทลุง ชมการแสดง “โนรา” 
ศิิลปะการแสดงที�ได้รับการยกย่อังให้่เปน็มรดกภู้มิปญั่ญ่าทางวัฒนธรรมขอังมนุษยชาติิ 

เยือันเมือังเก่าสงขลา ชมความรุ่งเรือังขอังอัดีติเมือังท่าการค้าโบราณี 
และเที�ยวเกาะยอัในทะเลสาบสงขลา ชิมจูำาปาดะ ด้การทำาผู้้าทอัเกาะยอั ผู้้าพืื้�นเมือังที�มีชื�อัเสียง 

และร่วมเวิร์กช็อัปสร้างสรรค์ชิ�นงานจูากผู้้าเกาะยอั

DAY 1
16 มิถุีนายน 2565
กรุงเทพื้ฯ-ห่าดให่ญ่่-เมือังเก่าสงขลา-
วัดพื้ะโคะ-สะพื้านเฉิลิมพื้ระเกียรติิฯ                          
05.00 น.

07.00 น.

08.30 น.

10.00 น.

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

คณะพร้้อมกัันท่ี่�สนามบิินสุวรรณภููมิ ช้ั้�น 4 
ประตูู 2 เคาน์เตูอร์ D สายการบิินไทยสมายล์์ 
เจ้้าหน้าท่ี่�สุุขนิยมทัี่วร์้พร้้อมต้้อนรั้บ่
และคอยอำานวยความสุะดวกั

ออกัเดินที่างสุ่่จั้งหวัดสุงขลา โดยสายการบิิน
ไทยสมายล์์ เท่�ยวบิินท่� WE 259  
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1.25 ชั่�วโมง)

ถึึงสนามบิินหาดใหญ่่ เปล่�ยนกัาร้เดินที่าง
เป็นร้ถึบั่สุปรั้บ่อากัาศ ก่ัอนออกัเดินที่างสุ่่
เมืองเก่าสงขล์า ร้ะหว่างที่างบ่ริ้กัาร้ 
ซาลาเปาโกัอ้วน เจ้้าดังบ่นร้ถึ

นำาช่ม พิิพิิธภู้ณฑสถานแห่งชั้าติูสงขล์า 
สุถึาปัต้ยกัร้ร้มแบ่บ่จ่้นผสุมต้ะวันต้กัอายุกัว่า 100 ปี 
เดิมเป็น คฤหาสน์ของผูู้�ช่ั้วยเจ้�าเมืองสงขล์า 
พร้ะยาสุุนที่ร้านุรั้กัษ์์  (เนต้ร้ ณ สุงขลา) ผ้่ช่่วยร้าช่กัาร้
เมืองสุงขลา ภายในจ้ัดแสุดงโบ่ร้าณวัต้ถึุท่ี่�เป็นมร้ดกั
ที่างวัฒนธร้ร้มของภาคใต้้ต้อนล่าง และเก่ั�ยวกัับ่
ตูระกูล์ ณ สงขล์า ซึ�งเป็นต้ร้ะก่ัลเจ้้าเมืองสุงขลา
ในอด่ต้ด้วย และน้�งรถรางเท่�ยวย่านเมืองเก่าสงขล์า 
เมืองริ้มที่ะเลสุาบ่ท่ี่�ม่เสุน่ห์และความหลากัหลายที่าง
วัฒนธร้ร้ม 

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 

เดินเท่ี่�ยว ถนนนางงามสงขล์า ถ่ายรูปก้บิ
สตูร่ตูอาร์ตูสุดชิั้ก ถึนนสุายหลักัเก่ัาแก่ัท่ี่�เป็นศ่นย์กัลาง
ย่านอาหาร้ตั้�งแต่้อด่ต้จ้นถึึงปัจ้จุ้บั่น ย่านน่�จึ้งม่มนต์้สุะกัด
ดึงด่ดให้ ไปช่มกัาร้ผสุมผสุานร้ะหว่างศิลปะและวัฒนธร้ร้ม
ได้อย่างลงตั้ว ไม่ว่าจ้ะเป็นร้้านอาหาร้ ร้้านกัาแฟเก๋ั ๆ 
ร้วมถึึงจุ้ดถ่ึายร่้ปแลนด์มาร์้กัชิ่กั ๆ

ออกัเดินที่างสุ่่ ว้ดพิะโคะ หรื้อ วัดร้าช่ปร้ะดิษ์ฐาน 
เป็นวัดท่ี่�ม่ความเก่ัาแก่ัท่ี่�สุุดในจั้งหวัดสุงขลา 
ตั้�งอย่่ท่ี่�อำาเภอสุทิี่งพร้ะ วัดแห่งน่�คือท่ี่�จ้ำาพร้ร้ษ์า
ของสุมเด็จ้พะโคะหรื้อหลวงพ่อที่วดเหย่ยบ่นำ�าที่ะเล 
สิุ�งศักัดิ�สิุที่ธิ�ท่ี่�ปร้ะช่าช่นให้ความนับ่ถืึอมากัมาย

จ้ากันั�นเดินที่างสุ่่ จ้.พ้ิทลุ์ง ( ใช้่เวลาเดินที่าง 45 นาท่ี่) 
ผ่าน “สะพิานเฉลิ์มพิระเก่ยรติู 80 พิรรษา” ท่ี่�เต็้ม
ไปด้วยพลังแห่งความสุุข สุองข้างที่างคือภาพอันงดงาม
ของวิถ่ึธร้ร้มช่าติ้อันสุมบ่่ร้ณ์และเร่้ยบ่ง่าย เป็นสุะพาน
ข้ามที่ะเลสุาบ่ท่ี่�ยาวท่ี่�สุุดในปร้ะเที่ศไที่ย เชื่�อมร้ะหว่าง 
อ.ควนขนุน จ้.พัที่ลุง และ อ.ร้ะโนด จ้.สุงขลา

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น 
นำาเข้าท่ี่�พักั ศร่ปากประร่สอร์ตู **** 
หรือเท่ยบิเท่า (พ้ิก 2 คืน)
(ห้องพักั Sri Villa Seaview หรื้อ 
Lumpoo Lagoon)
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INBOUND TRIPUPCOMING 16-19 มิถุุนาย์น 2565
สถานท่ี่� : พัื้ทลุง-สงขลา 

MY CRAFT
PHATTHALUNG

วิิวิยอ

พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิสงขลา 

วัิดพิะโคะ

สติรีีติอารีต์ิถนนนางงาม



รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้ร่้สุอร์้ต้ 
ออกัเดินที่างไปร้่้จั้กักัับ่ ตู�นสาคูแท� ๆ ซึ�งสุาค่จ้ากั
ต้้นสุาค่ธร้ร้มช่าติ้จ้ะออกัสุ่ช่มพ่ อมนำ�าต้าล ไม่ ใช่่สุ่ขาว
แบ่บ่ท่ี่�ที่ำาจ้ากัแป้งมันสุำาปะหลัง นำาช่มป่าสุาค่ในพื�นท่ี่� 
80 ไร่้ ท่ี่�บ้่านหัวพรุ้ ควนขนุน จ้.พัที่ลุง ชั้มสาธิตูการ
ขูดแป้งสาคู แล์ะล์องทำา “ขนมเปียกสาคูตู�น” 

เดินเล่น ตูล์าดป่าไผู่้สร�างสุข อ.ควนขนุน 
ต้ลาดสิุนค้าท่ี่�อนุรั้กัษ์์ภ่มิปัญญาท้ี่องถิึ�น เน้นสุร้้าง
ความสุุขให้ทัี่�งคนซื�อ คนขาย ก่ัอตั้�งขึ�นด้วยสุโลแกัน 
“อิ�มกาย สบิายใจ้ สุขอยู่ท่�พิอ” ทัี่�งต้ลาดเต็้มไปด้วย
ต้้นไผ่ ให้ความร่้มรื้�นไปทัี่�งต้ลาด ร้้านค้าต้กัแต่้งด้วย
วัสุดุธร้ร้มช่าติ้และม่สิุนค้าพื�นเมืองให้เลือกัซื�อ

ทะเลบััวิแดง
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INBOUND TRIPUPCOMING

DAY 3
18 มิถุีนายน 2565
ปา่สาค้-ติลาดปา่ไผู่้สร้างสุข-
โนราโรงคร้วัดท่าแค-ห่าดให่ญ่่                             

05.30 น.

10.00 น.

พร้้อมกัันท่ี่�ท่ี่าเรื้อของร่้สุอร์้ต้ นั�งเรื้อหางยาวช่ม 
ทะเล์น�อย ที่ะเลสุาบ่นำ�าจื้ด หรื้อเร่้ยกัว่า “อุทยาน
นกนำ�าทะเล์น�อย” เป็นเขต้ห้ามล่าสัุต้ว์ป่าแห่งแร้กัของ
ปร้ะเที่ศไที่ย สัุมผัสุแสุงแร้กัยามเช้่าซึ�งเป็นจุ้ดช่มวิว
ท่ี่�สุวยท่ี่�สุุด และฝู่งควายนำ�า ซึ�งยิ�งนับ่วันจ้ะหาด่ยากั 
ช่มไฮไลท์ี่ของที่ะเลน้อยคือ ทะเล์บ้ิวแดงท่� ใหญ่่ท่�สุด
ในภูาคใตู� ด้วยความอุดมสุมบ่่ร้ณ์ของพื�นท่ี่� และความ
หลากัหลายที่างช่่วภาพ ที่ำาให้พื�นท่ี่� “พรุ้ควนข่�เสุ่�ยน” 
ของที่ะเลน้อยได้รั้บ่กัาร้ปร้ะกัาศให้เป็นเขต้พื�นท่ี่�
ชุ่่มนำ�าโลกั หรื้อ “แร้มซาร์้ ไซด์” (Ramsar Site) 
แห่งแร้กัในเมืองไที่ย

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้ร่้สุอร์้ต้ 
และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย

เดินที่างสุ่่ วรรณ่กระจู้ด เร่้ยนร้่้ปร้ะวั ติ้ วิธ่กัาร้ที่ำา
และกัาร้สุานกัร้ะจ่้ดกัับ่ คุณน้ท-มน้ทพิงศ์ เซ่่งฮวด 
ท่ี่� ได้รั้บ่ยกัย่องให้เป็นที่ายาที่ช่่างศิลปหัต้ถึกัร้ร้ม 
พ.ศ. 2557 ของศ่นย์สุ่งเสุริ้มศิลปาช่่พร้ะหว่างปร้ะเที่ศ 
จ้ากันั�นล์งมือทำากระเป๋ากระจู้ดเพืิ�อเป็นของท่�ระลึ์ก

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน
อาหาร้ท้ี่องถิึ�นท่ี่�วร้ร้ณ่กัร้ะจ่้ด

เดินที่างสุ่่ ว้ดเข่ยนบิางแก�ว พร้ะมหาธาตุ้เจ้ด่ย์บ่างแก้ัว
เป็นโบ่ร้าณสุถึานท่ี่�ม่อายุกัว่า 1,000 ปี เป็นป่ช่น่ยสุถึานท่ี่�
เก่ัาแก่ัท่ี่�สุุดแห่งหนึ�งของจั้งหวัดพัที่ลุง เชื่�อว่าสุร้้างในสุมัย
กัรุ้งศร่้อยุธยาต้อนต้้นและสัุนนิษ์ฐานว่าพื�นท่ี่�บ่ริ้เวณน่� 
เป็นท่ี่�ตั้�งของเมืองพัที่ลุงมาก่ัอน เพร้าะพบ่ซากั
ปรั้กัหักัพังของศิลาแลง และพร้ะพุที่ธร่้ปมากัมาย เช่่น 
พร้ะแก้ัวคุลาศร่้มหาโพธิ (ศิลปะสุมัยอยุธยาต้อนต้้น) 
พร้ะพุที่ธร่้ปสุองพ่�น้อง 

DAY 2
17 มิถุีนายน 2565
ทะเลน้อัย-เวิร์กช็อัปกับวรรณีีกระจู้ด-วัดเขียน
บางแก้ว-วังเก่าวังให่ม่-วัดวัง                           

วัิดเขียนบัางแก้้วิ

วิรีรีณีก้รีะจููด

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

นำาช่ม ว้งเจ้�าเมืองพิ้ทล์ุง สุร้้างในสุมัยพร้ะยาพัที่ลุง 
(น้อย จ้ันที่โร้จ้วงศ์) เป็นผ่้ว่าร้าช่กัาร้ ปัจ้จุ้บ่ันที่ายาที่
ต้ร้ะกัล่ “จ้นัที่โร้จ้วงศ์” ได้มอบ่วังน่� ให้เป็นสุมบ่ ัต้ขิองช่าต้ิ
และกัร้มศลิปากัร้ได้ปร้ะกัาศขึ�นที่ะเบ่ย่นเป็นโบ่ร้าณสุถึาน
เท่ี่�ยวช่ม ว้ดว้ง วัดโบ่ร้าณสัุนนิษ์ฐานว่าสุร้้างในสุมัย
กัรุ้งศร้่อยุธยาต้อนปลาย ต้่อมาได้สุร้้างขึ�นใหม่ โดย
พร้ะยาพัที่ลุง (ที่องขาว) ในสุมัยรั้ช่กัาลท่ี่� 3 สิุ�งสุำาคัญ
ของวัดวังคือ พร้ะอุโบ่สุถึ เป็นสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม
สุมัยรั้ต้นโกัสิุนที่ร์้ ช่มความงดงามของภาพเข่ยนสุ่
จิ้ต้ร้กัร้ร้มซึ�งวาดโดยช่่างภาพคณะเด่ยวกัับ่ท่ี่�วาด
วัดพร้ะศร่้รั้ต้นศาสุดาร้าม

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ร�านอาหารวิวยอ 
ร้้านอาหาร้ของร่้สุอร์้ต้ ดื�มดำ�ากัับ่บ่ร้ร้ยากัาศสุบ่าย ๆ 
ยามเย็น ท่ี่ามกัลางวิวที่ะเลน้อยและยอยักัษ์์ ลิ�มลอง
เมน่อาหาร้ใต้้ร้สุช่าติ้จั้ดจ้้าน และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย
  

ช่่วงเช้่า

ติลาดป่่าไผ่่สร้ีางสุข 

ป่่าสาคู

วัิดวัิง

วัิงเจู้าเมืองพัิทลุง



รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้ร่้สุอร์้ต้ 
ออกัเดินที่างไปร้่้จั้กักัับ่ ตู�นสาคูแท� ๆ ซึ�งสุาค่จ้ากั
ต้้นสุาค่ธร้ร้มช่าติ้จ้ะออกัสุ่ช่มพ่ อมนำ�าต้าล ไม่ ใช่่สุ่ขาว
แบ่บ่ท่ี่�ที่ำาจ้ากัแป้งมันสุำาปะหลัง นำาช่มป่าสุาค่ในพื�นท่ี่� 
80 ไร่้ ท่ี่�บ้่านหัวพรุ้ ควนขนุน จ้.พัที่ลุง ชั้มสาธิตูการ
ขูดแป้งสาคู แล์ะล์องทำา “ขนมเปียกสาคูตู�น” 

เดินเล่น ตูล์าดป่าไผู่้สร�างสุข อ.ควนขนุน 
ต้ลาดสิุนค้าท่ี่�อนุรั้กัษ์์ภ่มิปัญญาท้ี่องถิึ�น เน้นสุร้้าง
ความสุุขให้ทัี่�งคนซื�อ คนขาย ก่ัอตั้�งขึ�นด้วยสุโลแกัน 
“อิ�มกาย สบิายใจ้ สุขอยู่ท่�พิอ” ทัี่�งต้ลาดเต็้มไปด้วย
ต้้นไผ่ ให้ความร่้มรื้�นไปทัี่�งต้ลาด ร้้านค้าต้กัแต่้งด้วย
วัสุดุธร้ร้มช่าติ้และม่สิุนค้าพื�นเมืองให้เลือกัซื�อ

ทะเลบััวิแดง
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INBOUND TRIPUPCOMING

DAY 3
18 มิถุีนายน 2565
ปา่สาค้-ติลาดปา่ไผู่้สร้างสุข-
โนราโรงคร้วัดท่าแค-ห่าดให่ญ่่                             

05.30 น.

10.00 น.

พร้้อมกัันท่ี่�ท่ี่าเรื้อของร่้สุอร์้ต้ นั�งเรื้อหางยาวช่ม 
ทะเล์น�อย ที่ะเลสุาบ่นำ�าจื้ด หรื้อเร่้ยกัว่า “อุทยาน
นกนำ�าทะเล์น�อย” เป็นเขต้ห้ามล่าสัุต้ว์ป่าแห่งแร้กัของ
ปร้ะเที่ศไที่ย สัุมผัสุแสุงแร้กัยามเช้่าซึ�งเป็นจุ้ดช่มวิว
ท่ี่�สุวยท่ี่�สุุด และฝู่งควายนำ�า ซึ�งยิ�งนับ่วันจ้ะหาด่ยากั 
ช่มไฮไลท์ี่ของที่ะเลน้อยคือ ทะเล์บ้ิวแดงท่� ใหญ่่ท่�สุด
ในภูาคใตู� ด้วยความอุดมสุมบ่่ร้ณ์ของพื�นท่ี่� และความ
หลากัหลายที่างช่่วภาพ ที่ำาให้พื�นท่ี่� “พรุ้ควนข่�เสุ่�ยน” 
ของที่ะเลน้อยได้รั้บ่กัาร้ปร้ะกัาศให้เป็นเขต้พื�นท่ี่�
ชุ่่มนำ�าโลกั หรื้อ “แร้มซาร์้ ไซด์” (Ramsar Site) 
แห่งแร้กัในเมืองไที่ย

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้ร่้สุอร์้ต้ 
และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย

เดินที่างสุ่่ วรรณ่กระจู้ด เร่้ยนร้่้ปร้ะวั ติ้ วิธ่กัาร้ที่ำา
และกัาร้สุานกัร้ะจ่้ดกัับ่ คุณน้ท-มน้ทพิงศ์ เซ่่งฮวด 
ท่ี่� ได้รั้บ่ยกัย่องให้เป็นที่ายาที่ช่่างศิลปหัต้ถึกัร้ร้ม 
พ.ศ. 2557 ของศ่นย์สุ่งเสุริ้มศิลปาช่่พร้ะหว่างปร้ะเที่ศ 
จ้ากันั�นล์งมือทำากระเป๋ากระจู้ดเพืิ�อเป็นของท่�ระลึ์ก

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน
อาหาร้ท้ี่องถิึ�นท่ี่�วร้ร้ณ่กัร้ะจ่้ด

เดินที่างสุ่่ ว้ดเข่ยนบิางแก�ว พร้ะมหาธาตุ้เจ้ด่ย์บ่างแก้ัว
เป็นโบ่ร้าณสุถึานท่ี่�ม่อายุกัว่า 1,000 ปี เป็นป่ช่น่ยสุถึานท่ี่�
เก่ัาแก่ัท่ี่�สุุดแห่งหนึ�งของจั้งหวัดพัที่ลุง เชื่�อว่าสุร้้างในสุมัย
กัรุ้งศร่้อยุธยาต้อนต้้นและสัุนนิษ์ฐานว่าพื�นท่ี่�บ่ริ้เวณน่� 
เป็นท่ี่�ตั้�งของเมืองพัที่ลุงมาก่ัอน เพร้าะพบ่ซากั
ปรั้กัหักัพังของศิลาแลง และพร้ะพุที่ธร่้ปมากัมาย เช่่น 
พร้ะแก้ัวคุลาศร่้มหาโพธิ (ศิลปะสุมัยอยุธยาต้อนต้้น) 
พร้ะพุที่ธร่้ปสุองพ่�น้อง 

DAY 2
17 มิถุีนายน 2565
ทะเลน้อัย-เวิร์กช็อัปกับวรรณีีกระจู้ด-วัดเขียน
บางแก้ว-วังเก่าวังให่ม่-วัดวัง                           

วัิดเขียนบัางแก้้วิ

วิรีรีณีก้รีะจููด

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

นำาช่ม ว้งเจ้�าเมืองพิ้ทล์ุง สุร้้างในสุมัยพร้ะยาพัที่ลุง 
(น้อย จ้ันที่โร้จ้วงศ์) เป็นผ่้ว่าร้าช่กัาร้ ปัจ้จุ้บ่ันที่ายาที่
ต้ร้ะกัล่ “จ้นัที่โร้จ้วงศ์” ได้มอบ่วังน่� ให้เป็นสุมบ่ ัต้ขิองช่าต้ิ
และกัร้มศิลปากัร้ได้ปร้ะกัาศขึ�นที่ะเบ่ย่นเป็นโบ่ร้าณสุถึาน
เท่ี่�ยวช่ม ว้ดว้ง วัดโบ่ร้าณสัุนนิษ์ฐานว่าสุร้้างในสุมัย
กัรุ้งศร้่อยุธยาต้อนปลาย ต้่อมาได้สุร้้างขึ�นใหม่ โดย
พร้ะยาพัที่ลุง (ที่องขาว) ในสุมัยรั้ช่กัาลท่ี่� 3 สิุ�งสุำาคัญ
ของวัดวังคือ พร้ะอุโบ่สุถึ เป็นสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม
สุมัยรั้ต้นโกัสิุนที่ร์้ ช่มความงดงามของภาพเข่ยนสุ่
จิ้ต้ร้กัร้ร้มซึ�งวาดโดยช่่างภาพคณะเด่ยวกัับ่ท่ี่�วาด
วัดพร้ะศร่้รั้ต้นศาสุดาร้าม

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ร�านอาหารวิวยอ 
ร้้านอาหาร้ของร่้สุอร์้ต้ ดื�มดำ�ากัับ่บ่ร้ร้ยากัาศสุบ่าย ๆ 
ยามเย็น ท่ี่ามกัลางวิวที่ะเลน้อยและยอยักัษ์์ ลิ�มลอง
เมน่อาหาร้ใต้้ร้สุช่าติ้จั้ดจ้้าน และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย
  

ช่่วงเช้่า

ติลาดป่า่ไผ่่สร้ีางสุข 

ป่า่สาคู

วัิดวัิง

วัิงเจู้าเมืองพัิทลุง



ลงทะเบียน
• ตั้�งแต่้วันน่�ถึึงวันท่ี่� 24 เมษ์ายน 2565 
  ปร้ะกัาศผลผ่้ ได้รั้บ่สิุที่ธิ�วันท่ี่� 29 เมษ์ายน 2565 
• จ้ำานวนสิุที่ธิ�ผ้่เข้าร่้วมกิัจ้กัร้ร้ม 12 สิุที่ธิ� 
  (ผ้่ถืึอหุ้นก้่ั ปต้ที่. และผ้่ติ้ดต้าม 1 คนต่้อ 1 สิุที่ธิ� 
  ร้วม 24 คน)

การสำารอังที�นั�ง
• ช่ำาร้ะเงินเต็้มจ้ำานวน ภายในวันท่ี่� 16 พฤษ์ภาคม 2565

กรณีียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันท่ี่� 16 พฤษ์ภาคม 2565 : ไม่ม่ค่าใช้่จ่้าย
• ตั้�งแต่้วันท่ี่� 17 พฤษ์ภาคม 2565 : สุงวนสิุที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัี่�งสิุ�นเนื�องจ้ากัได้สุำาร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เดินที่างแล้ว

โนรีาโรีงครูีวัิดท่าแค 
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 4
19 มิถุีนายน 2565
เกาะยอั-วัดท้ายยอั-กรุงเทพื้ฯ

ช่่วงเช้่า

ช่่วงเช้่า

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

เดินที่างข้ามสุะพานติ้ณสุ่ลานนท์ี่สุ่่ เกาะยอ 
เกัาะเล็กั ๆ ในที่ะเลสุาบ่สุงขลา 

เปล่์�ยนการเดินทางเป็นรถราง เท่ี่�ยวช่มเกัาะยอ 
เข้าช่ม ว้ดท�ายยอ เป็นวัดท่ี่�ก่ัอสุร้้างด้วยสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม
ลำ�าค่า  ควร้ค่าแก่ักัาร้อนุรั้กัษ์์และหวงแหน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง “กุัฏิิแบ่บ่เรื้อนไที่ยปั�นหยา” อายุกัว่า 200 ปี 
หลังคาใช้่กัร้ะเบื่�องดินเผาเกัาะยอและกัร้ะเบื่�องลอน
แบ่บ่เก่ัา ม่จุ้ดเด่นท่ี่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ คือ เสุาเรื้อนกุัฏิิ
จ้ะไม่ฝัูงลงในดินแต่้จ้ะตั้�งอย่่บ่นต่้นเสุา ซึ�งเป็นท่ี่�ร้องรั้บ่
เสุาอันเป็นลักัษ์ณะเฉพาะของบ้่านช่าวไที่ยในภาคใต้้
เท่ี่านั�น นอกัจ้ากันั�นบ่นเกัาะยอม่กัาร้ที่ำาสุวนผลไม้
แบ่บ่สุมร้ม หมายถึึงผลไม้จ้ะผลัดกัันให้ผลผลิต้ต้ลอดปี 
เช่่น สุ้มโอ มะพร้้าว ขนุน ผลไม้ท่ี่�ม่ชื่�อของเกัาะยอคือ 
จ้ำาปาดะ ลักัษ์ณะคล้ายขนุนแต่้ล่กัเล็กักัว่า

ทำากิจ้กรรม DIY ปกสมุดไดอาร่�แล์ะตูกแตู่งด�วย
ผู้�าทอเกาะยอส่ตู่าง ๆ กัับ่ กลุ์่มผู้�าทอร่มไทร 
ผ้าที่อเกัาะยอ เป็นผ้าพื�นเมืองท่ี่�ม่ชื่�อเสุ่ยงและได้รั้บ่
ความนิยมจ้ากัผ้่สุวมใสุ่ผ้าไที่ย ม่ลายท่ี่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ 
เช่่น ลายร้าช่วัต้ร้ ดอกัพิกุัล ดอกัพะยอมท่ี่�ที่อ
เป็นลายเล็กั ๆ ซึ�งผ่้ที่อต้้องม่สุมาธิสุ่งมากัในกัาร้
ที่ำาดอกัผ้าแต่้ละดอกั เพร้าะไม่อย่างนั�นลายท่ี่�ควร้จ้ะ
ได้ออกัมาเป็นดอกักัลม ๆ อาจ้บิ่ดเบ่่�ยวเหลืออย่่เพ่ยง
ซ่กัเด่ยว สุ่วนชื่�อเร่้ยกัลวดลายของผ้ามักัตั้�งชื่�อกัันต้าม
ลักัษ์ณะท่ี่�ด่คล้ายคลึงกัับ่พืช่พร้ร้ณไม้ท่ี่�พบ่เห็นได้ทัี่�วไป 
เช่่น ลายดอกัพะยอม ลายดอกัร้สุสุุคนธ์ ลายพริ้กัไที่ย 
ลายล่กัหวาย แต่้บ่างครั้�งก็ัตั้�งต้ามชื่�อของผ้่คิดลาย เช่่น 
ลายโกัเถ่ึ�ยม และชิ่มขนมเค้กัจ้ำาปาดะขนุน ผลไม้ ขึ�นชื่�อ
ของเกัาะยอ

มาติรการปอ้ังกันและด้แลผู้้้เดินทาง
ในสถีานการณ์ี โควิด-19
• จ้ำากััดจ้ำานวนผ้่เดินที่างและม่กัาร้จั้ดท่ี่�นั�งให้เหมาะสุม  
• สุงวนสิุที่ธิ�กัาร้เข้าร่้วมกิัจ้กัร้ร้มเฉพาะผ้่ท่ี่� ได้รั้บ่กัาร้ฉ่ดวัคซ่น
  ป้องกัันโควิด-19 คร้บ่ 2 เข็ม (ยกัเว้น Johnson & Johnson 
  1 เข็ม) ก่ัอนกัาร้เดินที่างไม่น้อยกัว่า 14 วัน โดยสุ่งหลักัฐาน
  กัาร้ฉ่ดวัคซ่นภายในวันช่ำาร้ะค่าเดินที่างเท่ี่านั�น
• ผ้่เดินที่างและเจ้้าหน้าท่ี่�ทุี่กัท่ี่านจ้ะต้้องผ่านกัาร้ต้ร้วจ้หา
  เชื่�อโควิด-19 ในวันเดินที่าง โดยชุ่ดต้ร้วจ้ Antigen Test Kit    
  หรื้อต้้องม่ ใบ่รั้บ่ร้องผลกัาร้ต้ร้วจ้ภายใน 24 ช่ม. นำามา
  แสุดง ณ จุ้ดลงที่ะเบ่่ยนในวันเดินที่างเท่ี่านั�น กัร้ณ่พบ่
  ผ้่เดินที่างม่ผลเป็นบ่วกั ขอสุงวนสิุที่ธิ�ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง
  ของผ้่ท่ี่�ม่ผลเป็นบ่วกัและจ้ะไม่ม่กัาร้คืนเงินใด ๆ ทัี่�งสิุ�น
  เนื�องจ้ากัได้สุำาร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เดินที่างแล้ว

สมุดไดอารีี�
ก้ลุ่มผ้่าทอร่ีมไทรี

วัิดท้ายยอ

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

แวะเลือกัซื�อของฝูากัก่ัอนเดินที่างไปสุนามบิ่น เช่่น 
นำ�าพริ้กับ่่ด่ กัะปิ อาหาร้ที่ะเลแห้ง ผ้าบ่าติ้กั เป็นต้้น

ออกัเดินที่างสุ่่ สนามบิินหาดใหญ่่ 
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1 ชั่�วโมง)

เดินที่างกัลับ่สุ่่ กรุงเทพิฯ โดยสายการบิิน
ไทยสมายล์์ เท่�ยวบิินท่� WE 266 

ถึึง สนามบิินสุวรรณภููมิ กรุงเทพิฯ โดยสุวัสุดิภาพ

อััติราค่าบริการ

ผ้่ถืึอหุ้นก้่ั ปต้ที่. และผ้่ติ้ดต้าม
(พักัห้องละ 2 คน)

บุ่คคลทัี่�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมตั้�วเครื้�องบิ่น (ลดร้าคา)

24,500

26,500 

4,000

4,000

รายละเอีัยด คนละ (บาท)

อััติราค่าบริการรวม
• ค่าปร้ะกัันภัยอุบั่ติ้เหตุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง ท่ี่านละ 
  1,000,000 บ่าที่ (เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์)
• ค่าภาษ่์หักั ณ ท่ี่�จ่้าย 3%, ภาษ่์ม่ลค่าเพิ�ม 7% 
  (ยกัเว้นตั้�วเครื้�องบิ่น)

อััติรานี�ไม่รวม
• ค่านำ�าหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกิันกัว่าสุายกัาร้บิ่น    
  กัำาหนด ( ไม่เกิัน 20 กักั.)
• ค่าใช้่จ่้ายสุ่วนตั้วนอกัเหนือจ้ากัท่ี่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้ และเครื้�องดื�มท่ี่�สัุ�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพท์ี่ 
  ค่าซักัร่้ด เป็นต้้น

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

นำาช่ม มโนราห์ ท่ี่� โนราโรงครูว้ดท่าแค จ้.พัที่ลุง 
ท่ี่�เป็นศ่นย์ร้วมแห่งความศรั้ที่ธาของคนโนร้า
บ่นดินแดนด้ามขวานท่ี่�น่าสุนใจ้ยิ�ง องค์กัาร้ย่เนสุโกั 
(UNESCO) ได้ปร้ะกัาศขึ�นที่ะเบ่่ยนมโนร้าห์เป็น
มร้ดกัโลกัภ่มิปัญญาที่างวัฒนธร้ร้มท่ี่�จั้บ่ต้้องไม่ ได้
ของมนุษ์ยช่าติ้ เมื�อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
เร่้ยนร้่้กัร้ะบ่วนกัาร้จั้ดกัาร้แสุดงมโนร้าห์ชั่�นคร่้ 
ท่ี่�ยังคงรั้กัษ์าอัต้ลักัษ์ณ์ดั�งเดิมไว้ ได้เป็นอย่างด่

เดินที่างสุ่่ อ.หาดใหญ่่ จ้.สงขล์า 
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1.30 ชั่�วโมง)
เข้าสุ่่ท่ี่�พักั โรงแรมเซ็่นทารา หาดใหญ่่ **** 
หรือเท่ยบิเท่า

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย 

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

17.10 น.

18.40 น.



ลงทะเบียน
• ตั้�งแต่้วันน่�ถึึงวันท่ี่� 24 เมษ์ายน 2565 
  ปร้ะกัาศผลผ่้ ได้รั้บ่สิุที่ธิ�วันท่ี่� 29 เมษ์ายน 2565 
• จ้ำานวนสิุที่ธิ�ผ้่เข้าร่้วมกิัจ้กัร้ร้ม 12 สิุที่ธิ� 
  (ผ้่ถืึอหุ้นก้่ั ปต้ที่. และผ้่ติ้ดต้าม 1 คนต่้อ 1 สิุที่ธิ� 
  ร้วม 24 คน)

การสำารอังที�นั�ง
• ช่ำาร้ะเงินเต็้มจ้ำานวน ภายในวันท่ี่� 16 พฤษ์ภาคม 2565

กรณีียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันท่ี่� 16 พฤษ์ภาคม 2565 : ไม่ม่ค่าใช้่จ่้าย
• ตั้�งแต่้วันท่ี่� 17 พฤษ์ภาคม 2565 : สุงวนสิุที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัี่�งสิุ�นเนื�องจ้ากัได้สุำาร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เดินที่างแล้ว

โนรีาโรีงครูีวัิดท่าแค 
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 4
19 มิถุีนายน 2565
เกาะยอั-วัดท้ายยอั-กรุงเทพื้ฯ

ช่่วงเช้่า

ช่่วงเช้่า

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

เดินที่างข้ามสุะพานติ้ณสุ่ลานนท์ี่สุ่่ เกาะยอ 
เกัาะเล็กั ๆ ในที่ะเลสุาบ่สุงขลา 

เปล่์�ยนการเดินทางเป็นรถราง เท่ี่�ยวช่มเกัาะยอ 
เข้าช่ม ว้ดท�ายยอ เป็นวัดท่ี่�ก่ัอสุร้้างด้วยสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม
ลำ�าค่า  ควร้ค่าแก่ักัาร้อนุรั้กัษ์์และหวงแหน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง “กุัฏิิแบ่บ่เรื้อนไที่ยปั�นหยา” อายุกัว่า 200 ปี 
หลังคาใช้่กัร้ะเบื่�องดินเผาเกัาะยอและกัร้ะเบื่�องลอน
แบ่บ่เก่ัา ม่จุ้ดเด่นท่ี่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ คือ เสุาเรื้อนกุัฏิิ
จ้ะไม่ฝัูงลงในดินแต่้จ้ะตั้�งอย่่บ่นต่้นเสุา ซึ�งเป็นท่ี่�ร้องรั้บ่
เสุาอันเป็นลักัษ์ณะเฉพาะของบ้่านช่าวไที่ยในภาคใต้้
เท่ี่านั�น นอกัจ้ากันั�นบ่นเกัาะยอม่กัาร้ที่ำาสุวนผลไม้
แบ่บ่สุมร้ม หมายถึึงผลไม้จ้ะผลัดกัันให้ผลผลิต้ต้ลอดปี 
เช่่น สุ้มโอ มะพร้้าว ขนุน ผลไม้ท่ี่�ม่ชื่�อของเกัาะยอคือ 
จ้ำาปาดะ ลักัษ์ณะคล้ายขนุนแต่้ล่กัเล็กักัว่า

ทำากิจ้กรรม DIY ปกสมุดไดอาร่�แล์ะตูกแตู่งด�วย
ผู้�าทอเกาะยอส่ตู่าง ๆ กัับ่ กลุ์่มผู้�าทอร่มไทร 
ผ้าที่อเกัาะยอ เป็นผ้าพื�นเมืองท่ี่�ม่ชื่�อเสุ่ยงและได้รั้บ่
ความนิยมจ้ากัผ้่สุวมใสุ่ผ้าไที่ย ม่ลายท่ี่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ 
เช่่น ลายร้าช่วัต้ร้ ดอกัพิกุัล ดอกัพะยอมท่ี่�ที่อ
เป็นลายเล็กั ๆ ซึ�งผ่้ที่อต้้องม่สุมาธิสุ่งมากัในกัาร้
ที่ำาดอกัผ้าแต่้ละดอกั เพร้าะไม่อย่างนั�นลายท่ี่�ควร้จ้ะ
ได้ออกัมาเป็นดอกักัลม ๆ อาจ้บิ่ดเบ่่�ยวเหลืออย่่เพ่ยง
ซ่กัเด่ยว สุ่วนชื่�อเร่้ยกัลวดลายของผ้ามักัตั้�งชื่�อกัันต้าม
ลักัษ์ณะท่ี่�ด่คล้ายคลึงกัับ่พืช่พร้ร้ณไม้ท่ี่�พบ่เห็นได้ทัี่�วไป 
เช่่น ลายดอกัพะยอม ลายดอกัร้สุสุุคนธ์ ลายพริ้กัไที่ย 
ลายล่กัหวาย แต่้บ่างครั้�งก็ัตั้�งต้ามชื่�อของผ้่คิดลาย เช่่น 
ลายโกัเถ่ึ�ยม และชิ่มขนมเค้กัจ้ำาปาดะขนุน ผลไม้ ขึ�นชื่�อ
ของเกัาะยอ

มาติรการปอ้ังกันและด้แลผู้้้เดินทาง
ในสถีานการณ์ี โควิด-19
• จ้ำากััดจ้ำานวนผ้่เดินที่างและม่กัาร้จั้ดท่ี่�นั�งให้เหมาะสุม  
• สุงวนสิุที่ธิ�กัาร้เข้าร่้วมกิัจ้กัร้ร้มเฉพาะผ้่ท่ี่� ได้รั้บ่กัาร้ฉ่ดวัคซ่น
  ป้องกัันโควิด-19 คร้บ่ 2 เข็ม (ยกัเว้น Johnson & Johnson 
  1 เข็ม) ก่ัอนกัาร้เดินที่างไม่น้อยกัว่า 14 วัน โดยสุ่งหลักัฐาน
  กัาร้ฉ่ดวัคซ่นภายในวันช่ำาร้ะค่าเดินที่างเท่ี่านั�น
• ผ้่เดินที่างและเจ้้าหน้าท่ี่�ทุี่กัท่ี่านจ้ะต้้องผ่านกัาร้ต้ร้วจ้หา
  เชื่�อโควิด-19 ในวันเดินที่าง โดยชุ่ดต้ร้วจ้ Antigen Test Kit    
  หรื้อต้้องม่ ใบ่รั้บ่ร้องผลกัาร้ต้ร้วจ้ภายใน 24 ช่ม. นำามา
  แสุดง ณ จุ้ดลงที่ะเบ่่ยนในวันเดินที่างเท่ี่านั�น กัร้ณ่พบ่
  ผ้่เดินที่างม่ผลเป็นบ่วกั ขอสุงวนสิุที่ธิ�ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง
  ของผ้่ท่ี่�ม่ผลเป็นบ่วกัและจ้ะไม่ม่กัาร้คืนเงินใด ๆ ทัี่�งสิุ�น
  เนื�องจ้ากัได้สุำาร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เดินที่างแล้ว

สมุดไดอารีี�
ก้ลุ่มผ้่าทอร่ีมไทรี

วัิดท้ายยอ

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

แวะเลือกัซื�อของฝูากัก่ัอนเดินที่างไปสุนามบิ่น เช่่น 
นำ�าพริ้กับ่่ด่ กัะปิ อาหาร้ที่ะเลแห้ง ผ้าบ่าติ้กั เป็นต้้น

ออกัเดินที่างสุ่่ สนามบิินหาดใหญ่่ 
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1 ชั่�วโมง)

เดินที่างกัลับ่สุ่่ กรุงเทพิฯ โดยสายการบิิน
ไทยสมายล์์ เท่�ยวบิินท่� WE 266 

ถึึง สนามบิินสุวรรณภููมิ กรุงเทพิฯ โดยสุวัสุดิภาพ

อััติราค่าบริการ

ผ้่ถืึอหุ้นก้่ั ปต้ที่. และผ้่ติ้ดต้าม
(พักัห้องละ 2 คน)

บุ่คคลทัี่�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมตั้�วเครื้�องบิ่น (ลดร้าคา)

24,500

26,500 

4,000

4,000

รายละเอีัยด คนละ (บาท)

อััติราค่าบริการรวม
• ค่าปร้ะกัันภัยอุบั่ติ้เหตุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง ท่ี่านละ 
  1,000,000 บ่าที่ (เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์)
• ค่าภาษ่์หักั ณ ท่ี่�จ่้าย 3%, ภาษ่์ม่ลค่าเพิ�ม 7% 
  (ยกัเว้นตั้�วเครื้�องบิ่น)

อััติรานี�ไม่รวม
• ค่านำ�าหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกิันกัว่าสุายกัาร้บิ่น    
  กัำาหนด ( ไม่เกิัน 20 กักั.)
• ค่าใช้่จ่้ายสุ่วนตั้วนอกัเหนือจ้ากัท่ี่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้ และเครื้�องดื�มท่ี่�สัุ�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพท์ี่ 
  ค่าซักัร่้ด เป็นต้้น

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

นำาช่ม มโนราห์ ท่ี่� โนราโรงครูว้ดท่าแค จ้.พัที่ลุง 
ท่ี่�เป็นศ่นย์ร้วมแห่งความศรั้ที่ธาของคนโนร้า
บ่นดินแดนด้ามขวานท่ี่�น่าสุนใจ้ยิ�ง องค์กัาร้ย่เนสุโกั 
(UNESCO) ได้ปร้ะกัาศขึ�นที่ะเบ่่ยนมโนร้าห์เป็น
มร้ดกัโลกัภ่มิปัญญาที่างวัฒนธร้ร้มท่ี่�จั้บ่ต้้องไม่ ได้
ของมนุษ์ยช่าติ้ เมื�อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
เร่้ยนร้่้กัร้ะบ่วนกัาร้จั้ดกัาร้แสุดงมโนร้าห์ชั่�นคร่้ 
ท่ี่�ยังคงรั้กัษ์าอัต้ลักัษ์ณ์ดั�งเดิมไว้ ได้เป็นอย่างด่

เดินที่างสุ่่ อ.หาดใหญ่่ จ้.สงขล์า 
( ใช้่เวลาเดินที่าง 1.30 ชั่�วโมง)
เข้าสุ่่ท่ี่�พักั โรงแรมเซ็่นทารา หาดใหญ่่ **** 
หรือเท่ยบิเท่า

รั้บ่ปร้ะที่านอาหาร้เย็น และพักัผ่อนต้ามอัธยาศัย 

เท่ี่�ยง

ช่่วงบ่่าย

17.10 น.

18.40 น.
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เม่ื่�อจิินตนาการในโลกเสม่ื่อนกำาลังเช่ื่�อมื่ส่� โลกความื่จิริงและทำำาให้้ Metaverse เป็็นเมื่กะเทำรนด์์
มื่าแรงท่ำ� ได้์รับความื่สนใจิจิากทัำ�วโลกและใกล้ตัวกว�าท่ำ�คิด์ ด้์วยความื่เป็ล่�ยนแป็ลงในทุำกมิื่ติทำ่�ส�งผล 
ต�อการใช้ื่ช่ื่วิตป็ระจิำาวันท่ำ�ทุำกคนต้องเผชิื่ญ เชื่�น การทำำางาน การพบป็ะสังสรรค์ การซ่ื้�อของ  
การทำ�องเท่ำ�ยว ศิิลป็ะ ห้ร่อแม้ื่กระทัำ�งการรักษาพยาบาลท่ำ�กำาลังจิะเป็ล่�ยนไป็ และพลิกโฉมื่ธุุรกิจิ 
ในทุำกอุตสาห้กรรมื่ ทำำาให้้การเตร่ยมื่ความื่พร้อมื่รับโลกใบให้มื่�เป็็นเร่�องสำาคัญท่ำ� ไมื่�ควรมื่องข้ามื่  
ก�อนท่ำ� โลกใบเดิ์มื่จิะกลายเป็็นโลกท่ำ� ไมื่�คุ้นเคย ห้้ามื่พลาด์กับงานสัมื่มื่นาในหั้วข้อ “Metaverse”  
โลกเสมืือนจริิงใหม่ืกับชีี วิิตปริะจำ�วัินในอน�คต ท่ำ�เข้าใจิไมื่�ยากอย�างท่ำ�คิด์ โด์ย ด์ร.อาร์มื่ ตั�งนิรันด์ร  
ผ้่อำานวยการศ่ินย์จ่ินศึิกษา สถาบันเอเช่ื่ยศึิกษา จุิฬาฯ พร้อมื่เปิ็ด์จัิกรวาล Metaverse และอัป็เด์ต
เมื่กะเทำรนด์์ ให้มื่�ของโลก เพ่�อให้้สามื่ารถป็รับตัว เร่ยนร้่ โลกเสม่ื่อนใบให้มื่�และใชื่้ป็ระโยชื่น์จิาก
เทำคโนโลย่แห้�งอนาคตได้์อย�างร้่เทำ�าทัำนในทุำกความื่เป็ล่�ยนแป็ลง

9 กรกฎาคม 2565
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 10.00-12.00 น.

SEMINARUPCOMING

กำำ�หนดกำ�ร
10.00 น.

11.30 น.

12.00 น.

บรรยาย 
“Metaverse”  
โลกเสม่ื่อนจิริงให้มื่�
กับช่ื่ วิตป็ระจิำาวันในอนาคต

ตอบคำาถามื่

จิบการบรรยาย

หม�ยเหตุุ
• 1 สิทำธิุ� จิะได้์รับรหั้สการเข้าชื่มื่ 1 รหั้ส 
  โด์ย ป็ตทำ. จิะจัิด์ส�งรายละเอ่ยด์
  การเข้าระบบ live streaming 
  ให้้ผ้่ท่ำ�   ได้์รับสิทำธิุ�ห้ลังป็ระกาศิรายช่ื่�อ

ลงทะเบีียน 

ตั�งแต�วันน่�ถึงวันท่ำ� 5 มิื่ถุนายน 2565 
ป็ระกาศิผลผ้่ ได้์รับสิทำธิุ� 
วันท่ำ� 10 มิื่ถุนายน 2565

จำ�นวินสิทธิิ์�ผู้้�เข้��ร่ิวิมืกิจกริริมื 
500 สิทธิิ์�ต่อริอบ 
(ผ้่ถ่อหุ้้นก้่ ป็ตทำ. 1 คนต�อ 1 สิทำธิุ� 
รวมื่ 500 คน)

ดร.อาร์ม ต้ั้�งนิิร้นิดร

โลกเสมือนจริงใหม่
กัับชีีวิตประจำำาวันในอนาคต
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PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมท่ี่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประทัี่บใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.
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VIRTUAL
TRIP

LAKE BAIKAL
6 พฤศจิิกายน 2564

SEMINAR
เคล็ดไม่ลับ!
บริหารร่างกาย

เพ่ือ…สูงวัยอย่างมีสุข  
23 พฤศจิิกายน 2564
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PTT SOCIETY
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INBOUND
TRIP

MY CRAFT TRIP
บึงกาฬ 

18-21 ธันวาคม 2564
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SEMINAR
สถานการณ์์เศรษฐกิจ 

และการลงทุุน 
2022  

9 มกราคม 2565

INBOUND
TRIP

ทุริปสุด Exclusive 
ตามรอยกรุทุองโบราณ์  
อยุธยา-รัตนโกสินทุร์ 

กับ อ.เผ่่าทอง ทองเจืือ 
 12 มกราคม 2565
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กนกรััตน์ อนุมานไพศาล
กนิษฐา กิตติสถาพรั
กวิินธััช วัิชรัาศรัม
กัญญาภััค สุปิิยพันธ์ุั
กันยกรั ตัญญะวัิงรััตน์
กิติยา กีรัติเรืัองรัอง
เกรีัยงไกรั คูปิรีัดีีชาติ
เกรีัยงศักดิี� ดีนัยสวัิสดิี�
ไกรัฤทธิั� หลิน
ขนิษฐา จิิรัะมงคล
จิงจิิตต์ โภัควินิช
จิงรััก แสงอุไรั
จุิฑามาศ พันธันะอังกูรั
จุิฬารััตน์ โสขุมา
ฉััตรัชัย หาญพิทักษ์สุข
ชาญวิิทย์ เสาวิภัาคย์
ฐิติมา ด่ีานวิิบููลย์
ฐิติมา หาญวิิวัิฒนกูล
ณรังค์ อินทิพย์
ณัชชา หรัรัษ์หิรััญ
ณัฏฐ์ธันัน หทัยวิิทวัิส
ณัฐ สุนทรัสีมะ
ณิชกมล การุัณย์วิรัวิงศ์
ดีรังค์ บูงกชมาศ
ดีาวิเรืัอง เพียงเกษ
ทรัรัศน์มน แจ่ิมแจ้ิง
ธีัรัพงศ์ รุ่ังสว่ิาง
นวิลอนงค์ จิิรัะกาญจินากิจิ
นันทนา โกทนุท
นันทรััตน์ กุลละวิณิชย์
นฤมล กมลสวัิสดิี�
นารีั พินศรีั
นิตยา ลิ�มพานิชภัักดีี
นิภัา อินทะกนก
นุชปิา วิิสฤตานนท์
ปิณิตา แซ่่เอี�ยวิ
ปิรัะภัาพรั หล่อตรัะกูลชัย
ปิิยะพรั กาญจินเจิริัญ
ปิิยะศักดิี� ศานติเกษม
พจินา  ปิิติ ฉััตรั
พรัทิพย์ เสาวิภัาคย์
พลวัิฒน์ เลิศกุลวัิฒน์
พิชญ์นันท์ ปิรัะทีปิสว่ิางวิงศ์
พิชญา ลือบุูญธัวัิชชัย
พิมวิดีี รััตน์ธันเสถียรั
พิศรัา ตั�งคุณสมบัู ติ
เพ็ญนภัา แซ่่งุ้ย
ไพศาล นาทพัฒนพงศ์
ภัาวิิศุทธิั แก่นจัินทร์ั
ภิัญญาพัชญ์ ไทยธััญญพานิช
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ยิ�ง ลักษณ์  ศรััทธัา ทิพย์
ยุวิดีี อนันตวีิรัะพันธ์ุั
เย็นจิิต มานะจิิตต์
รััชนี ศิ ริัจิงกลทอง
รััชนีกรั ชัยทัศวัิฒนา
ลออ บููรัณะนิตย์
ลัดีดีา กัณฑเจิตน์
วินิดีา พูนทะมงคล
วิรัรัณอาภัา ภุักพิบููลย์
วิรัวิิทย์ วิรััญญููวิงศ์
วิรััตดีา ปิลายเนตรั
วัินทนา กานตอาภัา
วัิลลภัา ไชยมโนวิงศ์
วิาสนา ทั�งทอง
วิาสนา ลิมป์ิวิรัพรัรัณ
วิิชัย เชี�ยบุูญคณา
วิิมลลักษณ์ ชัยพิพรัรัธั
วิิมลวัินท์ ศรีั วิิ ริัยกุล
วิิ ไลวิรัรัณ อาจิาริัยานนท์
วีิณา  ธัรัณ นิธิั กุล
ศนิภัรั ภู่ัพันธ์ัศรีั
ศรีัสุดีา วิิชัยสืบู
ศันสนีย์ เตชะลาภัอำานวิย
ศิ ริัภัักตร์ั ธันพรัสวัิสดิี�
ศุภัวิิชญ์ การุัณย์วิรัวิงศ์
สมคิดี ศรีัมุนินทร์ันิมิต
สมวิิไล  วิงศ์ดีีเลิศ
สมศรีั เตชะวิรักุล
สิน ตั�งสถิรัภัักดีี
สิ ริัรััตน์ ผลสวัิสดิี�
สุจิิตรัา ไพศาลกิจิรุ่ังเรืัอง
สุชัญญา เหล่าวิิทวัิส
สุชาดีา คัมภีัรัาวัิฒน์
สุชาดีา สุรัพลชัย
สุนทรีั เต็มวิิสุทธิั�กุล
สุนทรีั ธัารันารัทกุล
สุนิตยา ฉััตรัคุปิต์
สุพรัรัษา ตันติสถาพรั
สุพาพรั อรุัณรัักษ์สมบัู ติ
สุวิรัรัณา สมภัพโภัคาเศรัษฐ์
โสพิศ บุูญญานิตย์
อนุชา สิ ริัสินวิิบููลย์
อนุพจิน์ พนาพรัศิ ริักุล
อภััสรัา ศิ ริัคุรุัรััตน์
อภิัชิต  ยงวิณิชย์์
อมรัรััตน์ ตรีัศักดิี�ศรีัสกุล
อรัสุมา ลิมสถายุรััตน์
อังศนา นิมกาญจิน์
อัจิฉัรัา เตรันาวิิทย์
เอกลักษณ์ ชัยโรัจิน์

การสมััครกิจกรรมั

ประกาศรายช่ื่�อผู้้� โชื่คดีี แบบสอบถามความสนใจ
รับวารสารในร้ปแบบ e-magazine

ประจำาวารสาร happiness Activity Vol. 29

ลงทะเบียนผู่้าน Line PTT Debenture Club 

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

ลงทะเบียนผู่้าน PTT Debenture Mobile Application

ดีาวน์ โหลดี
แอปพลิเคชัื่นที�

ผู้้�ถ่อห้�นก้� ปตท. สามารถสมัครร่วมกิจกรรม
กับ PTT DEBENTURE CLUB ไดี� 3 ช่ื่องทาง (24 ชัื่�วโมง) 
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หมายเหตุุ

• ปิตท. ขอสงวินสิทธิั� ในการัยกเลิกหรืัอเปิลี�ยนแปิลงรัายละเอียดีกิจิกรัรัมตาม
   สถานการัณ์และควิามเหมาะสม โดียจิะแจ้ิงให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปิตท. ที� ได้ีรัับูสิทธิั�เข้าร่ัวิม
   กิจิกรัรัมทรัาบูหากมีการัเปิลี�ยนแปิลงดัีงกล่าวิ
• ปิตท. ขอสงวินสิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัมให้ผู้ที�ถือหุ้นกู้ ปิตท. มากกว่ิา 100 หน่วิยและ
   ขอสงวินสิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัม (ปิรัะเภัทเดีียวิกัน) สำาหรัับูผู้ที� ได้ีเข้าร่ัวิมกิจิกรัรัม
   เป็ินเวิลา 2 ปีิ (ยกเว้ินกิจิกรัรัมปิรัะเภัท Virtual Trip และ Seminar)
• ในกรัณีที�มีผู้แจ้ิงควิามปิรัะสงค์การัเข้าร่ัวิมกิจิกรัรัมเกินจิำานวินที�จัิดีเตรีัยมไว้ิ ปิตท. 
   จิะคัดีเลือกโดียการัสุ่มรัายชื�อจิากผู้ลงทะเบีูยนที�ดีำาเนินการัตามขั�นตอนและ
   มีคุณสมบัู ติถูกต้องตามเงื�อนไขที�กำาหนดีเท่านั�น
• ผู้ที� ได้ีรัับูสิทธิั� ไม่สามารัถเปิลี�ยนแปิลงวัินร่ัวิมกิจิกรัรัมได้ี
• สิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัมไม่สามารัถแลกเปิลี�ยนเป็ินเงินสดีได้ี
• ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ ปิตท. ปิรัับูปิรุัง ณ วัินที� 31 ธัันวิาคม 2564

วิธีีการเดิีนทาง

วิธีีการเดิีนทาง

• รถประจำาทาง :
  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 
  510, 517, 52, 69, ปิอ.พ.35
• MRT :
  ลงสถานีจิตุจัิกรั ใช้ทางออก 2 
• BTS :
  ลงสถานีหมอชิต ใช้ทางออก 3

โดียรถยนต์ส่วนบ้คคล 
ถนนบูางนา-ตรัาดี ขาเข้า กม. 13 
ซ่อยสุขาภิับูาล 6 (ซ่อยวัิดีหลวิงพ่อโต)
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HOW TO GO?

แผนท่ี่� ปตที่. สำานักงานใหญ่่

แผนท่ี่�บึึงตะโก้



กนกรััตน์ อนุมานไพศาล
กนิษฐา กิตติสถาพรั
กวิินธััช วัิชรัาศรัม
กัญญาภััค สุปิิยพันธ์ุั
กันยกรั ตัญญะวัิงรััตน์
กิติยา กีรัติเรืัองรัอง
เกรีัยงไกรั คูปิรีัดีีชาติ
เกรีัยงศักดิี� ดีนัยสวัิสดิี�
ไกรัฤทธิั� หลิน
ขนิษฐา จิิรัะมงคล
จิงจิิตต์ โภัควินิช
จิงรััก แสงอุไรั
จุิฑามาศ พันธันะอังกูรั
จุิฬารััตน์ โสขุมา
ฉััตรัชัย หาญพิทักษ์สุข
ชาญวิิทย์ เสาวิภัาคย์
ฐิติมา ด่ีานวิิบููลย์
ฐิติมา หาญวิิวัิฒนกูล
ณรังค์ อินทิพย์
ณัชชา หรัรัษ์หิรััญ
ณัฏฐ์ธันัน หทัยวิิทวัิส
ณัฐ สุนทรัสีมะ
ณิชกมล การุัณย์วิรัวิงศ์
ดีรังค์ บูงกชมาศ
ดีาวิเรืัอง เพียงเกษ
ทรัรัศน์มน แจ่ิมแจ้ิง
ธีัรัพงศ์ รุ่ังสว่ิาง
นวิลอนงค์ จิิรัะกาญจินากิจิ
นันทนา โกทนุท
นันทรััตน์ กุลละวิณิชย์
นฤมล กมลสวัิสดิี�
นารีั พินศรีั
นิตยา ลิ�มพานิชภัักดีี
นิภัา อินทะกนก
นุชปิา วิิสฤตานนท์
ปิณิตา แซ่่เอี�ยวิ
ปิรัะภัาพรั หล่อตรัะกูลชัย
ปิิยะพรั กาญจินเจิริัญ
ปิิยะศักดิี� ศานติเกษม
พจินา  ปิิติ ฉััตรั
พรัทิพย์ เสาวิภัาคย์
พลวัิฒน์ เลิศกุลวัิฒน์
พิชญ์นันท์ ปิรัะทีปิสว่ิางวิงศ์
พิชญา ลือบุูญธัวัิชชัย
พิมวิดีี รััตน์ธันเสถียรั
พิศรัา ตั�งคุณสมบัู ติ
เพ็ญนภัา แซ่่งุ้ย
ไพศาล นาทพัฒนพงศ์
ภัาวิิศุทธิั แก่นจัินทร์ั
ภิัญญาพัชญ์ ไทยธััญญพานิช
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ยิ�ง ลักษณ์  ศรััทธัา ทิพย์
ยุวิดีี อนันตวีิรัะพันธ์ุั
เย็นจิิต มานะจิิตต์
รััชนี ศิ ริัจิงกลทอง
รััชนีกรั ชัยทัศวัิฒนา
ลออ บููรัณะนิตย์
ลัดีดีา กัณฑเจิตน์
วินิดีา พูนทะมงคล
วิรัรัณอาภัา ภุักพิบููลย์
วิรัวิิทย์ วิรััญญููวิงศ์
วิรััตดีา ปิลายเนตรั
วัินทนา กานตอาภัา
วัิลลภัา ไชยมโนวิงศ์
วิาสนา ทั�งทอง
วิาสนา ลิมป์ิวิรัพรัรัณ
วิิชัย เชี�ยบุูญคณา
วิิมลลักษณ์ ชัยพิพรัรัธั
วิิมลวัินท์ ศรีั วิิ ริัยกุล
วิิ ไลวิรัรัณ อาจิาริัยานนท์
วีิณา  ธัรัณ นิธิั กุล
ศนิภัรั ภู่ัพันธ์ัศรีั
ศรีัสุดีา วิิชัยสืบู
ศันสนีย์ เตชะลาภัอำานวิย
ศิ ริัภัักตร์ั ธันพรัสวัิสดิี�
ศุภัวิิชญ์ การุัณย์วิรัวิงศ์
สมคิดี ศรีัมุนินทร์ันิมิต
สมวิิไล  วิงศ์ดีีเลิศ
สมศรีั เตชะวิรักุล
สิน ตั�งสถิรัภัักดีี
สิ ริัรััตน์ ผลสวัิสดิี�
สุจิิตรัา ไพศาลกิจิรุ่ังเรืัอง
สุชัญญา เหล่าวิิทวัิส
สุชาดีา คัมภีัรัาวัิฒน์
สุชาดีา สุรัพลชัย
สุนทรีั เต็มวิิสุทธิั�กุล
สุนทรีั ธัารันารัทกุล
สุนิตยา ฉััตรัคุปิต์
สุพรัรัษา ตันติสถาพรั
สุพาพรั อรุัณรัักษ์สมบัู ติ
สุวิรัรัณา สมภัพโภัคาเศรัษฐ์
โสพิศ บุูญญานิตย์
อนุชา สิ ริัสินวิิบููลย์
อนุพจิน์ พนาพรัศิ ริักุล
อภััสรัา ศิ ริัคุรุัรััตน์
อภิัชิต  ยงวิณิชย์์
อมรัรััตน์ ตรีัศักดิี�ศรีัสกุล
อรัสุมา ลิมสถายุรััตน์
อังศนา นิมกาญจิน์
อัจิฉัรัา เตรันาวิิทย์
เอกลักษณ์ ชัยโรัจิน์

การสมััครกิจกรรมั

ประกาศรายช่ื่�อผู้้� โชื่คดีี แบบสอบถามความสนใจ
รับวารสารในร้ปแบบ e-magazine
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ลงทะเบียนผู่้าน Line PTT Debenture Club 

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

ลงทะเบียนผู่้าน PTT Debenture Mobile Application

ดีาวน์ โหลดี
แอปพลิเคชัื่นที�

ผู้้�ถ่อห้�นก้� ปตท. สามารถสมัครร่วมกิจกรรม
กับ PTT DEBENTURE CLUB ไดี� 3 ช่ื่องทาง (24 ชัื่�วโมง) 
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หมายเหตุุ

• ปิตท. ขอสงวินสิทธิั� ในการัยกเลิกหรืัอเปิลี�ยนแปิลงรัายละเอียดีกิจิกรัรัมตาม
   สถานการัณ์และควิามเหมาะสม โดียจิะแจ้ิงให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปิตท. ที� ได้ีรัับูสิทธิั�เข้าร่ัวิม
   กิจิกรัรัมทรัาบูหากมีการัเปิลี�ยนแปิลงดัีงกล่าวิ
• ปิตท. ขอสงวินสิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัมให้ผู้ที�ถือหุ้นกู้ ปิตท. มากกว่ิา 100 หน่วิยและ
   ขอสงวินสิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัม (ปิรัะเภัทเดีียวิกัน) สำาหรัับูผู้ที� ได้ีเข้าร่ัวิมกิจิกรัรัม
   เป็ินเวิลา 2 ปีิ (ยกเว้ินกิจิกรัรัมปิรัะเภัท Virtual Trip และ Seminar)
• ในกรัณีที�มีผู้แจ้ิงควิามปิรัะสงค์การัเข้าร่ัวิมกิจิกรัรัมเกินจิำานวินที�จัิดีเตรีัยมไว้ิ ปิตท. 
   จิะคัดีเลือกโดียการัสุ่มรัายชื�อจิากผู้ลงทะเบีูยนที�ดีำาเนินการัตามขั�นตอนและ
   มีคุณสมบัู ติถูกต้องตามเงื�อนไขที�กำาหนดีเท่านั�น
• ผู้ที� ได้ีรัับูสิทธิั� ไม่สามารัถเปิลี�ยนแปิลงวัินร่ัวิมกิจิกรัรัมได้ี
• สิทธิั�การัร่ัวิมกิจิกรัรัมไม่สามารัถแลกเปิลี�ยนเป็ินเงินสดีได้ี
• ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ ปิตท. ปิรัับูปิรุัง ณ วัินที� 31 ธัันวิาคม 2564
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  สาย 118, 134, 157, 191, 29, 504, 
  510, 517, 52, 69, ปิอ.พ.35
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  ลงสถานีจิตุจัิกรั ใช้ทางออก 2 
• BTS :
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