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08 ถ่่ายภาพทุุกช็็อต
เก็บทุุก Moment ให้้สวย
ด้้วย Smartphone

FEB.-APR. 
2023

Vol. 33

W
O

RK
SH

O
P One day Barista ครั้งที่ 1/2566

7/8
มีนาคม 2566

(2 รอบ)

22
มกราคม

2566

27
มกราคม

2566

15 สิทธิ์ ตอรอบ
(ผูติดตาม 1 คน 

ตอ 1 สิทธิ์ รวม 60 คน)

วันที่จัดกิจกรรม จํานวน ป�ดรับสมัคร ประกาศผล*

แนวโน�มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน 2023

18
กุมภาพันธ

2566

22
มกราคม

2566

27
มกราคม

2566

500 สิทธิ์
(ผูถือหุนกู ปตท. 1 คน

ตอ 1 สิทธิ์ รวม 500 คน)

ถ�ายภาพทุกช็อต เก็บทุก Moment ให�สวยด�วย Smartphone

22/23
มีนาคม 2566

(2 รอบ)

5
กุมภาพันธ

2566

10
กุมภาพันธ

2566

24 สิทธิ์ ตอรอบ
(ผูถือหุนกู ปตท. 1 คน
ตอ 1 สิทธิ์ รวม 48 คน)

อ�านรายละเอียดเพ
��มเติมได�ที่

1 สแกน QR Code 
เพ�่อเป�นเพ�่อนกับเรา

คลิก Login 
เพ�่อลงทะเบียน

4 ยืนยันความถูกต�อง
และลงทะเบียนสำเร็จ

ยังมีข�อมูล ข�าวสาร อยู�ในนั้นด�วยนะคร�าบบบบยังมีข�อมูล ข�าวสาร อยู�ในนั้นด�วยนะคร�าบบบบ

ติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�าน PTT  Debenture  LINE  OfficialPTT  Debenture  LINE  OfficialPTT  Debenture  LINE  OfficialPTT  Debenture  LINE  Official

ติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�านติดตามข�อมูลข�าวสาร สมัครกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษผ�าน

เพ�ยงเท�านี้ ท�านก็จะไม�พลาดข�อมูลข�าวสารและกิจกรรมสุดพ�เศษของ PTT Debenture Club  เพ�ยงเท�านี้ ท�านก็จะไม�พลาดข�อมูลข�าวสารและกิจกรรมสุดพ�เศษของ PTT Debenture Club  เพ�ยงเท�านี้ ท�านก็จะไม�พลาดข�อมูลข�าวสารและกิจกรรมสุดพ�เศษของ PTT Debenture Club  เพ�ยงเท�านี้ ท�านก็จะไม�พลาดข�อมูลข�าวสารและกิจกรรมสุดพ�เศษของ PTT Debenture Club  

3 ลงทะเบียนโดยกรอก
• ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ไม�ต�องมีคำนำหน�า
• หมายเลขบัตรประชาชน
• หมายเลขโทรศัพท�
• อ�านและยอมรับแบบแจ�งเกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคล

1 สแกน QR Code 
เพ�่อดาวน�โหลด

2 4 ยืนยันความถูกต�อง
และลงทะเบียนสำเร็จ

3 ลงทะเบียนโดยกรอก
• ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ไม�ต�องมีคำนำหน�า
• หมายเลขบัตรประชาชน
• หมายเลขโทรศัพท�
• อ�านและยอมรับแบบแจ�งเกี่ยวกับข�อมูลส�วนบุคคล

PTT  Debenture  Moblie  Application PTT  Debenture  Moblie  Application PTT  Debenture  Moblie  Application PTT  Debenture  Moblie  Application 

เข�าสู�หน�ายินดีต�อนรับ
ป�ดหน�าจอไปด�านซ�าย

จนพบคำว�า “เร��มเลย” 
เพ�่อเข�าสู�หน�า Login เข�าระบบ

2

ดาวน�โหลดแอปพลิเคชั่นได�ที่

หร�อ

ลงทะเบียนร�วมกิจกรรมและรับสิทธิพ�เศษลงทะเบียนร�วมกิจกรรมและรับสิทธิพ�เศษลงทะเบียนร�วมกิจกรรมและรับสิทธิพ�เศษลงทะเบียนร�วมกิจกรรมและรับสิทธิพ�เศษ

เพ�ยง Login เข�าระบบ PTT Debenture Clubเพ�ยง Login เข�าระบบ PTT Debenture Clubเพ�ยง Login เข�าระบบ PTT Debenture Clubเพ�ยง Login เข�าระบบ PTT Debenture Club !!!!

หากมีข�อสงสัยเพ��มเติมติดต�อ 
PTT Debenture Club

 Contact Center
02-624-5599

 (08.00-18.00 น.) ไม�เว�นวันหยุด

หากมีข�อสงสัยเพ��มเติมติดต�อ 
PTT Debenture Club

 Contact Center
02-624-5599

 (08.00-18.00 น.) ไม�เว�นวันหยุด
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*หมายเหตุ : ประกาศผลทางเว็บไซต ปตท. และ SMS (เฉพาะผู ไดรับสิทธิ์)

Japan-Snow Wall Tateyama & Pink Moss โดย ไรน�นิช ทราเวล ค�าใช�จ�ายคนละ 94,900 บาท
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04 happiness Activity 05happiness Activity

18 กุุมภาพัันธ์ ์2566
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 10.00-12.00 น.

SEMINARUPCOMING

กำำ�หนดกำ�ร
10.00 น.

11.30 น.

12.00 น.

บรรยาย 
“แนวโน้มเศรษฐกิิจ
และทิิศทิาง
กิารลงทิุน 2023”

ตอบคำถาม

จบกิารบรรยาย

หม�ยเหตุุ
• 1 สิิทิธิ์ิ� จะได้้รับรหััสิกิารเข้้าชม 1 รหััสิ 
  โด้ย ปตทิ. จะจัด้สิ่งรายละเอียด้
  กิารเข้้าระบบ live streaming 
  ใหั้ผู้้้ทิี�   ได้ร้ับสิิทิธิ์ิ�หัลังประกิาศรายช่�อ

ลงทะเบีียน 

ตั�งแต่วันนี�ถึงวันทิี� 22 มกิราคม 2566 
ประกิาศผู้ลผู้้้ ได้้รับสิิทิธิ์ิ� 
วันทิี� 27 มกิราคม 2566

จำนวนสิิทธิ์ิ�ผู้้�เข้�าร่่วมกิิจกิร่ร่ม 
500 สิิทธิ์ิ�ต่่อร่อบ 
(ผู้้้ถ่อหัุ้นกิ้้ ปตทิ. 1 คนต่อ 1 สิทิิธิ์ิ� 
รวม 500 คน)

คุุณนฤมล บุุญสนอง
รองกำรรมกำ�รผู้้�จััดกำ�ร 

ฝ่่�ยกำ�รตุล�ดและกำ�รลงทุน
บีริษััท หลักำทรัพย์ ดีบีีเอส วิิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จัำ�กำัด

คุุณเทิิดศัักดิ� ทิวีีธีีระธีรรม
รองกำรรมกำ�รผู้้�อำ�นวิยกำ�ร

ส�ยง�นวิิจััย 
บีริษััท หลักำทรัพย์ เอเซีีย พลัส จัำ�กำัด 

แนวีโน้มเศัรษฐกิจ
และทิศทางการลงทุน 

พับกุับ
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06 happiness Activity 07happiness Activity

7/8 มีีนาคมี 2566
สถานที่่� : ศููนย์์ฝึึกอบรมคาเฟ่อ่เมซอน (Amazon Inspiring Campus :  
AICA) บริษััท ปตท. นำ�ามันและการค้าปลีก จำำากัด (มหาชน) 
อ.วัังน้อย์ จำ.พระนครศูรีอย์ุธย์า 
 

WORKSHOPUPCOMING

ลงทะเบีย์น 

ตั้้�งแตั้่วั้นน้�ถึึงวั้นที่้� 22 มกราคม 2566 
ประกาศผลผ้� ได้�ร้บสิิที่ธิ์ิ� 
วั้นที่้� 27 มกราคม 2566

จำ�ำนวนสิทธิ์ผู้เข้ำร่วมกิจำกรรม 
15 สิทธิ์ต่อรอบ 
(ผ้�ถึือหุ�นก้� ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้าม 1 คน
ตั้่อ 1 สิิที่ธิ์ิ� รวัม 60 คน) โด้ยสิามารถึ
เลือกได้�เพี้ยง 1 รอบเที่่าน้�น 

หมาย์เหตุ
• ปตั้ที่. จะจ้ด้ส่ิงเอกสิารยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ� ให�กบ้ผ้�ที่้� ได้�
  รบ้สิทิี่ธิ์ิ� โด้ยจด้หมายลงที่ะเบย้นหลง้ประกาศรายชื่ื�อ 
  หากไม่แจ�งยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ�ภายในวัน้ที่้�ระบใุนเอกสิาร
  ด้้งกล่าวั ปตั้ที่. จะถึือวั่าสิละสิิที่ธิ์ิ�และจะเลื�อน
  สิำรองขึ้ึ�นตั้ามลำด้้บตั้่อไป
• ผ้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมในคร้�งน้�จะตั้�องเป็นผ้�ถึือหุ�นก้� 
  ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้ามซึ่ึ�งได้�แจ�งรายละเอ้ยด้ใน
  เอกสิารยืนย้นสิิที่ธิ์ิ�ที่้�สิ่งกล้บมาที่้� ปตั้ที่. เที่่าน้�น
• กรณีย้กเลกิการเขึ้�าร่วัมกจิกรรม ตั้�องแจ�งล่วังหน�า
  ไม่น�อยกว่ัา 7 วัน้ที่ำการก่อนวัน้จด้้กจิกรรม 
  มเิช่ื่นน้�นจะถึก้ตั้ด้้สิทิี่ธิ์ิ� ในกจิกรรมประเภที่ 
  Workshop เป็นเวัลา 2 ปี

กำาหนดการ
08.00 น.

08.30 น.

09.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงที่ะเบ้ยน ณี ปตั้ที่. 
สิำน้กงานใหญ่่ 

เด้ินที่างไปย้งศ้นย์ ฝึึกอบรม 
คาเฟ่่อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม  
AICA อ.วั้งน�อย 
จ.พีระนครศร้อยุธิ์ยา

ฟ่ังบรรยายควัามร้�
ในการด้ำเนินธิ์ุรกิจร�านคาเฟ่่ 
อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม AICA

ร้บประที่านอาหารกลางวั้น

เร้ยนร้�การที่ำเครื�องด้ื�ม
ร�อน เย็น และปั�น 
(ตั้ามสิ้ตั้รที่้�กำหนด้)

สิรุป ถึาม-ตั้อบ 
และมอบประกาศน้ยบ้ตั้ร

เด้ินที่างกล้บ

ถึึง ปตั้ที่. สิำน้กงานใหญ่่ 
โด้ยสิวั้สิด้ิภาพี

ONE DAYBarista

HOW 
TO GO?

แผนที่่� 
ปตที่. 

สำำ�นักง�นใหญ่่

วัิธีการเดินทาง
• รถประจำำ�ท�ง :
  สิาย 118, 134, 157, 191, 29, 
  504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พี.35
• MRT :
  ลงสิถึาน้จตัุ้จ้กร ใชื่�ที่างออก 2 
• BTS :
  ลงสิถึาน้หมอชื่ิตั้ ใชื่�ที่างออก 3
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7/8 มีีนาคมี 2566
สถานที่่� : ศููนย์์ฝึึกอบรมคาเฟ่อ่เมซอน (Amazon Inspiring Campus :  
AICA) บริษััท ปตท. นำ�ามันและการค้าปลีก จำำากัด (มหาชน) 
อ.วัังน้อย์ จำ.พระนครศูรีอย์ุธย์า 
 

WORKSHOPUPCOMING

ลงทะเบีย์น 

ตั้้�งแตั้่วั้นน้�ถึึงวั้นท้ี่� 22 มกราคม 2566 
ประกาศผลผ้� ได้�ร้บสิิที่ธิ์ิ� 
วั้นที่้� 27 มกราคม 2566

จำ�ำนวนสิทธิ์ผู้เข้ำร่วมกิจำกรรม 
15 สิทธิ์ต่อรอบ 
(ผ้�ถึือหุ�นก้� ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้าม 1 คน
ตั้่อ 1 สิิที่ธิ์ิ� รวัม 60 คน) โด้ยสิามารถึ
เลือกได้�เพี้ยง 1 รอบเที่่าน้�น 

หมาย์เหตุ
• ปตั้ที่. จะจ้ด้ส่ิงเอกสิารยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ� ให�กบ้ผ้�ที่้� ได้�
  รบ้สิทิี่ธิ์ิ� โด้ยจด้หมายลงที่ะเบย้นหลง้ประกาศรายชื่ื�อ 
  หากไม่แจ�งยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ�ภายในวัน้ที่้�ระบใุนเอกสิาร
  ด้้งกล่าวั ปตั้ที่. จะถึือวั่าสิละสิิที่ธิ์ิ�และจะเลื�อน
  สิำรองขึ้ึ�นตั้ามลำด้้บตั้่อไป
• ผ้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมในคร้�งน้�จะตั้�องเป็นผ้�ถึือหุ�นก้� 
  ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้ามซึ่ึ�งได้�แจ�งรายละเอ้ยด้ใน
  เอกสิารยืนย้นสิิที่ธิ์ิ�ที่้�สิ่งกล้บมาที่้� ปตั้ที่. เที่่าน้�น
• กรณ้ียกเลกิการเขึ้�าร่วัมกจิกรรม ตั้�องแจ�งล่วังหน�า
  ไม่น�อยกว่ัา 7 วัน้ที่ำการก่อนวัน้จด้้กิจกรรม 
  มเิช่ื่นน้�นจะถึก้ตั้ด้้สิทิี่ธิ์ิ� ในกจิกรรมประเภที่ 
  Workshop เป็นเวัลา 2 ปี

กำาหนดการ
08.00 น.

08.30 น.

09.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงที่ะเบ้ยน ณี ปตั้ที่. 
สิำน้กงานใหญ่่ 

เด้ินที่างไปย้งศ้นย์ ฝึึกอบรม 
คาเฟ่่อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม  
AICA อ.วั้งน�อย 
จ.พีระนครศร้อยุธิ์ยา

ฟ่ังบรรยายควัามร้�
ในการด้ำเนินธิ์ุรกิจร�านคาเฟ่่ 
อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม AICA

ร้บประที่านอาหารกลางวั้น

เร้ยนร้�การที่ำเครื�องด้ื�ม
ร�อน เย็น และปั�น 
(ตั้ามสิ้ตั้รที่้�กำหนด้)

สิรุป ถึาม-ตั้อบ 
และมอบประกาศน้ยบ้ตั้ร

เด้ินที่างกล้บ

ถึึง ปตั้ที่. สิำน้กงานใหญ่่ 
โด้ยสิวั้สิด้ิภาพี

ONE DAYBarista

HOW 
TO GO?

แผนที่่� 
ปตที่. 

สำำ�นักง�นใหญ่่

วัิธีการเดินทาง
• รถประจำำ�ท�ง :
  สิาย 118, 134, 157, 191, 29, 
  504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พี.35
• MRT :
  ลงสิถึาน้จตัุ้จ้กร ใชื่�ที่างออก 2 
• BTS :
  ลงสิถึาน้หมอชื่ิตั้ ใชื่�ที่างออก 3



ประวัั ติิโดยย่อ : 
อดีีตดีีไซเนอร์์ออกแบบงานอีเวนท์์และฟร์ีแลนซ์เต็มตัว ท์ี�ร์ักการ์ท์่องเท์ี�ยวและการ์ถ่่ายภาพ

ในปร์ะเท์ศต่าง ๆ มากมาย เช่่น กร์ีนแลนดี์, ไอซ์แลนดี์, ฝร์ั�งเศส, ญี่ี�ป่�น, จีีน และอีกหลาย ๆ 
ปร์ะเท์ศ โดียเร่์�มการ์ถ่่ายภาพจีากการ์ใช่้มือถ่ือบันทึ์กเร์ื�องร์าวร์ะหว่างท์ร์่ป และพัฒนาการ์ใช่้
ฟังก์ช่ันในมือถ่ือร์วมถึ่งแอปพล่เคชั่นต่าง ๆ จีนค่้นช่่นใช้่งานไดี้เป็นอย่างดีี สามาร์ถ่นำภาพ
มาปร์ับหร์ือตกแต่งภายหลังไดี้อย่างง่าย ท์ำให้มียอดีคนต่ดีตามใน Facebook และ Instagram 
มากขึ้ึ�นมาเร์ื�อย ๆ

   Facebook : Nanut Bovorn    Instagram : noomnoi    

ผลงานและรางวััล :
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซััมซัุง Galaxy Note ติั�งแติ่รุ่น 8-10 ติลอด 3 ปี 
วัิทยากร

• “ตามล่าแสงเหนือ” ท์ี�หอศ่ลป์กร์่งเท์พฯ 
• “สร์้างแร์งบันดีาลใจีในการ์เดี่นท์างไปขึ้ั�วโลกเหนือ ปร์ะเท์ศกร์ีนแลนดี์ 

(อย่่บนเรื์อ 12 วัน) และไอซ์แลนด์ีและสอนเท์คน่คการ์ถ่่ายภาพในสภาพ
อากาศต่ดีลม”

• สอนการ์ใช้่มือถ่ือเป็นตัวช่่วยในการ์เดี่นท์าง และถ่่ายร์่ปดีวงดีาวหรื์อ 
ท์างช่้างเผืือกให้กับท์าง Dtac สำหร์ับผื่้ท์ี�ช่อบเดี่นท์าง

• สอนถ่่ายภาพดี้วยมือถ่ือ ตะล่ยตลาดีน้อย 
รางวััลและผลงาน 

• Best of 2012 ภาพปร์ะเภท์ Landscape ในเวปไซต์ร์่ปภาพช่ื�อดีัง  
500PX เป็นภาพท์ี�ล่ยพาย่ห่มะบนภ่เขึ้าน�ำแขึ้็งเพื�อไปยังถ่�ำน�ำแขึ้็ง  
และภาพถ่่ายถ่�ำน�ำแขึ้็งไดี้ร์ับการ์จีัดีอันดีับ 12 สถ่านท์ี�ในโลกท์ี�ค่ณอาจี 
ไม่เคยไดี้ย่นมาก่อนใน www.huffingtonpost.com

• ร์างวลัช่มเช่ย 2 ปร์ะเภท์ ในงาน “มหศัจีร์ร์ยภ์าพถ่า่ย ดีาร์าศาสตร์ ์2559” 
ควบ 2 ร์างวัล

• ภาพถ่่ายตามล่าแสงเหนือท์ี�ปร์ะเท์ศไอซ์แลนดี์ ไดี้ร์ับเลือกลงน่ตยสาร์ 
“สาร์คดีี” หัวขึ้้อ “Iceland มหัศจีร์ร์ย์ดี่นแดีนน�ำแขึ้็ง”

• เผืยแพร์ ่ในนต่ยสาร์ a day, a day Life และไดีถ้่ก่คดัีเลอืกใหเ้ปน็คนสนัปก 
• เผืยแพร์่ ในน่ตยสาร์ “หนีกร์่ง ไปปร์่งฝัน” ฉบับเดีือนมกร์าคม 2018
• ภาพถ่่ายโคมลอยท์ี�จีังหวัดีเช่ียงใหม่ ถ่่กเลือกลง National Geographic 

Books, น่ตยสาร์บนสายการ์บ่น Bangkok Airway, หนังสือ Lonely Planet 
และถ่่กซื�อภาพไป ใช่้ ในน่ตยสาร์ท์ั�วโลก

• ภาพช่่ดีหนังใหญี่่ วัดีขึ้นอน ไปจีัดีแสดีงท์ี�พ่พ่ธภัณฑ์์ในปร์ะเท์ศเยอร์มัน 
Linden-Museum Stuttgart แสดีงเกี�ยวกับแสงและเงาจีากหลายปร์ะเท์ศ 
ท์ั�วโลก และไดี้ถ่่กตีพ่มพ์ ในน่ตยสาร์

• ไดี้ร์ับเลือกถ่่ายโขึ้นพร์ะร์าช่ท์านตลอดี 3 ปี
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22/23 มีีนาคมี 2566
สถานที่่� : MOCA - Museum of Contemporary Art
499 ถนนกำำ�แพงเพชร 6 แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักำร กำรุงเทพมห�นคร 
 

WORKSHOPUPCOMING

PTT Debenture Club เชิญคุณม�เปิิดปิระสบกำ�รณ์เสพง�นศิิลปิ์และร่วมเวิร์กำช็อปิ
ท่�จะทำ�ให้กำ�รถ่�ยภ�พธรรมด� ๆ ไม่ธรรมด�อ่กำต่อไปิ ด้วยกำ�รเร่ยนร้้กำ�รถ่�ยภ�พและกำ�รใช้ฟังักำ์ชันในมือถือ 

พร้อมกำับปิ้พื�นฐ�นหลักำกำ�รถ่�ยภ�พท่�ถ้กำต้องไม่ว่�จะเปิ็นกำ�รจัดว�งร�ยละเอ่ยดและองค์ปิระกำอบ 
รวมถึงเทคนิคและกำ�รเลือกำใช้แอปิพลิเคชันต�มสไตล์ท่�ชอบให้ส�ม�รถถ่�ยภ�พได้อย่�งสวยง�ม ด้น่�สนใจ 

กำับคุณหนุ่ม ณนัทธ์ บวร ผู้้้ท่�ม่ผู้ลง�นเผู้ยแพร่ใน National Geographic 
และนิตยส�รชั�นนำ�ทั�งไทยและต่�งปิระเทศิ 

ให้้สวยด้้วย Smartphone

นายณนัทธ์์ บวร (ห้น่�มี)
วิทยากร

  ถ่�ายภาพทก่ช็อ็ต
เกบ็ทก่ Moment 



ประวัั ติิโดยย่อ : 
อดีีตดีีไซเนอร์์ออกแบบงานอีเวนท์์และฟร์ีแลนซ์เต็มตัว ท์ี�ร์ักการ์ท์่องเท์ี�ยวและการ์ถ่่ายภาพ

ในปร์ะเท์ศต่าง ๆ มากมาย เช่่น กร์ีนแลนดี์, ไอซ์แลนดี์, ฝร์ั�งเศส, ญี่ี�ป่�น, จีีน และอีกหลาย ๆ 
ปร์ะเท์ศ โดียเร่์�มการ์ถ่่ายภาพจีากการ์ใช่้มือถ่ือบันทึ์กเร์ื�องร์าวร์ะหว่างท์ร์่ป และพัฒนาการ์ใช่้
ฟังก์ช่ันในมือถ่ือร์วมถึ่งแอปพล่เคชั่นต่าง ๆ จีนค่้นช่่นใช้่งานไดี้เป็นอย่างดีี สามาร์ถ่นำภาพ
มาปร์ับหร์ือตกแต่งภายหลังไดี้อย่างง่าย ท์ำให้มียอดีคนต่ดีตามใน Facebook และ Instagram 
มากขึ้ึ�นมาเร์ื�อย ๆ

   Facebook : Nanut Bovorn    Instagram : noomnoi    

ผลงานและรางวััล :
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซััมซัุง Galaxy Note ติั�งแติ่รุ่น 8-10 ติลอด 3 ปี 
วัิทยากร

• “ตามล่าแสงเหนือ” ท์ี�หอศ่ลป์กร์่งเท์พฯ 
• “สร์้างแร์งบันดีาลใจีในการ์เดี่นท์างไปขึ้ั�วโลกเหนือ ปร์ะเท์ศกร์ีนแลนดี์ 

(อย่่บนเรื์อ 12 วัน) และไอซ์แลนด์ีและสอนเท์คน่คการ์ถ่่ายภาพในสภาพ
อากาศต่ดีลม”

• สอนการ์ใช้่มือถ่ือเป็นตัวช่่วยในการ์เดี่นท์าง และถ่่ายร์่ปดีวงดีาวหรื์อ 
ท์างช่้างเผืือกให้กับท์าง Dtac สำหร์ับผื่้ท์ี�ช่อบเดี่นท์าง

• สอนถ่่ายภาพดี้วยมือถ่ือ ตะล่ยตลาดีน้อย 
รางวััลและผลงาน 

• Best of 2012 ภาพปร์ะเภท์ Landscape ในเวปไซต์ร์่ปภาพช่ื�อดีัง  
500PX เป็นภาพท์ี�ล่ยพาย่ห่มะบนภ่เขึ้าน�ำแขึ้็งเพื�อไปยังถ่�ำน�ำแขึ้็ง  
และภาพถ่่ายถ่�ำน�ำแขึ้็งไดี้ร์ับการ์จีัดีอันดีับ 12 สถ่านท์ี�ในโลกท์ี�ค่ณอาจี 
ไม่เคยไดี้ย่นมาก่อนใน www.huffingtonpost.com

• ร์างวลัช่มเช่ย 2 ปร์ะเภท์ ในงาน “มหศัจีร์ร์ยภ์าพถ่า่ย ดีาร์าศาสตร์ ์2559” 
ควบ 2 ร์างวัล

• ภาพถ่่ายตามล่าแสงเหนือท์ี�ปร์ะเท์ศไอซ์แลนดี์ ไดี้ร์ับเลือกลงน่ตยสาร์ 
“สาร์คดีี” หัวขึ้้อ “Iceland มหัศจีร์ร์ย์ดี่นแดีนน�ำแขึ้็ง”

• เผืยแพร์ ่ในนต่ยสาร์ a day, a day Life และไดีถ้่ก่คดัีเลอืกใหเ้ปน็คนสนัปก 
• เผืยแพร์่ ในน่ตยสาร์ “หนีกร์่ง ไปปร์่งฝัน” ฉบับเดีือนมกร์าคม 2018
• ภาพถ่่ายโคมลอยท์ี�จีังหวัดีเช่ียงใหม่ ถ่่กเลือกลง National Geographic 

Books, น่ตยสาร์บนสายการ์บ่น Bangkok Airway, หนังสือ Lonely Planet 
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22/23 มีีนาคมี 2566
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ให้้สวยด้้วย Smartphone

นายณนัทธ์์ บวร (ห้น่�มี)
วิทยากร

  ถ่�ายภาพทก่ช็อ็ต
เกบ็ทก่ Moment 



วิธ่กำ�รเดินท�ง
• รถประจำำ�ท�ง :
  สาย 510
• BTS :
  ลงสถ่านีบางเขึ้น ใช่้ท์างออก 2
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WORKSHOPUPCOMING

ลงทะเบ่ยน 

ตั�งแต่วันนี�ถ่ึงวันท์ี� 5 ก่มภาพันธ์ 2566 
ปร์ะกาศผืลผื่้ ไดี้ร์ับส่ท์ธ่� 
วันท์ี� 10 ก่มภาพันธ์ 2566

จำนวันสิทธิ์ิ�ผ้�เข�าร่วัมกิจกรรม 
24 สิทธิ์ิ�ติ่อรอบ 
(สงวนส่ท์ธ่�เฉพาะผื่้ถ่ือห่้นก่้ ปตท์. 
1 คนต่อ 1 ส่ท์ธ่�เท์่านั�น ไม่มีผื่้ต่ดีตาม 
ร์วม 24 คนต่อร์อบ) โดียสามาร์ถ่
เลือกไดี้เพียง 1 ร์อบเท์่านั�น 

แผนที่่� MOCA BANGKOK 
(Museum of Contemporary Art)

กำำ�หนดกำ�ร
10.00 น.

10.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

16.00 น.

หม�ยเหตุ
• 1 สท่์ธ่� สามาร์ถ่เข้ึ้าร่์วมได้ี 1 คน 
  (สงวนส่ท์ธ่�เฉพาะผื่้ถ่ือห่้นก่้ ปตท์. 
  1 คนเท์่านั�น ไม่มีผื่้ต่ดีตาม)
• ปตท์. ขึ้อสงวนส่ท์ธ่�การ์เปลี�ยนแปลง
  กำหนดีการ์หร์ือร์ายละเอียดีการ์จีัดีงาน
  ท์่กกร์ณี
• กร์ณยีกเลก่การ์เข้ึ้าร่์วมกจ่ีกร์ร์ม 
  ต้องแจ้ีงล่วงหน้าก่อนวันจีัดีก่จีกร์ร์ม
  ไม่น้อยกว่า 7 วันท์ำการ์ ม่เช่่นนั�น
  จีะถ่่กตัดีส่ท์ธ่� ในก่จีกร์ร์มปร์ะเภท์ 
  Workshop เป็นเวลา 2 ปี

HOW TO GO?

ลงท์ะเบียน ณ MOCA 
ถ่นนกำแพงเพช่ร์ 6   

บร์ร์ยายความร์่้ 
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

ร์ับปร์ะท์านอาหาร์กลางวัน

ก่จีกร์ร์ม
“ถ่่ายภาพท์่กช่็อต 
เก็บท์่ก Moment 
ให้สวยดี้วย Smartphone”

จีบก่จีกร์ร์ม
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สััมผััสัประสับการณ์์ชม เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ (Tateyama) เลาะเลียบไปตามซอกกำาแพงหิิมะสูังกว่่า 20 เมตรที�จะ
ได้้เห็ินปีละ 1 เดื้อนเท่านั�น และคว่ามงด้งามของ ท่่งพิงก์มอสั ชิบะซาก่ระ (Shiba-sakura) รว่มถึึง สัว่นไผ่ัแหิ่งเกียว่โต  
(Arashiyama Bamboo Grove) ซึ�งเป็นสัถึานที�ถึ่ายทำาภาพยนตร์เรื�อง Memoirs of a Geisha ชมธรรมชาติอันแสันงด้งาม 
ตลอด้ทางระหิว่า่งนั�งรถึไฟโทร็อกโกะสัายโรแมนติก ผัา่นสัะพานโทเก็ตสั ึและวั่ด้เท็นรวิ่จหิิรอืว่ดั้มงักรสัว่รรค์ ที�สัรา้งด้ว้่ยไม้ เป็น
หินึ�งในหิ้าว่ัด้นิกายเซนที�มีชื�อเสัียงที�สั่ด้

เพลิด้เพลินกับการรับประทานเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่ ชิมสั่ด้ยอด้ป้� งย่างญี่ี�ป่�นที�เสัิร์ฟเนื�อว่ากิว่ญี่ี�ป่�นเกรด้ A4 เคี�ยว่ไป 
ละลายในปากไป บริการเติมแบบไม่อั�นของอาหิารทะเลหิอยเชลล์ ปู ปลา ก่้ง และเนื�อหิมูแบบต่าง ๆ, สั่กียากี�ระด้ับด้าว่มิชลิน  
ซึ�งเป็นสั่กียากี�แบบต้นตำารับญี่ี�ป่�นที�จะใหิ้ค่ณ์ชิมเนื�อว่ัว่ญี่ี�ป่�นเกรด้ A5 โด้ยทำาทีละแผั่น ๆ* และราเม็งข้อสัอบ ราเม็งเจ้าด้ังระด้ับ
ท็อปของญี่ี�ป่�นที�มีชื�อเสัียงโด้่งด้ังไปทั�ว่โลก

*หิมายเหิต่ : มีเนื�อหิมูบริการสัำาหิรับท่านที�ไม่รับประทานเนื�อ

DAY 1
22 เมษายน 2566
กร่งเทพฯ-โอซากา

21.00 น.

23.59 น.

คณะพร้้อมกัันที่่�สนามบิินสุวรรณภููมิ 
อาคารผูู้�โดยสารขาออก ชั้้�น 4 
ประตูู 3 เคาน์เตูอร์ D สายการบิินไทย 
เจ้้าหน้าที่่�ไร้น์นิช ที่ร้าเวล พร้้อมต้้อนร้ับ
และอำนวยความสะดวกั

ออกัเดินที่างส่�ปร้ะเที่ศญี่่�ป่�น โดย
สายการบิินไทย เท่�ยวบิินท่� TG 622 
(ใช้เวลาเดินที่าง 5.20 ชั�วโมง)
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OUTBOUND TRIPUPCOMING 22-28 เมษายน 2566
สถานที่่� : ประเทศญี่ี�ป่�น

DAY 2
23 เมษายน 2566
เมอืงโอซากา-เมอืงอาราชยิามะ-
สัะพานโทเกต็สั-ึว่ดั้เทน็รวิ่จิ-
สัว่นไผัแ่หิง่เกยีว่โต-รถึไฟสัายโรแมนตกิ

07.20 น.

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างถึึงเมืองโอซากา ประเทศญี่่�ปุ�น 
(เวลาที่้องถึิ�นเร้็วกัว�าปร้ะเที่ศไที่ย 2 ชั�วโมง) 
ออกัเดนิที่างส่�เมอืงอาราชั้ยิามะ ผู่้านสะพานโทเกต็ูสึ 
ต้ลอดเส้นที่างที่�านจ้ะได้ช่�นชมธร้ร้มชาต้อินัแสนงดงาม 
นำชมว้ดเท็นริวจิิและสวนไผู้่แห่่งเก่ยวโตู สถึานที่่�
ถึ�ายที่ำภาพยนต้ร้์เร้่�อง Memoirs of a Geisha 
ที่่�งดงามต้ร้ะกัาร้ต้าโด�งดังไปที่ั�วโลกั 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภัต้ต้าคาร้โซบะปลาแม�น้ำโฮซ่อาร้าชิยามะ

ขึ้ึ้นรถไฟโทร็อกโกะสายโรแมนตูิก ชมความงาม
ต้ามไหล�เขึ้าที่่�ขึ้บวนร้ถึไฟวิ�งผ่�านสัมผ่ัสบร้ร้ยากัาศ
สดช่�นขึ้องแมกัไม้เขึ้่ยวขึ้จ้่

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ  
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Hotel Nikko Kanazawa 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

SNOW
WALL 
TATEYAMA 

& Pink Moss
รถไฟโทร็อกโกะ

สวนไผ่่แห่่งเกียวโต

สะพานโทเก็ตสึ 

วัดเท็นริวจิิ
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นำชมว้ดเท็นริวจิิและสวนไผู้่แห่่งเก่ยวโตู สถึานที่่�
ถึ�ายที่ำภาพยนต้ร้์เร้่�อง Memoirs of a Geisha 
ที่่�งดงามต้ร้ะกัาร้ต้าโด�งดังไปที่ั�วโลกั 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภัต้ต้าคาร้โซบะปลาแม�น้ำโฮซ่อาร้าชิยามะ

ขึ้ึ้นรถไฟโทร็อกโกะสายโรแมนตูิก ชมความงาม
ต้ามไหล�เขึ้าที่่�ขึ้บวนร้ถึไฟวิ�งผ่�านสัมผ่ัสบร้ร้ยากัาศ
สดช่�นขึ้องแมกัไม้เขึ้่ยวขึ้จ้่

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ  
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Hotel Nikko Kanazawa 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

SNOW
WALL 
TATEYAMA 

& Pink Moss
รถไฟโทร็อกโกะ

สวนไผ่่แห่่งเกียวโต

สะพานโทเก็ตสึ 

วัดเท็นริวจิิ
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UPCOMING OUTBOUND TRIP
DAY 4
25 เมษายน 2566
ท่่งชิบะซาก่ระ-ภัตตาคารทงกัตสัึ
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงเย็น

DAY 3
24 เมษายน 2566
เทอืกเขาทาเตยามะ-เขื�อนคโ่รเบะ กระเชา้พาโนรามา-
ยอด้ด้อยมโ่รโด้ะ-ที�ราบสังูบโิจได้ระ

ช�วงเช้า ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
ออกัเดินที่างเที่่�ยวชมเจิแปนแอลป์ของเทือกเขา
ทาเตูยามะ อันเป็นที่่�ต้ั้งขึ้อง ภ่เขึ้าศักัดิ�สิที่ธิ�ที่ั้ง 3 
ขึ้องญี่่�ป่�นโบร้าณ ค่อ ฟ่จ้ิยามะ, ฮากั่ซัง และ
ที่าเต้ยามะ ซึ�งถึ่อเป็นหลังคาขึ้องปร้ะเที่ศ 
นั�งร้ถึกัร้ะเช้าไฟฟ้าร้่ปขึ้ั้นบันไดส่�สถาน่ทาเตูยามะ 
จ้ากันั้นโดยสาร้ร้ถึโค้ชไฟฟ้าไร้้มลพิษที่ะล่อ่โมงค์
ใต้้ภ่เขึ้าที่าเต้ยามะที่่�ส่งถึึง 3,015 เมต้ร้ ความส่ง
เป็นที่่�สองร้องจ้ากัภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ จ้ากันั้นน้�งรถโค�ชั้
สายธรรมชั้าตูิ ร้ะหว�างที่างจ้ะเห็นป�าสนที่่�ปกัคล่ม
ไปด้วยหิมะในฤด่หนาว พ้นแนวป�าสนและโค้งขึ้ึ้นไป
จ้ะเหน็หมิะซึ�งปกัคลม่อย่�บนยอดเขึ้า ชั้มกำแพงห่มิะ 
(Snow Wall Tateyama) ต้ลอดเส้นที่าง กัำแพงน่้
ในบางปีม่ความส่งกัว�า 20 เมต้ร้ ซึ�งเกัิดจ้ากักัาร้
ไถึเอาหิมะออกัโดยใช้ดาวเที่่ยมหาจ้่ดขึ้องถึนน
แล้วไถึหิมะออกั เพ่�อเป็นเส้นที่างให้นักัที่�องเที่่�ยว
ได้ขึ้ึ้นไปชมที่ัศน่ยภาพที่่�เหม่อนม่กัำแพงหิมะส่ง
ขึ้นาบอย่�สองขึ้้างที่าง ภาพหิมะขึ้าวโพลนต้ัดกัับ
ที่้องฟ้าส่คร้ามสดใสนับเป็นความอลังกัาร้ขึ้อง
ธร้ร้มชาต้ิที่่�หาชมไม�ได้ง�าย ๆ   

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ทุ่งชั้ิบิะซากุระ หร้่อที่่�ร้่้จ้ักักัันในนาม 
“พิงก์มอส” ในช�วงฤด่ใบไม้ผ่ลิดอกัไม้จ้ะบานสะพร้ั�ง
คล้ายกัับดอกัซากั่ร้ะ ในฤด่อ่�นจ้ะม่ใบส่เขึ้่ยวคล้ายกัับ 
ต้้นหญี่้า จ้ึงเร้่ยกักัันว�า “ชิบะซากั่ร้ะ” คำว�า ชิบะ 
หมายถึึงต้้นหญี่้า แปลได้ว�า ซากั่ร้ะต้้นหญี่้า นำชม
ต้้นชิบะซากั่ร้ะที่่�ม่อย่�อย่�นับแสนต้้น ปล่กัอย่�บร้ิเวณ
ร้อบภ่เขึ้าฟ่จ้ิ ซึ�งม่จ้ำนวนมากัที่่�ส่ดในภ่มิภาคคันโต้ 
เหม่อนพร้มหลากัส่ ที่ั้งส่ขึ้าว ส่ชมพ่ และส่แดง 
ซึ�งส่ขึ้องดอกัจ้ะเขึ้้มขึ้ึ้นต้ามอาย่ที่่�ปล่กั ให้ที่�านได้
สัมผ่ัสและเกั็บภาพความปร้ะที่ับใจ้ต้ามอัธยาศัย

ร้บัปร้ะที่านอาหาร้กัลางวนั ณ ภูตู้ตูาคารทงกตู้ส ึที่่�ม่
เมนห่มท่ี่อดหนาน่�มร้บัปร้ะที่านค่�กับัข้ึ้าวญี่่�ป่�นร้้อน ๆ 

เดินที่างส่�เม่องฟ่จ้ิกัาวะง่จ้ิโกัะ จ้ังหวัดยามานาชิ 

นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Wakakusa no Yado Maruei 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว) ร้ับปร้ะที่านอาหาร้แบบ
ไคเซกัิ และแช�ออนเซ็นแบบญี่่�ป่�นต้ามอัธยาศัย
 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

เดินที่างส่�สถาน่คุโรเบิะไดระ ที่่�ร้าบส่งบนไหล�เขึ้า
ที่่�ที่�านสามาร้ถึชมที่ัศน่ยภาพขึ้องช�องเขึ้าที่่�เป็นเหวลึกั
สร้้างความต้่�นต้าต้่�นใจ้ยิ�งแกั�นักัที่�องเที่่�ยวที่่กัคน 
โดยนั�งกัร้ะเช้าขึ้้ามเหวลึกัหร้่อที่่�เร้่ยกัว�า Tateyama 
Ropeway เป็นกัร้ะเช้าสลิงจ้ากัต้้นที่างถึึงปลายที่าง 
ไม�ม่เสาค้ำคั�นกัลาง ร้ะยะที่างยาว 1,700 เมต้ร้ 
จ้ึงได้ฉายาว�า กัร้ะเช้าพาโนร้ามา เดินที่างถึึง
ยอดดอยมโ่ร้โดะ อนัเป็นจ้ด่ชมววิสง่สด่ขึ้องเส้นที่างน่้  
บร้ิเวณยอดเขึ้าจ้ะสามาร้ถึเห็นที่ะเลสาบน้อยใหญี่� 
ที่ะเลเมฆที่่�ต้ัดกัับขึ้อบฟ้าส่สดต้ลอดที่ั้งวันที่ั้งค่น 
ซึ�งจ้ะสร้้างความปร้ะที่ับใจ้ไม�ร้่้ล่ม เดินที่างต้�อด้วย
รถโค�ชั้ไฟฟ้าปลอดมลพิษ ที่ะล่อ่โมงค์ ใต้้ภ่เขึ้า
เป็นร้ะยะที่างร้วม 6.1 กัิโลเมต้ร้ เพ่�อชมความ
อลงักัาร้ขึ้องเขื�อนคโุรเบิะ เขึ้่�อนขึ้นาดยกััษ์ที่่�ม่
ความยาวขึ้องสันเขึ้่�อนถึึง 800 เมต้ร้ สามาร้ถึ
เดินชมวิวที่่�โอฬาร้ต้ร้ะกัาร้ต้าขึ้องเที่่อกัเขึ้า
เจ้แปนแอลป์ได้ ชมความแร้งขึ้องน้ำที่่�ปล�อยมา
จ้ากัแอ�งน้ำเขึ้่ยวมร้กัต้แล้วพวยพ่�งลงส่�เบ่้องล�าง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ 
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Yatsugatake Royal Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

DAY 5
26 เมษายน 2566
พิพิธภัณ์ฑ์์ชาแหิ่งชิซูโอกะ-สัว่นสัาธารณ์ะ
มากิโนะฮาระ-กรินเพียมากิโนะฮาระ-
เมืองคามาก่ระ-ภัตตาคารสั่กียากี�
ระด้ับด้าว่มิชลิน  

ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้ขึ้องโร้งแร้ม
เดินที่างส่�พิพิธภู้ณฑ์์ชั้าแห่่งชั้ิซูโอกะ ฟูจิิโนะกุนิ 
ชั้าโนะมิยาโกะ (Fujinokuni Cha-no-Miyako 
Tea Museum) เร้่ยนร้่้ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์และวัฒนธร้ร้ม
เกั่�ยวกัับชา สัมผ่ัสปร้ะสบกัาร้ณ์กัาร้ผ่ลิต้มัต้จ้ะ
โดยกัาร้โม� (บดละเอ่ยด) ใบชาขึ้องจ้ังหวัดชิซ่โอกัะ 
หลังจ้ากันั้นเดินที่างไปสวนสาธารณะมากิโนะฮาระ 
(Makinohara Park) จ้่ดชมวิวยอดนิยมที่่�สามาร้ถึ
มองเห็นแม�น้ำโออิกัาวะ (Oigawa River) อย่�เบ่้องหน้า 
ร้วมที่ั้งภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ และอ�าวซ่ร้่งะ (Suruga Bay) ได้ที่ั�ว
ที่ั้งหมดอ่กัด้วย ภาพที่ิวที่ัศน์ที่่�แสนงดงามเช�นน่้จ้ะม่
ให้ชมต้ั้งแต้�ช�วงปลายเด่อนเมษายนถึึงต้้นเด่อนต้่ลาคม

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

สวนสาธารณะ
มากิโนะฮาระ 

พิพิธภััณฑ์์ชาแห่่งชิซููโอกะ
ฟูจิิโนะกุนิ ชาโนะมิยาโกะ 

ทงกัตสึ พิงก์มอส

เขื่่�อนคุุโรเบะ

Tateyama Ropeway 

Snow Wall Tateyama

เจิแปนแอลป์
เท่อกเขื่าทาเตยามะ
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UPCOMING OUTBOUND TRIP
DAY 4
25 เมษายน 2566
ท่่งชิบะซาก่ระ-ภัตตาคารทงกัตสัึ
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงเย็น

DAY 3
24 เมษายน 2566
เทอืกเขาทาเตยามะ-เขื�อนคโ่รเบะ กระเชา้พาโนรามา-
ยอด้ด้อยมโ่รโด้ะ-ที�ราบสังูบโิจได้ระ

ช�วงเช้า ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
ออกัเดินที่างเที่่�ยวชมเจิแปนแอลป์ของเทือกเขา
ทาเตูยามะ อันเป็นที่่�ต้ั้งขึ้อง ภ่เขึ้าศักัดิ�สิที่ธิ�ที่ั้ง 3 
ขึ้องญี่่�ป่�นโบร้าณ ค่อ ฟ่จ้ิยามะ, ฮากั่ซัง และ
ที่าเต้ยามะ ซึ�งถึ่อเป็นหลังคาขึ้องปร้ะเที่ศ 
นั�งร้ถึกัร้ะเช้าไฟฟ้าร้่ปขึ้ั้นบันไดส่�สถาน่ทาเตูยามะ 
จ้ากันั้นโดยสาร้ร้ถึโค้ชไฟฟ้าไร้้มลพิษที่ะล่อ่โมงค์
ใต้้ภ่เขึ้าที่าเต้ยามะที่่�ส่งถึึง 3,015 เมต้ร้ ความส่ง
เป็นที่่�สองร้องจ้ากัภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ จ้ากันั้นน้�งรถโค�ชั้
สายธรรมชั้าตูิ ร้ะหว�างที่างจ้ะเห็นป�าสนที่่�ปกัคล่ม
ไปด้วยหิมะในฤด่หนาว พ้นแนวป�าสนและโค้งขึ้ึ้นไป
จ้ะเหน็หมิะซึ�งปกัคลม่อย่�บนยอดเขึ้า ชั้มกำแพงห่มิะ 
(Snow Wall Tateyama) ต้ลอดเส้นที่าง กัำแพงน่้
ในบางปีม่ความส่งกัว�า 20 เมต้ร้ ซึ�งเกัิดจ้ากักัาร้
ไถึเอาหิมะออกัโดยใช้ดาวเที่่ยมหาจ้่ดขึ้องถึนน
แล้วไถึหิมะออกั เพ่�อเป็นเส้นที่างให้นักัที่�องเที่่�ยว
ได้ขึ้ึ้นไปชมที่ัศน่ยภาพที่่�เหม่อนม่กัำแพงหิมะส่ง
ขึ้นาบอย่�สองขึ้้างที่าง ภาพหิมะขึ้าวโพลนต้ัดกัับ
ที่้องฟ้าส่คร้ามสดใสนับเป็นความอลังกัาร้ขึ้อง
ธร้ร้มชาต้ิที่่�หาชมไม�ได้ง�าย ๆ   

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ทุ่งชั้ิบิะซากุระ หร้่อที่่�ร้่้จ้ักักัันในนาม 
“พิงก์มอส” ในช�วงฤด่ใบไม้ผ่ลิดอกัไม้จ้ะบานสะพร้ั�ง
คล้ายกัับดอกัซากั่ร้ะ ในฤด่อ่�นจ้ะม่ใบส่เขึ้่ยวคล้ายกัับ 
ต้้นหญี่้า จ้ึงเร้่ยกักัันว�า “ชิบะซากั่ร้ะ” คำว�า ชิบะ 
หมายถึึงต้้นหญี่้า แปลได้ว�า ซากั่ร้ะต้้นหญี่้า นำชม
ต้้นชิบะซากั่ร้ะที่่�ม่อย่�อย่�นับแสนต้้น ปล่กัอย่�บร้ิเวณ
ร้อบภ่เขึ้าฟ่จ้ิ ซึ�งม่จ้ำนวนมากัที่่�ส่ดในภ่มิภาคคันโต้ 
เหม่อนพร้มหลากัส่ ที่ั้งส่ขึ้าว ส่ชมพ่ และส่แดง 
ซึ�งส่ขึ้องดอกัจ้ะเขึ้้มขึ้ึ้นต้ามอาย่ที่่�ปล่กั ให้ที่�านได้
สัมผ่ัสและเกั็บภาพความปร้ะที่ับใจ้ต้ามอัธยาศัย

ร้บัปร้ะที่านอาหาร้กัลางวนั ณ ภูตู้ตูาคารทงกตู้ส ึที่่�ม่
เมนห่ม่ที่อดหนาน่�มร้บัปร้ะที่านค่�กับัข้ึ้าวญี่่�ป่�นร้้อน ๆ 

เดินที่างส่�เม่องฟ่จ้ิกัาวะง่จ้ิโกัะ จ้ังหวัดยามานาชิ 

นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Wakakusa no Yado Maruei 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว) ร้ับปร้ะที่านอาหาร้แบบ
ไคเซกัิ และแช�ออนเซ็นแบบญี่่�ป่�นต้ามอัธยาศัย
 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

เดินที่างส่�สถาน่คุโรเบิะไดระ ที่่�ร้าบส่งบนไหล�เขึ้า
ที่่�ที่�านสามาร้ถึชมที่ัศน่ยภาพขึ้องช�องเขึ้าที่่�เป็นเหวลึกั
สร้้างความต้่�นต้าต้่�นใจ้ยิ�งแกั�นักัที่�องเที่่�ยวที่่กัคน 
โดยนั�งกัร้ะเช้าขึ้้ามเหวลึกัหร้่อที่่�เร้่ยกัว�า Tateyama 
Ropeway เป็นกัร้ะเช้าสลิงจ้ากัต้้นที่างถึึงปลายที่าง 
ไม�ม่เสาค้ำคั�นกัลาง ร้ะยะที่างยาว 1,700 เมต้ร้ 
จ้ึงได้ฉายาว�า กัร้ะเช้าพาโนร้ามา เดินที่างถึึง
ยอดดอยมโ่ร้โดะ อนัเป็นจ้ด่ชมววิสง่สด่ขึ้องเส้นที่างน่้  
บร้ิเวณยอดเขึ้าจ้ะสามาร้ถึเห็นที่ะเลสาบน้อยใหญี่� 
ที่ะเลเมฆที่่�ต้ัดกัับขึ้อบฟ้าส่สดต้ลอดที่ั้งวันที่ั้งค่น 
ซึ�งจ้ะสร้้างความปร้ะที่ับใจ้ไม�ร้่้ล่ม เดินที่างต้�อด้วย
รถโค�ชั้ไฟฟ้าปลอดมลพิษ ที่ะล่อ่โมงค์ ใต้้ภ่เขึ้า
เป็นร้ะยะที่างร้วม 6.1 กัิโลเมต้ร้ เพ่�อชมความ
อลงักัาร้ขึ้องเขื�อนคโุรเบิะ เขึ้่�อนขึ้นาดยกััษ์ที่่�ม่
ความยาวขึ้องสันเขึ้่�อนถึึง 800 เมต้ร้ สามาร้ถึ
เดินชมวิวที่่�โอฬาร้ต้ร้ะกัาร้ต้าขึ้องเที่่อกัเขึ้า
เจ้แปนแอลป์ได้ ชมความแร้งขึ้องน้ำที่่�ปล�อยมา
จ้ากัแอ�งน้ำเขึ้่ยวมร้กัต้แล้วพวยพ่�งลงส่�เบ่้องล�าง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ 
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Yatsugatake Royal Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

DAY 5
26 เมษายน 2566
พิพิธภัณ์ฑ์์ชาแหิ่งชิซูโอกะ-สัว่นสัาธารณ์ะ
มากิโนะฮาระ-กรินเพียมากิโนะฮาระ-
เมืองคามาก่ระ-ภัตตาคารสั่กียากี�
ระด้ับด้าว่มิชลิน  

ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้ขึ้องโร้งแร้ม
เดินที่างส่�พิพิธภู้ณฑ์์ชั้าแห่่งชั้ิซูโอกะ ฟูจิิโนะกุนิ 
ชั้าโนะมิยาโกะ (Fujinokuni Cha-no-Miyako 
Tea Museum) เร้่ยนร้่้ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์และวัฒนธร้ร้ม
เกั่�ยวกัับชา สัมผ่ัสปร้ะสบกัาร้ณ์กัาร้ผ่ลิต้มัต้จ้ะ
โดยกัาร้โม� (บดละเอ่ยด) ใบชาขึ้องจ้ังหวัดชิซ่โอกัะ 
หลังจ้ากันั้นเดินที่างไปสวนสาธารณะมากิโนะฮาระ 
(Makinohara Park) จ้่ดชมวิวยอดนิยมที่่�สามาร้ถึ
มองเห็นแม�น้ำโออิกัาวะ (Oigawa River) อย่�เบ่้องหน้า 
ร้วมที่ั้งภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ และอ�าวซ่ร้่งะ (Suruga Bay) ได้ที่ั�ว
ที่ั้งหมดอ่กัด้วย ภาพที่ิวที่ัศน์ที่่�แสนงดงามเช�นน่้จ้ะม่
ให้ชมต้ั้งแต้�ช�วงปลายเด่อนเมษายนถึึงต้้นเด่อนต้่ลาคม

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

สวนสาธารณะ
มากิโนะฮาระ 

พิพิธภััณฑ์์ชาแห่่งชิซููโอกะ
ฟูจิิโนะกุนิ ชาโนะมิยาโกะ 

ทงกัตสึ พิงก์มอส

เขื่่�อนคุุโรเบะ

Tateyama Ropeway 

Snow Wall Tateyama

เจิแปนแอลป์
เท่อกเขื่าทาเตยามะ



ลงทะเบียน
• ต้ั้งแต้�วันน่้ถึึงวันที่่� 29 มกัร้าคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ่ลผ่่้ ได้ร้ับสิที่ธิ�วันที่่� 3 กั่มภาพันธ์ 2566 
• จ้ำนวนสิที่ธิ�ผ่่้เขึ้้าร้�วมกัิจ้กัร้ร้ม 15 สิที่ธิ� 
  (ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม 1 คนต้�อ 1 สิที่ธิ� 
  ร้วม 30 คน)

การสัำารองที�นั�ง
• ชำร้ะเงนิมดัจ้ำ 40,000 บาที่ ภายในวนัที่่� 17 กัม่ภาพนัธ์ 2566
• ชำร้ะเงนิส�วนท่ี่�เหลอ่ ภายในวนัที่่� 21 มน่าคม 2566

กรณ์ียกเลิกการเด้ินทาง
• ภายในวันที่่� 17 กั่มภาพันธ์ 2566 : ไม�ม่ค�าใช้จ้�าย
• ภายในวันที่่� 21 ม่นาคม 2566 : เกั็บค�าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 40,000 บาที่
• ต้ั้งแต้�วันที่่� 22 ม่นาคม 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม�ค่นเงินใด ๆ
  ที่ัง้สิน้เน่�องจ้ากัได้สำร้องค�าใช้จ้�ายล�วงหน้าให้ผ่่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING OUTBOUND TRIP

อัตราค่าบริการ

ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม�ร้วมต้ั�วเคร้่�องบิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้่�องบิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

94,900

99,900 

29,000

32,000

66,200

รายละเอียด้ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรว่ม
• ค�าปร้ะกัันภัยอ่บัต้ิเหต้่่ร้ะหว�างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บาที่ เง่�อนไขึ้ต้ามกัร้มธร้ร้ม์

อัตรานี�ไม่รว่ม
• ค�าน้ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว�าสายกัาร้บิน
  กัำหนด (Economy class ไม�เกัิน 30 กักั. / 
  Business class ไม�เกัิน 40 กักั.)
• ค�าใช้จ้�ายส�วนต้ัวนอกัเหน่อจ้ากัที่่�ร้ะบ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช�น ค�าอาหาร้และเคร้่�องด่�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค�าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค�าซักัร้่ด เป็นต้้น
• ค�าภาษ่หักั ณ ที่่�จ้�าย 3%, ภาษ่ม่ลค�าเพิ�ม 7%

DAY 7
28 เมษายน 2566
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ-ท่าอากาศยานสั่ว่รรณ์ภูมิ
00.20 น.

05.25 น.

ออกัเดินที่างส่�กัร้่งเที่พฯ โดยสายการบิินไทย 
เที่่�ยวบินที่่� TG 661 (ใช้เวลาเดินที่าง 7 ชั�วโมง)

เดินที่างถึึงที่�าอากัาศยานส่วร้ร้ณภ่มิโดยสวัสดิภาพ

DAY 6
27 เมษายน 2566
ว่ัด้อาซาก่สัะ-ท่าเรืออาซาก่สัะ-ล่องเรือแม่นำ�าซูมิด้ะ-
โอได้บะ-ภัตตาคารเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่-
Shibuya Sky @Shibuya Scramble Square-
ช็อปป้งย่านชิบูยา-ภัตตาคารราเม็งข้อสัอบ-
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ  
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

20.00 น.

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ว้ดอาซากุสะ (Asakusa) ต้ั้งอย่�ในย�าน
อาซากั่สะ วัดน่้เป็นวัดในพร้ะพ่ที่ธศาสนาที่่�เกั�าแกั�ที่่�ส่ด
ในภม่ภิาคคนัโต้ขึ้องญี่่�ป่�น สร้้างขึ้ึน้ต้ัง้แต้� ค.ศ. 628-645 
จ้ด่เด�นขึ้องวดัอาซากัส่ะคอ่โคมแดงขึ้นาดมหมึาที่่�ต้ัง้อย่�
บร้ิเวณปร้ะต้่คามินาร้ิมง ที่ั้งสองขึ้้างขึ้องโคมแดง
ม่ร้่ปป้�นขึ้อง 2 ที่วาร้บาล ร้ักัษาปร้ะต้่ ได้แกั� ฟ่จ้ิน 
เที่พเจ้้าแห�งสายลม และไร้จ้ิน เที่พเจ้้าแห�งอส่น่บาต้ 
ต้ร้งกัลางวัดม่กัร้ะถึางธ่ปขึ้นาดใหญี่� ซึ�งม่ความเช่�อ
ว�าถึ้าได้ร้ับควันธ่ปน่้ต้ิดต้ัวมาจ้ะโชคด่ม่ส่ขึ้ จ้ากันั้น
ล่องเรือแม่น�ำซูมิดะ-โอไดบิะ ชมความสวยงามขึ้อง
สองฝั่้�งแม�น้ำในโต้เกั่ยว มองเห็นต้ึกัฟองเบ่ยร้์ Asahi 
Beer Tower และต้ึกัร้่ปดวงไฟ Super Dry Hall 
ร้ิมแม�น้ำซ่มิดะ

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภู้ตูตูาคารเนื�อวากิวย่างโตูเก่ยว

เดินที่างส่� Shibuya Sky @Shibuya Scramble 
Square แลนด์มาร้์กัแห�งใหม�ขึ้องโต้เกั่ยวที่่�ชิบ่ยา 
ชมววิสด่ต้ร้ะกัาร้ต้า สมัผ่สับร้ร้ยากัาศโต้เกัย่วและชบิย่า
ในร้ป่แบบใหม�บนดาดฟ้า Shibuya Sky ชัน้ 47 ต้�อด้วย
ชั้็อปปิงย่านชั้ิบิูยา ศ่นย์กัลางขึ้องแฟชั�นขึ้องวัยร้่�น 
เป็นแยกัที่่�คนขึ้้ามถึนนเยอะมากัจ้นต้ิดอันดับโลกั 

ชิบ่ยาม่ห้างหลายแห�ง ม่สินค้าให้เล่อกัมากัมาย 
เช�น ร้องเที่้า Onitsuka Tiger, กัร้ะเป๋า Bao Bao 
Issey Miyake, เส่้อ Comme des Garçons, 
ABC Mart, Big Camera, ร้้านขึ้ายยาที่่�จ้ำหน�ายยาและ
เคร้่�องสำอาง เร้ย่กัได้ว�าเป็นแหล�งที่่�ไม�ควร้พลาดเช�นกันั

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค��า ณ  ภู้ตูตูาคารราเม็งข�อสอบิ 
ส่ดยอดร้าเม็งร้ะดับที่็อปร้้านน่้ไม�สามาร้ถึจ้อง
ล�วงหน้าได้ ดังนั้นที่่มงานจ้ะคอยบร้ิกัาร้อย่�หน้าร้้าน 
เพ่�อแนะนำกัาร้เลอ่กัรั้บปร้ะที่านสด่ยอดร้าเมง็ข้ึ้อสอบ
ร้สชาต้ิที่่�ต้้องกัาร้

ออกัเดินที่างไปยังที่�าอากัาศยานฮาเนดะ 
 

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างส่�กรินเพ่ย มากิโนะฮาระ (Grinpia 
Makinohara) แหล�งที่�องเที่่�ยวภายใต้้คอนเซปต้์
เกั่�ยวกัับชาที่่�ให้ผ่่้มาเย่อนได้สน่กัสนานกัับกัาร้ช็อปปิง
และกัิจ้กัร้ร้มต้�าง ๆ มากัมาย เช�น “กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชา” 
สด ๆ จ้ากัไร้�* นับเป็นโอกัาสที่่�หาได้ค�อนขึ้้างยากั
แม้ในแหล�งผ่ลิต้ชาเขึ้่ยวอย�างชิซ่โอกัะเองกั็ต้าม 
จ้ึงไม�ควร้พลาดเลยที่่เด่ยว นอกัจ้ากัน่้ยังสามาร้ถึ
เขึ้้าชมโร้งงานผ่ลิต้ใบชาซึ�งต้ั้งอย่�ภายในกัร้ินเพ่ย 
มากัิโนะฮาร้ะ เล่อกัซ่้อชาเขึ้่ยว “เซ็นจ้ะ” (Sencha 
ใบชาซึ�งเป็นที่่�นิยมมากัที่่�ส่ดในญี่่�ป่�น ไม�ผ่�านกัาร้หมักั 
ร้สชาต้กิัลมกัล�อม) และขึ้นมชนดิต้�าง ๆ ท่ี่�ร้บัปร้ะที่าน
ค่�กัับน้ำชาได้อ่กัด้วย
(*สามาร้ถึนำใบชาที่่�เด็ดมากัลับบ้านได้ ที่ั้งน่้ช�วง
กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชาจ้ะขึ้ึ้นอย่�กัับสภาพชาและ
สภาพอากัาศในแต้�ละปี)

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ภู้ตูตูาคารสุก่ยาก่�
ร้ะดับดาวมิชลิน ชิมเน่้อวัวญี่่�ป่�นเกัร้ด A5 ที่่�นำมาที่ำ
ส่กั่ยากั่้แบบต้้นต้ำร้ับญี่่�ป่�น โดยที่ำที่่ละแผ่�น ๆ 
(สำหร้ับที่�านที่่�ไม�ร้ับปร้ะที่านเน่้อ ม่เน่้อหม่ให้บร้ิกัาร้)

นำเข้ึ้าท่ี่�พกััโร้งแร้ม Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

วัดอาซูากุสะ

กรินเพีย มากิโนะฮาระ

ย่านชิบูยาราเม็งขื่้อสอบ



ลงทะเบียน
• ต้ั้งแต้�วันน่้ถึึงวันที่่� 29 มกัร้าคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ่ลผ่่้ ได้ร้ับสิที่ธิ�วันที่่� 3 กั่มภาพันธ์ 2566 
• จ้ำนวนสิที่ธิ�ผ่่้เขึ้้าร้�วมกัิจ้กัร้ร้ม 15 สิที่ธิ� 
  (ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม 1 คนต้�อ 1 สิที่ธิ� 
  ร้วม 30 คน)

การสัำารองที�นั�ง
• ชำร้ะเงนิมดัจ้ำ 40,000 บาที่ ภายในวนัที่่� 17 กัม่ภาพนัธ์ 2566
• ชำร้ะเงนิส�วนท่ี่�เหลอ่ ภายในวนัที่่� 21 มน่าคม 2566

กรณ์ียกเลิกการเด้ินทาง
• ภายในวันที่่� 17 กั่มภาพันธ์ 2566 : ไม�ม่ค�าใช้จ้�าย
• ภายในวันที่่� 21 ม่นาคม 2566 : เกั็บค�าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 40,000 บาที่
• ต้ั้งแต้�วันที่่� 22 ม่นาคม 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม�ค่นเงินใด ๆ
  ที่ัง้สิน้เน่�องจ้ากัได้สำร้องค�าใช้จ้�ายล�วงหน้าให้ผ่่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING OUTBOUND TRIP

อัตราค่าบริการ

ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม�ร้วมต้ั�วเคร้่�องบิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้่�องบิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

94,900

99,900 

29,000

32,000

66,200

รายละเอียด้ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรว่ม
• ค�าปร้ะกัันภัยอ่บัต้ิเหต้่่ร้ะหว�างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บาที่ เง่�อนไขึ้ต้ามกัร้มธร้ร้ม์

อัตรานี�ไม่รว่ม
• ค�าน้ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว�าสายกัาร้บิน
  กัำหนด (Economy class ไม�เกัิน 30 กักั. / 
  Business class ไม�เกัิน 40 กักั.)
• ค�าใช้จ้�ายส�วนต้ัวนอกัเหน่อจ้ากัที่่�ร้ะบ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช�น ค�าอาหาร้และเคร้่�องด่�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค�าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค�าซักัร้่ด เป็นต้้น
• ค�าภาษ่หักั ณ ที่่�จ้�าย 3%, ภาษ่ม่ลค�าเพิ�ม 7%

DAY 7
28 เมษายน 2566
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ-ท่าอากาศยานสั่ว่รรณ์ภูมิ
00.20 น.

05.25 น.

ออกัเดินที่างส่�กัร้่งเที่พฯ โดยสายการบิินไทย 
เที่่�ยวบินที่่� TG 661 (ใช้เวลาเดินที่าง 7 ชั�วโมง)

เดินที่างถึึงที่�าอากัาศยานส่วร้ร้ณภ่มิโดยสวัสดิภาพ

DAY 6
27 เมษายน 2566
ว่ัด้อาซาก่สัะ-ท่าเรืออาซาก่สัะ-ล่องเรือแม่นำ�าซูมิด้ะ-
โอได้บะ-ภัตตาคารเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่-
Shibuya Sky @Shibuya Scramble Square-
ช็อปป้งย่านชิบูยา-ภัตตาคารราเม็งข้อสัอบ-
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ  
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

20.00 น.

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ว้ดอาซากุสะ (Asakusa) ต้ั้งอย่�ในย�าน
อาซากั่สะ วัดน่้เป็นวัดในพร้ะพ่ที่ธศาสนาที่่�เกั�าแกั�ที่่�ส่ด
ในภมิ่ภาคคนัโต้ขึ้องญี่่�ป่�น สร้้างขึ้ึน้ต้ัง้แต้� ค.ศ. 628-645 
จ้ด่เด�นขึ้องวดัอาซากัส่ะคอ่โคมแดงขึ้นาดมหมึาท่ี่�ต้ัง้อย่�
บร้ิเวณปร้ะต้่คามินาร้ิมง ที่ั้งสองขึ้้างขึ้องโคมแดง
ม่ร้่ปป้�นขึ้อง 2 ที่วาร้บาล ร้ักัษาปร้ะต้่ ได้แกั� ฟ่จ้ิน 
เที่พเจ้้าแห�งสายลม และไร้จ้ิน เที่พเจ้้าแห�งอส่น่บาต้ 
ต้ร้งกัลางวัดม่กัร้ะถึางธ่ปขึ้นาดใหญี่� ซึ�งม่ความเช่�อ
ว�าถึ้าได้ร้ับควันธ่ปน่้ต้ิดต้ัวมาจ้ะโชคด่ม่ส่ขึ้ จ้ากันั้น
ล่องเรือแม่น�ำซูมิดะ-โอไดบิะ ชมความสวยงามขึ้อง
สองฝั่้�งแม�น้ำในโต้เกั่ยว มองเห็นต้ึกัฟองเบ่ยร้์ Asahi 
Beer Tower และต้ึกัร้่ปดวงไฟ Super Dry Hall 
ร้ิมแม�น้ำซ่มิดะ

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภู้ตูตูาคารเนื�อวากิวย่างโตูเก่ยว

เดินที่างส่� Shibuya Sky @Shibuya Scramble 
Square แลนด์มาร้์กัแห�งใหม�ขึ้องโต้เกั่ยวที่่�ชิบ่ยา 
ชมววิสด่ต้ร้ะกัาร้ต้า สมัผ่สับร้ร้ยากัาศโต้เกัย่วและชบิย่า
ในร้ป่แบบใหม�บนดาดฟ้า Shibuya Sky ชัน้ 47 ต้�อด้วย
ชั้็อปปิงย่านชั้ิบิูยา ศ่นย์กัลางขึ้องแฟชั�นขึ้องวัยร้่�น 
เป็นแยกัที่่�คนขึ้้ามถึนนเยอะมากัจ้นต้ิดอันดับโลกั 

ชิบ่ยาม่ห้างหลายแห�ง ม่สินค้าให้เล่อกัมากัมาย 
เช�น ร้องเที่้า Onitsuka Tiger, กัร้ะเป๋า Bao Bao 
Issey Miyake, เส่้อ Comme des Garçons, 
ABC Mart, Big Camera, ร้้านขึ้ายยาที่่�จ้ำหน�ายยาและ
เคร้่�องสำอาง เร้ย่กัได้ว�าเป็นแหล�งที่่�ไม�ควร้พลาดเช�นกันั

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค��า ณ  ภู้ตูตูาคารราเม็งข�อสอบิ 
ส่ดยอดร้าเม็งร้ะดับที่็อปร้้านน่้ไม�สามาร้ถึจ้อง
ล�วงหน้าได้ ดังนั้นที่่มงานจ้ะคอยบร้ิกัาร้อย่�หน้าร้้าน 
เพ่�อแนะนำกัาร้เลอ่กัร้บัปร้ะที่านสด่ยอดร้าเมง็ข้ึ้อสอบ
ร้สชาต้ิที่่�ต้้องกัาร้

ออกัเดินที่างไปยังที่�าอากัาศยานฮาเนดะ 
 

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างส่�กรินเพ่ย มากิโนะฮาระ (Grinpia 
Makinohara) แหล�งที่�องเที่่�ยวภายใต้้คอนเซปต้์
เกั่�ยวกัับชาที่่�ให้ผ่่้มาเย่อนได้สน่กัสนานกัับกัาร้ช็อปปิง
และกัิจ้กัร้ร้มต้�าง ๆ มากัมาย เช�น “กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชา” 
สด ๆ จ้ากัไร้�* นับเป็นโอกัาสที่่�หาได้ค�อนขึ้้างยากั
แม้ในแหล�งผ่ลิต้ชาเขึ้่ยวอย�างชิซ่โอกัะเองกั็ต้าม 
จ้ึงไม�ควร้พลาดเลยที่่เด่ยว นอกัจ้ากัน่้ยังสามาร้ถึ
เขึ้้าชมโร้งงานผ่ลิต้ใบชาซึ�งต้ั้งอย่�ภายในกัร้ินเพ่ย 
มากัิโนะฮาร้ะ เล่อกัซ่้อชาเขึ้่ยว “เซ็นจ้ะ” (Sencha 
ใบชาซึ�งเป็นที่่�นิยมมากัที่่�ส่ดในญี่่�ป่�น ไม�ผ่�านกัาร้หมักั 
ร้สชาต้กิัลมกัล�อม) และขึ้นมชนดิต้�าง ๆ ท่ี่�ร้บัปร้ะที่าน
ค่�กัับน้ำชาได้อ่กัด้วย
(*สามาร้ถึนำใบชาที่่�เด็ดมากัลับบ้านได้ ที่ั้งน่้ช�วง
กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชาจ้ะขึ้ึ้นอย่�กัับสภาพชาและ
สภาพอากัาศในแต้�ละปี)

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ภู้ตูตูาคารสุก่ยาก่�
ร้ะดับดาวมิชลิน ชิมเน่้อวัวญี่่�ป่�นเกัร้ด A5 ที่่�นำมาที่ำ
ส่กั่ยากั่้แบบต้้นต้ำร้ับญี่่�ป่�น โดยที่ำที่่ละแผ่�น ๆ 
(สำหร้ับที่�านที่่�ไม�ร้ับปร้ะที่านเน่้อ ม่เน่้อหม่ให้บร้ิกัาร้)

นำเข้ึ้าที่่�พกััโร้งแร้ม Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

วัดอาซูากุสะ

กรินเพีย มากิโนะฮาระ

ย่านชิบูยาราเม็งขื่้อสอบ



PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประที่ับใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.
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SITE VISIT
กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชม

กิิจกิาร ปตท. 
ครั้้�งที่่� 1 ปรั้ะจำำ�ป ี2565

23/24/25 สิิงหาคม 2565



PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประที่ับใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.
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SITE VISIT
กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชม

กิิจกิาร ปตท. 
ครั้้�งที่่� 1 ปรั้ะจำำ�ป ี2565

23/24/25 สิิงหาคม 2565
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INBOUND
TRIP

วัันเดี่ยี่วัเท่�ยี่วัอ่่างทอ่ง
กั้บ อ.เผ่่�ที่อง ที่องเจำือ    

30 สิิงหาคม 2565
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INBOUND
TRIP

วัันเดี่ยี่วัเท่�ยี่วัอ่่างทอ่ง
กั้บ อ.เผ่่�ที่อง ที่องเจำือ    

30 สิิงหาคม 2565
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WORKSHOP
Dearest Dessert
เปิดสูตรั้ล้บส้มปนัน่
คุ้กักั่�โบรั้�ณส่หว�น

9/10 กันยายน 2565
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WORKSHOP
Dearest Dessert
เปิดสูตรั้ล้บส้มปนัน่
คุ้กักั่�โบรั้�ณส่หว�น

9/10 กันยายน 2565
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SITE VISIT
กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชม

กิิจกิาร ปตท. 
ครั้้�งที่่� 2 ปรั้ะจำำ�ป ี2565

4/5/6 ตุุลาคม 2565
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25happiness Activity

SITE VISIT
กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชม

กิิจกิาร ปตท. 
ครั้้�งที่่� 2 ปรั้ะจำำ�ป ี2565

4/5/6 ตุุลาคม 2565



การสมัครกิจกรรม

1

ผู�ถือหุ�นกู� ปตท. สามารถสมัครร�วมกิจกรรม
กับ PTT DEBENTURE CLUB ได� 3 ช�องทาง (24 ชั่วโมง) 

ลงทะเบียนผ�าน LINE PTT Debenture Club

2

3

ลงทะเบียนผ�าน PTT Debenture Mobile Application

ลงทะเบียนผ�าน Website :
http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php

หมายเหตุ

PTT Debenture Club Contact Center
02-624-5599 (08.00-18.00 น.) ไม�เว�นวันหยุด

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
ตามสถานการณและความเหมาะสม โดยจะแจงใหผูถือหุนกู ปตท. ที่ ได
รับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรมใหผูที่ถือหุนกู ปตท. มากกวา 100 หนวย
และขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรม (ประเภทเดียวกัน) สำหรับผูที่ไดเขารวม
กิจกรรมเปนเวลา 2 ป หากเปนกิจกรรม Site visit สงวนสิทธิ์เปนเวลา 3 ป 
(ยกเวนกิจกรรม Seminar ไมมีการสงวนสิทธิ์)

• ในกรณีที่มีผูแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรมเกินจำนวน
ที่จัดเตรียมไว ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุมรายชื่อจากผูลงทะเบียนที่
ดำเนนิการตามขัน้ตอนและมคีุณสมบั ติถูกตองตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น

• การตัดสินจาก ปตท. ถือเปนที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผูเขารวมกิจกรรม
ไมสามารถโตแยงได

• ผูที่ ไดรับสิทธิ์ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันรวมกิจกรรมได
• สิทธิ์การรวมกิจกรรมไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• ขอมูลผูถือหุนกู ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
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กนกรัตน อนุมานไพศาล
กนกวรรณ บุญสิน
กมลรัตน ลิ้มยิ่งเจริญ
เกวลิน หาญถาวรชัยกิจ
เกษม จงศิริเลิศ
เกียรติชัย วรรุตม
งามจิตร ยันตพิเศษ
จรรยา เพ็ชรศรีสายรุง
จำนงค ปตวิวัฒนานนท
จิรนัย โลหะประธาน
จุฑามาศ ชาติ พรหม
จุฑามาส เรืองวณิช
จุฑามาส อรามพงษพันธ
ชยา ชยานนท
ชรินทร ปติ
ชลันดา พันธุพานิช
ชอฟา  นิลรัตน
ชัยยุทธ พวงมหา
ชูศักดิ์ ป ริญญาวิวัฒนกุล
โชติรส สุรพลชัย
เตียน ยามเลย
ธราวุฒิ ตระการวิจิตร
ธีรศักดิ์ บุญตอ
นันทนัช โทณะวณิก
นิชานันท กมลไชยโรจน
นิธิมา ฉัตรภัทรพล
นุชนารถ กิษามานนท
บำรุง อารีรอบ
บุศมาส พลกุล
เบญจพร ศฤงคารินทร
เบญจวรรณ ตันติวงศธนโชติ
ปภาวดี อัศวเบ็ญจาง
ประเวศ อรุณวิริยะกิจ
ประชุม โซวิกุล
ปวริศา เจียรนัยเลิศธนา
พงศเทพ เถลิงเกียรติสิ ริ
พรลักษณ สุวเทพ
พัชริยา ลือบุญธวัชชัย
พัชรี ไพจิตรประภาภรณ
พิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล
ภัทลดา อิงคนินันท
ภาคย ศรีสัตยากุล
ภาวิณี กฤตยาไชยวัฒน
มณฑล โรจนจำนงค
มณฑา กนกภัยพิพัฒน
มณสรวง เพชโรทัย
มนตรี สุภาวิมล
มรกต สกุลรัตนศักดิ์
ยุพิน ศรีชมภู
ยุลีย กลิ่นซอน

ยุวดี วงศอนันต กิจ
รมณ เจริญสิทธิกุล
รวิวุฒิ ขุนอินทร
รองรัชต รัตนวิจารณ
รุจิรา ภิญโญโสภณ
วนิดา คอสุวรรณ
วนิดา พูนทะมงคล
วรพจน  เจน สวัสดิ ชัย 
วริศรา เอื้องโชคชัย
วสพล ธนบดีภัทร
วิชัย  ลมปลิว
วิรัช ธีรบัณฑิต
วิวัฒน จันทสุวรรณโณ
วิศนี วัจนะพุกกะ
ศักดิ์ชัย อุฬารพนิชยผล
ศันสนีย พานารถ
ศิ ริพรรณ กิตติวิเศษ
ศิ ริวรรณ เทพโกศลประณิธิ
ศิ ริวรรณ อัศวอารักษวงศ
สกนธ พุทธเจริญไชยพร
สมนึก เหรียญตระกูล
สมพร บุณยสนธิกุล
สมวิไล  วงศ ดีเลิศ 
สมศรี  วงศ  ดีเลิศ 
สวัสดิ์ ชัยโรจน
สิทธิพร เชิงสุขสิ ริกุล
สุขใจ เมธีวีรวงศ
สุชาติ ลัคนานุรังษี
สุณเดช ตันติสิ ริสมบูรณ
สุดาภรณ เดชพงษพิลาศ
สุทธิพันธุ ถาวรวงษ
สุทัศน คงมานนท
สุภา พัฒนกำจรกิจ
สุรัตน ศิ ริจงกลทอง
สุรางค  วงศลดารมย
สุรินทร ศักดิ์ชัยนานนท
สุลัคนา กลิ่นจันทร
สุวรรณ  ศรีวิ ริยกุล
สุวรรณา  ตันติกรกุล
สุวรรณี  กอบกาญจนสกุล
เสวิกา เอื้อพอพล
ออยใจ ลิ้มปญญาเลิศ
อังคณา เลิศลิขิตธนิตกุล
อัจฉรี ตันสกุล
อัญชลี บุญเจริญปญญากุล
อาภรณ  พรเพ็ญพิพัฒน
อาภรณ เลิศวิโรจนกุล
อารีย ตองเรียน
อิศสินี วงศาลัคนากร
เอกภพ นิมมานนิตย
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