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“ใช�ชีว�ตอยู� ในยุคดิจ�ทัลอย�างไรให�ปลอดภัย” กับ เอิ�น-ดร.ปานระพ� รพ�พันธุ� ( ไม�มีค�าใช�จ�าย)

17
มิถุนายน

2566

7
พฤษภาคม

2566

12
พฤษภาคม

2566

500 สิทธิ์
(1 code การเขารับชม 

ตอ 1 สิทธิ์ รวม 500 code)

วันที่จัดกิจกรรม จํานวน ป�ดรับสมัคร ประกาศผล*
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 1 ประจําป� 2566 : 

VISTEC-โครงการวังจันทร�วัลเล�ย�-โครงการป�าวังจันทร� ( ไม�มีค�าใช�จ�าย)

23/24/25
พฤษภาคม 2566

(3 รอบ)

16
เมษายน 

2566

21
เมษายน 

2566

50 สิทธิ์ ตอรอบ
(ผูติดตาม 1 คน

ตอ 1 สิทธิ์ รวม 100 คน)

“สุร�นทร�-บุร�รัมย�” ดินแดนมหัศจรรย�แห�งประวั ติศาสตร� วัฒนธรรมและภูมิป�ญญา
โดย เวกาทัวร� ค�าใช�จ�ายคนละ 28,000 บาท 

31 กรกฎาคม-
3 สิงหาคม 

2566

14
พฤษภาคม

2566

19
พฤษภาคม

2566

15 สิทธิ์
(ผูติดตาม 1 คน

ตอ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อ�านรายละเอียดเพ
��มเติมได�ที่

เพ�ยง Add LINE หร�อ
Download Application
เพ�ยง Add LINE หร�อ

Download Application

เพ�ยง Add LINE หร�อ
Download Application

เพ�ยง Add LINE หร�อ
Download Application
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*หมายเหตุ : ประกาศผลทางเว็บไซต ปตท. และ SMS (เฉพาะผู ไดรับสิทธิ์)

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 ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมตามสถานการณและความเหมาะสม โดยจะแจงให
ผูถือหุนกู ปตท. ที่ ไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบหากมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว

• ปตท. ขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรมใหผูที่ถือหุนกู ปตท. 
มากกวา 100 หนวยและขอสงวนสิทธิ์การรวมกิจกรรม 
(ประเภทเดียวกัน) สำหรับผูที่ไดเขารวมกิจกรรมเปนเวลา 2 ป 
หากเปนกิจกรรม Site visit สงวนสิทธิ์เปนเวลา 3 ป 
(ยกเวนกิจกรรม Seminar ไมมีการสงวนสิทธิ์)

• ในกรณีที่มีผูแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรมเกินจำนวน
ที่จัดเตรียมไว ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุมรายชื่อจาก
ผูลงทะเบียนที่ดำเนนิการตามขัน้ตอนและมคีุณสมบั ติถูกตอง
ตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น

• การตัดสินจาก ปตท. ถือเปนที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผูเขารวม
กิจกรรมไมสามารถโตแยงได

• ผูที่ ไดรับสิทธิ์ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันรวมกิจกรรมได
• สิทธิ์การรวมกิจกรรมไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• ขอมูลผูถือหุนกู ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู� โชคดี แบบสอบถามความสนใจรับวารสารในรูปแบบ Leaflet
ประจําวารสาร happiness Activity Vol. 33
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*หมายเหตุ : สิทธิพ�เศษมีจํานวนจํากัด
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู�ที่ทํารายการตามเง�่อนไขที่กําหนด

*หมายเหตุ : สิทธิพ�เศษมีจํานวนจํากัด
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู�ที่ทํารายการตามเง�่อนไขที่กําหนด

!!!!แลกรับ Privilege เฉพาะผู�ถือหุ�นกู� ปตท.แลกรับ Privilege เฉพาะผู�ถือหุ�นกู� ปตท. **
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06 ใช้้ช้ีวิิตอยู่่�ในยูุ่คดิิจิิทััล
อยู่�างไรให้้ปลอดิภััยู่

SITE VISIT 

04 กิิจิกิรรมเยู่ี�ยู่มช้ม
กิิจิกิาร ปตทั. ครั�งทัี� 1
ประจิำาปี 2566

PTT SOCIETY

16 ประมวิลภัาพห้ลากิห้ลายู่
ของกิิจิกิรรมทัี�สร้าง
ควิามประทัับใจิ

IN THIS Issue
0604

08

16

INBOUND TRIP

08 “สุรินทัร์-บุรีรัมยู่์” ดิินแดิน
มห้ัศจิรรยู่์แห้�งประวิัติศาสตร์ 
วิัฒนธรรมและภั่มิปัญญา





กำำ�หนดกำ�ร
06.00 น. 

07.00 น.

07.30 น.

10.30 น. 

12.30 น.

13.30 น.

14.30 น.

15.30 น.

18.30 น.

ลงทะเบีียนหน้าห้อง Auditorium 
อาคาร 3 ชั้้�น 2 ปตท. สำน้กงานใหญ่่ 
และร้บีประทานอาหารเชั้้า

ผู้้้บีริหารกล่าวต้อนร้บี / 
จั้บีรางว้ล Lucky Draw /
ถ่่ายภาพร่วมก้น ( ในห้องประชัุ้ม)

เดิินทางจัากกรุงเทพฯ 
โดิยรถ่บี้สปร้บีอากาศ

เยี�ยมชั้มสถ่าบี้นวิทยสิ ริเมธีี (VISTEC)

ร้บีประทานอาหารกลางว้น

เยี�ยมชั้มโครงการพ้ฒนาพ้�นที�
ว้งจั้นทร์ว้ลเล่ย์ เพ้�อเขตนว้ตกรรม
ระเบีียงเศรษฐกิจัพิเศษภาคตะว้นออก  

เยี�ยมชั้มโครงการป่าว้งจั้นทร์

ออกเดิินทางกล้บีกรุงเทพฯ

เดิินทางถ่ึง ปตท. สำน้กงานใหญ่่ 
โดิยสว้สดิิภาพ

04 happiness Activity 05happiness Activity

กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชมกิิจกิาร ปตท. คร้�งท่� 1 ประจำาปี 2566

รอบที่่� 1 : ว้นอ้งคารที� 23 พฤษภาคม 2566 | รอบที่่� 2 : ว้นพุธีที� 24 พฤษภาคม 2566  

รอบที่่� 3 : ว้นพฤห้สบีดิีที� 25 พฤษภาคม 2566

SITE VISITUPCOMING
23/24/25 พฤษภาคม 2566
สถานที่่� : สถ�บันัวิทิยสริเิมธี ี(VISTEC) โครงกำ�รพััฒน�พ้ั�นที�
วิงัจันัทรว์ิลัเลย่ ์เพ้ั�อเขตนวิตักำรรมระเบัยีงเศรษฐกำจิัพิัเศษภ�คตะวินัออกำ 
และโครงกำ�รป่่�วิงัจัันทร ์จัังหวิดัระยอง 

PTT SITE Visit
ลงทะเบัียน 

ต้�งแต่ว้นนี�ถ่ึงว้นที� 16 เมษายน 2566 
ประกาศผู้ลผู้้้ ไดิ้ร้บีสิทธีิ�
ว้นที� 21 เมษายน 2566

จำนวนสิิที่ธิ์ิ�ผู้้�เข้�าร่วมกิิจกิรรม 
50 สิิที่ธิ์ิ�ต่่อรอบ 
(ผู้้้ถ่้อหุ้นก้้ ปตท. และผู้้้ติดิตาม 1 คน
ต่อ 1 สิทธีิ� รวม 100 คนต่อรอบี) 
โดิยสามารถ่เล้อกไดิ้เพียง 1 รอบีเท่าน้�น

แผนที่่� 
ปตที่. 

สำำ�นักง�นใหญ่่

หม�ยเหตุ
• ปตท. จัะจั้ดิส่งเอกสารย้นย้นสิทธีิ� ให้ก้บี
  ผู้้้ที� ไดิ้ร้บีสิทธีิ� โดิยจัดิหมายลงทะเบีียนหล้ง    
  ประกาศรายชั้้�อ หากิไม่แจ�งยืืนยืันภายืใน
  วันที่่� 4 พฤษภาคม 2566 ปตท. จัะถ่้อว่า
  สละสิทธีิ�และเล้�อนรายชั้้�อสำรองขึ�นตาม
  ลำดิ้บี (เริ�มเล้�อนรายชั้้�อสำรอง 
  ว้นที� 5 พฤษภาคม 2566)
• ผู้้้เข้าร่วมกิจักรรมประเภทเยี�ยมชั้มกิจัการ
  จัะต้องเป็นผู้้้ถ่้อหุ้นก้้ ปตท. และผู้้้ติดิตาม
  ที�ไดิ้แจั้งรายละเอียดิในเอกสารย้นย้นสิทธีิ�
  กล้บีมาที� ปตท. เท่าน้�น เพ้�อดิำเนินการ
  เร้�องประก้นภ้ยเดิินทาง (ยืกิเว�นผู้้�ถืือห้�นกิ้�
  ปต่ที่. ที่่�อายื้มากิกิว่า 80 ปีข้้�นไป สิามารถื
  มอบฉันัที่ะให�ผู้้�อื�นเข้�าร่วมกิิจกิรรมแที่นได้�)
• กรณีียกเลิกการเข้าร่วมกิจักรรม ต้องแจั้ง
  ล่วงหน้ากิ่อนวันจัด้กิิจกิรรมอยื่างน�อยื 
  7 วันที่ำกิาร มิเชั้่นน้�นจัะถ่้กต้ดิสิทธีิ�
  ในกิจักรรมประเภทเยี�ยมชั้มกิจัการ
  เป็นเวลา 3 ปี
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ผู้้้บีริหารกล่าวต้อนร้บี / 
จั้บีรางว้ล Lucky Draw /
ถ่่ายภาพร่วมก้น ( ในห้องประชัุ้ม)

เดิินทางจัากกรุงเทพฯ 
โดิยรถ่บี้สปร้บีอากาศ

เยี�ยมชั้มสถ่าบี้นวิทยสิ ริเมธีี (VISTEC)

ร้บีประทานอาหารกลางว้น

เยี�ยมชั้มโครงการพ้ฒนาพ้�นที�
ว้งจั้นทร์ว้ลเล่ย์ เพ้�อเขตนว้ตกรรม
ระเบีียงเศรษฐกิจัพิเศษภาคตะว้นออก  

เยี�ยมชั้มโครงการป่าว้งจั้นทร์

ออกเดิินทางกล้บีกรุงเทพฯ

เดิินทางถ่ึง ปตท. สำน้กงานใหญ่่ 
โดิยสว้สดิิภาพ

04 happiness Activity 05happiness Activity

กิิจกิรรมเยี่่�ยี่มชมกิิจกิาร ปตท. คร้�งท่� 1 ประจำาปี 2566

รอบที่่� 1 : ว้นอ้งคารที� 23 พฤษภาคม 2566 | รอบที่่� 2 : ว้นพุธีที� 24 พฤษภาคม 2566  

รอบที่่� 3 : ว้นพฤห้สบีดิีที� 25 พฤษภาคม 2566

SITE VISITUPCOMING
23/24/25 พฤษภาคม 2566
สถานที่่� : สถ�บันัวิทิยสริเิมธี ี(VISTEC) โครงกำ�รพััฒน�พ้ั�นที�
วิงัจันัทรว์ิลัเลย่ ์เพ้ั�อเขตนวิตักำรรมระเบัยีงเศรษฐกำจิัพิัเศษภ�คตะวินัออกำ 
และโครงกำ�รป่�่วิงัจันัทร ์จังัหวิดัระยอง 

PTT SITE Visit
ลงทะเบัียน 

ต้�งแต่ว้นนี�ถ่ึงว้นที� 16 เมษายน 2566 
ประกาศผู้ลผู้้้ ไดิ้ร้บีสิทธีิ�
ว้นที� 21 เมษายน 2566

จำนวนสิิที่ธิ์ิ�ผู้้�เข้�าร่วมกิิจกิรรม 
50 สิิที่ธิ์ิ�ต่่อรอบ 
(ผู้้้ถ่้อหุ้นก้้ ปตท. และผู้้้ติดิตาม 1 คน
ต่อ 1 สิทธีิ� รวม 100 คนต่อรอบี) 
โดิยสามารถ่เล้อกไดิ้เพียง 1 รอบีเท่าน้�น

แผนที่่� 
ปตที่. 

สำำ�นักง�นใหญ่่

หม�ยเหตุ
• ปตท. จัะจั้ดิส่งเอกสารย้นย้นสิทธีิ� ให้ก้บี
  ผู้้้ที� ไดิ้ร้บีสิทธีิ� โดิยจัดิหมายลงทะเบีียนหล้ง    
  ประกาศรายชั้้�อ หากิไม่แจ�งยืืนยืันภายืใน
  วันที่่� 4 พฤษภาคม 2566 ปตท. จัะถ่้อว่า
  สละสิทธีิ�และเล้�อนรายชั้้�อสำรองขึ�นตาม
  ลำดิ้บี (เริ�มเล้�อนรายชั้้�อสำรอง 
  ว้นที� 5 พฤษภาคม 2566)
• ผู้้้เข้าร่วมกิจักรรมประเภทเยี�ยมชั้มกิจัการ
  จัะต้องเป็นผู้้้ถ่้อหุ้นก้้ ปตท. และผู้้้ติดิตาม
  ที�ไดิ้แจั้งรายละเอียดิในเอกสารย้นย้นสิทธีิ�
  กล้บีมาที� ปตท. เท่าน้�น เพ้�อดิำเนินการ
  เร้�องประก้นภ้ยเดิินทาง (ยืกิเว�นผู้้�ถืือห้�นกิ้�
  ปต่ที่. ที่่�อายื้มากิกิว่า 80 ปีข้้�นไป สิามารถื
  มอบฉันัที่ะให�ผู้้�อื�นเข้�าร่วมกิิจกิรรมแที่นได้�)
• กรณีียกเลิกการเข้าร่วมกิจักรรม ต้องแจั้ง
  ล่วงหน้ากิ่อนวันจัด้กิิจกิรรมอยื่างน�อยื 
  7 วันที่ำกิาร มิเชั้่นน้�นจัะถ่้กต้ดิสิทธีิ�
  ในกิจักรรมประเภทเยี�ยมชั้มกิจัการ
  เป็นเวลา 3 ปี
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17 มิิถุุนายน 2566
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 14.00-16.00 น.

SEMINARUPCOMING

กำำ�หนดกำ�ร
14.00 น.

15.30 น.

16.00 น.

บรรยาย 
“ใช้้ช้ีวิิตอย่� ในยุคดิิจิิทััล
อย�างไรให้้ปลอดิภััย”

ตอบคำถาม

จิบการบรรยาย

หม�ยเหตุุ
• ผู้่้ ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ�จิะไดิ้รับรห้ัสิการเข้้าช้ม 1 รห้ัสิ 
  โดิย ปตทั. จิะจิดัิสิ�งรายละเอยีดิการเข้้าระบบ  
  live streaming ให้้ผู้่้ทัี�   ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ�ทัาง SMS 
  ก�อนวิันจิัดิกิจิกรรม

ลงทะเบีียน 

ตั�งแต�วิันนี�ถึงวิันทัี� 7 พฤษภัาคม 2566 
ประกาศผู้ลผู้่้ ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ� 
วิันทัี� 12 พฤษภัาคม 2566

จำนวนสิิทธิ์ิ�ผู้้�เข้�าร่่วมกิิจกิร่ร่ม 
500 สิิทธิ์ิ�ต่่อร่อบ 
(1 code การเข้้ารับช้ม ต�อ 1 สิิทัธิ์ิ� 
รวิม 500 code)

ใช้้ช้ีวิิต
อยู่่� ในยูุ่คดิิจิิทััล

อย่างไรให้้ปลอดภััย

ในปััจจุบีันมีสิ่่�งอำำ�นวยคว�มสิ่ะดวกำหล�ยอำย่�งเกำ่ดขึ้้�นม�กำม�ย ช่่วยให้เร�สิ่�ม�รถใช่้ช่ีว่ตุและทำ�กำ่จกำรรมตุ่�ง ๆ ได้อำย่�งง่�ย
เพีียงแค่ปัล�ยน่�วสิ่ัมผััสิ่ แตุ่ในขึ้ณะเดียวกำันคว�มสิ่ะดวกำสิ่บี�ยนี�กำ็แฝงม�พีร้อำมกำับีภััยที�ค่อำย ๆ คืบีคล�นเข้ึ้�ม�อำย่่ใกำล้ตุัวเร�
อำย่�งไม่ร่้ตัุวจ�กำม่จฉ�ช่ีพีที�คอำยเสิ่�ะแสิ่วงห�ว่ธีีห�ผัลปัระโยช่น์ สิ่ร้�งคว�มเดือำดร้อำนมีผั่้ตุกำเปั็นเหยื�อำเปั็นจำ�นวนม�กำ สิ่ัมมน� 
"ใช่้ช่ีว่ตุอำย่่ในยุคด่จ่ทัลอำย่�งไรให้ปัลอำดภััย" กำับี เอำ่�น ดร.ปั�นระพีี รพ่ีพัีนธีุ์ กำ่ร่ด้�นเทคโนโลยีและไอำที จะม�อำัปัเดตุภััยใกำล้ตุัวนี�
พีร้อำมว่ธีีปั้อำงกำันตุัวเอำงจ�กำกำ�รตุกำเปั็นเหยื�อำจ�กำเหล่�ม่จฉ�ช่ีพีให้กำับีทุกำท่�น

ปร่ะวั ต่ิกิาร่ศึึกิษา : 
• Ph.D. (Information Technology) Monash University, Australia
• MSc. (Computer Science) University of Central Florida, USA
• BSc. (Computer Science) Thammasat University, Thailand

Social Media : 

ดร.ปานระพีี รพิีพัีนธุ์ุ� (เอิ้ิ�น)
วิิทยากร

panraphee it24hrs

ปร่ะวั ต่ิกิาร่ทำงาน :
• Founder and CEO บริษัทั อะแฮพเพนเนอร์ จิํากัดิ ผู้่้ผู้ลิตสิ่�อต�างๆ ทัั�งออนไลน์และ 

ออฟ ไลน์ (รายการโทัรทััศน์ห้ลายรายการ, เวิ็บไซต์ it24hrs.com, social media), จิัดิงาน
อีเวินต์ งานโปรโมต อบรม สิัมมนา, ทัําโพรเจิกต์ทัั�งภัาครัฐและเอกช้น 

• พิธิ์ีกรและผู้่้ผู้ลิตรายการไอทัี 24 ช้ั�วิโมง (iT24Hrs) ช้�อง 9MCOT HD, รายการ Digital 
Thailand ทัางช้�อง 33 (ช้�อง 3 HD) และพธิิ์กีรงาน Event, งานประช้มุ, สิมัมนา (ไทัย-องักฤษ)

• อาจิารย์มห้าวิิทัยาลัยดิ้านเทัคโนโลยีสิารสินเทัศ 
• อาจิารย์พิเศษทัี�สิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (นิดิ้า), มห้าวิิทัยาลัยข้อนแก�น 

(ปริญญาโทั)
• ทัี�ปรึกษาอธิ์ิการบดิีสิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (NIDA)
• คณะกรรมการยุทัธิ์ศาสิตร์เทัคโนโลยีดิิจิิทััล สิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (NIDA)
• วิิทัยากรดิ้านไอทัี
• อดิีตผู้่้ประกาศข้�าวิห้ลักและพิธิ์ีกรช้�อง 3 HD (ช้�อง 33) รายการเร่�องเดิ�นเย็นนี�, รายการ

เทัี�ยงวิันทัันเห้ตุการณ์ และอ่�น ๆ
• อดิีตพิธิ์ีกรและผู้่้ผู้ลิตช้�วิงไอทัี 24 ช้ั�วิโมง ในรายการเทัี�ยงวิันทัันเห้ตุการณ์ ทัางช้�อง  

3 HD (ช้�อง 33)
• อดิตีผู้่้ประกาศข้�าวิห้ลักช้�อง 7 (ข้�าวิภัาคค�ำ, ข้�าวิภัาคเทัี�ยง, ข้�าวิภัาคเช้า้, คอข้�าวิรอบโลก)
 

ร่างวัลท่�เคยได้�ร่ับ :
•  รางวิลันวิตักรรมแห้�งช้าต ิประจิำปี 2564 ด้ิานสิ่�อและการสิ่�อสิาร ประเภัทัผู้่ส้ิ่�อสิารนวิตักรรม
•  รางวิัลกินรีทัองมห้าช้น ประจิำปี 2564 (ครั�งทัี� 7) บุคคลบันเทัิงและสิ่�อสิารมวิลช้น  

สิาข้าพิธิ์ีกรรายการเทัคโนโลยีดิีเดิ�น
• รางวิัลดิาวิเมฆลาประจิำปี 2559 ผู้่้ดิำเนินรายการไอทัีดิีเดิ�น จิากไอทัี 24 ช้ั�วิโมง สิถานี

โทัรทััศน์ ไทัยทัีวิีสิีช้�อง 3
• รางวิัลผู้่้รังสิรรค์ข้�าวิยอดิเยี�ยมแห้�งปี มีนาคม 2558
• รางวิัลมณีเมข้ลาประจิำปี 2555 พิธิ์ีกรข้�าวิเทัคโนโลยีดิีเดิ�นยอดินิยม จิากรายการ 

ไอทัี 24 ช้ั�วิโมง สิถานี โทัรทััศน์ ไทัยทัีวิีสิีช้�อง 3
•  รางวิัลเทัพทัองพระราช้ทัานประเภัทับุคคลดิีเดิ�นดิ้านวิิทัยุโทัรทััศน์ประจิำปี 2546  

(สิถานี โทัรทััศน์กองทััพบกช้�อง 7)



06 happiness Activity 07happiness Activity

17 มิิถุุนายน 2566
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 14.00-16.00 น.

SEMINARUPCOMING

กำำ�หนดกำ�ร
14.00 น.

15.30 น.

16.00 น.

บรรยาย 
“ใช้้ช้ีวิิตอย่� ในยุคดิิจิิทััล
อย�างไรให้้ปลอดิภััย”

ตอบคำถาม

จิบการบรรยาย

หม�ยเหตุุ
• ผู้่้ ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ�จิะไดิ้รับรห้ัสิการเข้้าช้ม 1 รห้ัสิ 
  โดิย ปตทั. จิะจิดัิสิ�งรายละเอยีดิการเข้้าระบบ  
  live streaming ให้้ผู้่้ทัี�   ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ�ทัาง SMS 
  ก�อนวิันจิัดิกิจิกรรม

ลงทะเบีียน 

ตั�งแต�วิันนี�ถึงวิันทัี� 7 พฤษภัาคม 2566 
ประกาศผู้ลผู้่้ ไดิ้รับสิิทัธิ์ิ� 
วิันทัี� 12 พฤษภัาคม 2566

จำนวนสิิทธิ์ิ�ผู้้�เข้�าร่่วมกิิจกิร่ร่ม 
500 สิิทธิ์ิ�ต่่อร่อบ 
(1 code การเข้้ารับช้ม ต�อ 1 สิิทัธิ์ิ� 
รวิม 500 code)

ใช้้ช้ีวิิต
อยู่่� ในยูุ่คดิิจิิทััล

อย่างไรให้้ปลอดภััย

ในปััจจุบีันมีสิ่่�งอำำ�นวยคว�มสิ่ะดวกำหล�ยอำย่�งเกำ่ดขึ้้�นม�กำม�ย ช่่วยให้เร�สิ่�ม�รถใช่้ช่ีว่ตุและทำ�กำ่จกำรรมตุ่�ง ๆ ได้อำย่�งง่�ย
เพีียงแค่ปัล�ยน่�วสิ่ัมผััสิ่ แตุ่ในขึ้ณะเดียวกำันคว�มสิ่ะดวกำสิ่บี�ยนี�กำ็แฝงม�พีร้อำมกำับีภััยที�ค่อำย ๆ คืบีคล�นเข้ึ้�ม�อำย่่ใกำล้ตุัวเร�
อำย่�งไม่ร่้ตัุวจ�กำม่จฉ�ช่ีพีที�คอำยเสิ่�ะแสิ่วงห�ว่ธีีห�ผัลปัระโยช่น์ สิ่ร้�งคว�มเดือำดร้อำนมีผั่้ตุกำเปั็นเหยื�อำเปั็นจำ�นวนม�กำ สิ่ัมมน� 
"ใช่้ช่ีว่ตุอำย่่ในยุคด่จ่ทัลอำย่�งไรให้ปัลอำดภััย" กำับี เอำ่�น ดร.ปั�นระพีี รพ่ีพัีนธีุ์ กำ่ร่ด้�นเทคโนโลยีและไอำที จะม�อำัปัเดตุภััยใกำล้ตุัวนี�
พีร้อำมว่ธีีปั้อำงกำันตุัวเอำงจ�กำกำ�รตุกำเปั็นเหยื�อำจ�กำเหล่�ม่จฉ�ช่ีพีให้กำับีทุกำท่�น

ปร่ะวั ต่ิกิาร่ศึึกิษา : 
• Ph.D. (Information Technology) Monash University, Australia
• MSc. (Computer Science) University of Central Florida, USA
• BSc. (Computer Science) Thammasat University, Thailand

Social Media : 

ดร.ปานระพีี รพิีพัีนธุ์ุ� (เอิ้ิ�น)
วิิทยากร

panraphee it24hrs

ปร่ะวั ต่ิกิาร่ทำงาน :
• Founder and CEO บริษัทั อะแฮพเพนเนอร์ จิํากัดิ ผู้่้ผู้ลิตสิ่�อต�างๆ ทัั�งออนไลน์และ 

ออฟ ไลน์ (รายการโทัรทััศน์ห้ลายรายการ, เวิ็บไซต์ it24hrs.com, social media), จิัดิงาน
อีเวินต์ งานโปรโมต อบรม สิัมมนา, ทัําโพรเจิกต์ทัั�งภัาครัฐและเอกช้น 

• พิธิ์ีกรและผู้่้ผู้ลิตรายการไอทัี 24 ช้ั�วิโมง (iT24Hrs) ช้�อง 9MCOT HD, รายการ Digital 
Thailand ทัางช้�อง 33 (ช้�อง 3 HD) และพธิิ์กีรงาน Event, งานประช้มุ, สิมัมนา (ไทัย-องักฤษ)

• อาจิารย์มห้าวิิทัยาลัยดิ้านเทัคโนโลยีสิารสินเทัศ 
• อาจิารย์พิเศษทัี�สิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (นิดิ้า), มห้าวิิทัยาลัยข้อนแก�น 

(ปริญญาโทั)
• ทัี�ปรึกษาอธิ์ิการบดิีสิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (NIDA)
• คณะกรรมการยุทัธิ์ศาสิตร์เทัคโนโลยีดิิจิิทััล สิถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสิตร์ (NIDA)
• วิิทัยากรดิ้านไอทัี
• อดิีตผู้่้ประกาศข้�าวิห้ลักและพิธิ์ีกรช้�อง 3 HD (ช้�อง 33) รายการเร่�องเดิ�นเย็นนี�, รายการ

เทัี�ยงวิันทัันเห้ตุการณ์ และอ่�น ๆ
• อดิีตพิธิ์ีกรและผู้่้ผู้ลิตช้�วิงไอทัี 24 ช้ั�วิโมง ในรายการเทัี�ยงวิันทัันเห้ตุการณ์ ทัางช้�อง  

3 HD (ช้�อง 33)
• อดิตีผู้่ป้ระกาศข้�าวิห้ลักช้�อง 7 (ข้�าวิภัาคค�ำ, ข้�าวิภัาคเทัี�ยง, ข้�าวิภัาคเช้า้, คอข้�าวิรอบโลก)
 

ร่างวัลท่�เคยได้�ร่ับ :
•  รางวิลันวิตักรรมแห้�งช้าต ิประจิำปี 2564 ด้ิานสิ่�อและการสิ่�อสิาร ประเภัทัผู้่ส้ิ่�อสิารนวิตักรรม
•  รางวิัลกินรีทัองมห้าช้น ประจิำปี 2564 (ครั�งทัี� 7) บุคคลบันเทัิงและสิ่�อสิารมวิลช้น  

สิาข้าพิธิ์ีกรรายการเทัคโนโลยีดิีเดิ�น
• รางวิัลดิาวิเมฆลาประจิำปี 2559 ผู้่้ดิำเนินรายการไอทัีดิีเดิ�น จิากไอทัี 24 ช้ั�วิโมง สิถานี

โทัรทััศน์ ไทัยทัีวิีสิีช้�อง 3
• รางวิัลผู้่้รังสิรรค์ข้�าวิยอดิเยี�ยมแห้�งปี มีนาคม 2558
• รางวิัลมณีเมข้ลาประจิำปี 2555 พิธิ์ีกรข้�าวิเทัคโนโลยีดิีเดิ�นยอดินิยม จิากรายการ 

ไอทัี 24 ช้ั�วิโมง สิถานี โทัรทััศน์ ไทัยทัีวิีสิีช้�อง 3
•  รางวิัลเทัพทัองพระราช้ทัานประเภัทับุคคลดิีเดิ�นดิ้านวิิทัยุโทัรทััศน์ประจิำปี 2546  

(สิถานี โทัรทััศน์กองทััพบกช้�อง 7)



PTT Debenture Club ชวนท่่านเยืือนอีสานใต้้ “สุริินท่ริ์-บุุริีริัมยื์” ดิินแดินมหััศจริริยื์แหั่งปริะวัต้ิศาสต้ริ์ วัฒนธริริม
และภููมิปัญญา ริ่วมท่ำาบุุญต้ักบุาต้ริบุนหัลังช้างแหั่งเดิียืวของโลกในวันอาสาฬหับุูชา ชมความงดิงามของขบุวนแหั่ช้างและ 
ขบุวนแหั่เท่ียืนเข้าพริริษา เริียืนริู้เริื�องริาวท่้องถิ่ิ�นท่ี�สืบุท่อดิเป็นมริดิกท่างวัฒนธริริมกันมาอยื่างยืาวนาน พริ้อมต้ามริอยื 
คำาขวัญจังหัวัดิ สัมผััสวิถิ่ีชีวิต้คนอีสานและเอกลักษณ์์คนสุริินท่ริ์ ก่อนศึกษาอาริยืธริริมขอมโบุริาณ์ ชมริ่องริอยืความริุ่งเริือง 
ในอดีิต้กาลท่ี�มีมากว่าพันปีของปริาสาท่เมืองต้ำ�าและท่ับุหัลังนาริายืณ์์บุริริท่มสินธุ์ ปริาสาท่หิันพนมริุ้ง บุุริีริัมยื์ ท่ับุหัลัง 
ท่ี�มีชื�อเสียืงท่ี�สุดิในไท่ยื ปิดิท่้ายืดิ้วยืการิเข้าชมสนามช้าง อาริีนา สนามฟุุต้บุอลมาต้ริฐานริะดิับุโลกและช้าง อินเต้อริ์เนชั�นแนล 
เซอริ์กิต้ สนามแข่งริถิ่ริะดิับุนานาชาต้ิ หันึ�งเดิียืวของไท่ยื

06.00 น.

07.50 น.

08.55 น.

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

คณะพร้้อมกัันที่่�สนามบิินดอนเมือง 
อาคาร 2 ประตูู 9 แถว 9-10 สายการบิิน
แอร์เอเชีีย เจ้้าหน้าที่่�เวกัาที่ัวร้์ พร้้อมต้้อนร้ับ่
และอำนวยความสะดวกั

ออกัเดินที่างส่่จ้ังหวัดบุ่ร้่ร้ัมย์ โดย
สายการบิินแอร์เอเชีีย เที่ี�ยวบิินที่ี� FD3522 
(ใช่้เวลาบ่ินปร้ะมาณ 1.20 ช่ั�วโมง)

ถึึง สนามบ่ินบุ่ร้่ร้ัมย์  
ออกัเดินที่างโดยร้ถึโค้ช่ปร้ับ่อากัาศ 
ส่่จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ อ่กัหนึ�งเมืองร้องของภาคอ่สานใต้้ 
ม่คำขวัญปร้ะจ้ำจ้ังหวัดว่า “ถึิ�นช่้างใหญ่ ผ้้าไหมงาม 
ปร้ะคำสวย ร้�ำร้วยปร้าสาที่ ผ้ักักัาดหวาน 
ข้าวสาร้หอม งามพร้้อมวัฒนธร้ร้ม”  
นำคณะเข้าช่ม พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชีาตูิสุรินที่ร์ 
ที่่�จ้ัดแสดงเร้ื�องร้าวของจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์และบ่ร้ิเวณ
ใกัล้เค่ยง ต้ั�งแต้่อด่ต้จ้นถึึงปัจ้จุ้บ่ัน แบ่่งออกัเป็น 
5 เร้ื�อง ได้แกั่ ธร้ร้มช่าต้ิวิที่ยา ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์
โบ่ร้าณคด่ ปร้ะวั ต้ิศาสต้ร้์เมือง ช่าต้ิพันธุ์วิที่ยา 
มร้ดกัด่เด่น เป็นต้้น เพลิดเพลินกัับ่เร้ื�องร้าวของ
ที่้องถึิ�นที่่�สืบ่ที่อดเป็นมร้ดกัที่างวัฒนธร้ร้มกัันมา
อย่างยาวนาน อันเป็นกัาร้ป่ที่้องเร้ื�องกั่อนเร้ิ�ม
กัาร้เดินที่างในดินแดนมหัศจ้ร้ร้ย์ต้ลอดที่ร้ิปน่�

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวันแซ่่บ่ ๆ 
กัับ่อาหาร้พื�นถึิ�น ณ ร้้านต้ำกัร้ะเที่ย 

ต้ามร้อยคำขวัญ เมืองแห่งผ้้าไหมงาม ณ 
ห่มู่บิ้านที่อผ้้าไห่มที่่าสว่าง แวะช่มกลุุ่่มที่อผ้้าไห่ม
ยกที่อง จัันที่ร์โสมา ที่่� ได้ร้ับ่กัาร้ยกัย่องว่า 
ที่อผ้้าไห่มห่น่�งพิันสี�ร้อยสิบิห่กตูะกอ เมื�อคร้ั�ง
ที่อผ้้ายกัที่องที่ล่เกัล้าฯ ถึวายสมเดจ็้พร้ะนางเจ้้าส ิร้กิัติ้ิ�  
พร้ะบ่ร้มร้าช่ิน่นาถึ พร้ะบ่ร้มร้าช่ช่นน่พันปีหลวง 
จ้ากักัาร้ร้ิเร้ิ�มผ้ลงานศิลปหัต้กัร้ร้มของ
กัลุ่มที่อผ้้ายกัที่องจ้ันที่ร้์ โสมา ซ่ึ�งเป็นกัลุ่มที่่�
ม่กัาร้อนุร้ักัษ์์และฟื้้�นฟื้่กัาร้ที่อผ้้ายกัที่องช่ั�นส่ง
แบ่บ่ร้าช่สำนักัไที่ยโบ่ร้าณ โดยม่อาจ้าร้ย์ว่ร้ธร้ร้ม 
ต้ร้ะกั่ลเงินไที่ย เป็นแกันนำและร้วบ่ร้วมช่าวบ่้าน
ที่่าสว่างมาร้วมกัลุ่มกัันที่ำงานที่อผ้้ายามว่างจ้ากั
งานไร้่งานนา ด้วยกัาร้ออกัแบ่บ่ลวดลายที่่�สลับ่
ซ่ับ่ซ่้อนงดงามและศักัดิ�สิที่ธิ�ผ้สมผ้สานกัันร้ะหว่าง
ลวดลายกัาร้ที่อแบ่บ่ร้าช่สำนักักัับ่เที่คนิคกัาร้ที่อผ้้า
แบ่บ่พื�นบ่้าน จ้นกัลายเป็นผ้้าที่อที่่�ม่ความงดงาม
อย่างมหัศจ้ร้ร้ย์และม่ช่ื�อเส่ยงโด่งดังไปที่ั�วโลกั 
และอิสร้ะช่อปปิงเลือกัซ่ื�อผ้้าไหมสุร้ินที่ร้์ บ่นถึนน
ซ่ึ�งเร้่ยงร้ายด้วยร้้านขายผ้้าไหมที่้องถึิ�น โดยผ้้าไหม
สุร้ินที่ร้์นั�นม่เอกัลักัษ์ณ์คือใช่้เส้นไหมเล็กัในกัาร้ที่ำ 
ที่ำให้ม่ลักัษ์ณะเร้่ยบ่ นุ่ม และเงางาม ปร้ะกัอบ่กัับ่ส่
และลายอันเป็นอัต้ลักัษ์ณ์ของจ้ังหวัดมาช่้านาน 
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INBOUND TRIPUPCOMING 31 กรกฎาคม-3 สิิงหาคม 2566
สถานที่่� : สุริินท่ริ์-บุุริีริัมยื์ 

“สุุริินทริ์-บุุริีริัมย์์”
ดิินแดินมหััศจรรย์์
แหั่งประวััติิศาสติร์

วััฒนธรรมและภููมิปญัญา

DAY 1
31 กริกฎาคม 2566
กริงุเท่พฯ-บุรุิรีิมัยื-์สรุินิท่ริ-์พิพิธภูณั์ฑสถิ่าน
แหัง่ชาต้สิรุินิท่ริ-์หัมูบุ่า้นท่อผัา้ไหัมท่า่สวา่ง 

พิิพิิธภััณฑสถาน
แห่่งชาติิสุริินทริ์ 

ห่มู่่่บ้้านทอผ้้าไห่มู่ท่าสว่่าง 

ทอผ้้าไห่มู่ห่น่�งพัินส่�ริ้อยสิบ้ห่กติะกอ 



PTT Debenture Club ชวนท่่านเยืือนอีสานใต้้ “สุริินท่ริ์-บุุริีริัมยื์” ดิินแดินมหััศจริริยื์แหั่งปริะวัต้ิศาสต้ริ์ วัฒนธริริม
และภููมิปัญญา ริ่วมท่ำาบุุญต้ักบุาต้ริบุนหัลังช้างแหั่งเดิียืวของโลกในวันอาสาฬหับุูชา ชมความงดิงามของขบุวนแหั่ช้างและ 
ขบุวนแหั่เท่ียืนเข้าพริริษา เริียืนริู้เริื�องริาวท่้องถิ่ิ�นท่ี�สืบุท่อดิเป็นมริดิกท่างวัฒนธริริมกันมาอยื่างยืาวนาน พริ้อมต้ามริอยื 
คำาขวัญจังหัวัดิ สัมผััสวิถิ่ีชีวิต้คนอีสานและเอกลักษณ์์คนสุริินท่ริ์ ก่อนศึกษาอาริยืธริริมขอมโบุริาณ์ ชมริ่องริอยืความริุ่งเริือง 
ในอดีิต้กาลท่ี�มีมากว่าพันปีของปริาสาท่เมืองต้ำ�าและท่ับุหัลังนาริายืณ์์บุริริท่มสินธุ์ ปริาสาท่หิันพนมริุ้ง บุุริีริัมยื์ ท่ับุหัลัง 
ท่ี�มีชื�อเสียืงท่ี�สุดิในไท่ยื ปิดิท่้ายืดิ้วยืการิเข้าชมสนามช้าง อาริีนา สนามฟุุต้บุอลมาต้ริฐานริะดิับุโลกและช้าง อินเต้อริ์เนชั�นแนล 
เซอริ์กิต้ สนามแข่งริถิ่ริะดิับุนานาชาต้ิ หันึ�งเดิียืวของไท่ยื

06.00 น.

07.50 น.

08.55 น.

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

คณะพร้้อมกัันที่่�สนามบิินดอนเมือง 
อาคาร 2 ประตูู 9 แถว 9-10 สายการบิิน
แอร์เอเชีีย เจ้้าหน้าที่่�เวกัาที่ัวร้์ พร้้อมต้้อนร้ับ่
และอำนวยความสะดวกั

ออกัเดินที่างส่่จ้ังหวัดบุ่ร้่ร้ัมย์ โดย
สายการบิินแอร์เอเชีีย เที่ี�ยวบิินที่ี� FD3522 
(ใช่้เวลาบ่ินปร้ะมาณ 1.20 ช่ั�วโมง)

ถึึง สนามบ่ินบุ่ร้่ร้ัมย์  
ออกัเดินที่างโดยร้ถึโค้ช่ปร้ับ่อากัาศ 
ส่่จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ อ่กัหนึ�งเมืองร้องของภาคอ่สานใต้้ 
ม่คำขวัญปร้ะจ้ำจ้ังหวัดว่า “ถึิ�นช่้างใหญ่ ผ้้าไหมงาม 
ปร้ะคำสวย ร้�ำร้วยปร้าสาที่ ผ้ักักัาดหวาน 
ข้าวสาร้หอม งามพร้้อมวัฒนธร้ร้ม”  
นำคณะเข้าช่ม พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชีาตูิสุรินที่ร์ 
ที่่�จ้ัดแสดงเร้ื�องร้าวของจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์และบ่ร้ิเวณ
ใกัล้เค่ยง ต้ั�งแต้่อด่ต้จ้นถึึงปัจ้จุ้บ่ัน แบ่่งออกัเป็น 
5 เร้ื�อง ได้แกั่ ธร้ร้มช่าต้ิวิที่ยา ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์
โบ่ร้าณคด่ ปร้ะวั ต้ิศาสต้ร้์เมือง ช่าต้ิพันธุ์วิที่ยา 
มร้ดกัด่เด่น เป็นต้้น เพลิดเพลินกัับ่เร้ื�องร้าวของ
ที่้องถึิ�นที่่�สืบ่ที่อดเป็นมร้ดกัที่างวัฒนธร้ร้มกัันมา
อย่างยาวนาน อันเป็นกัาร้ป่ที่้องเร้ื�องกั่อนเร้ิ�ม
กัาร้เดินที่างในดินแดนมหัศจ้ร้ร้ย์ต้ลอดที่ร้ิปน่�

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวันแซ่่บ่ ๆ 
กัับ่อาหาร้พื�นถึิ�น ณ ร้้านต้ำกัร้ะเที่ย 

ต้ามร้อยคำขวัญ เมืองแห่งผ้้าไหมงาม ณ 
ห่มู่บิ้านที่อผ้้าไห่มที่่าสว่าง แวะช่มกลุุ่่มที่อผ้้าไห่ม
ยกที่อง จัันที่ร์โสมา ที่่� ได้ร้ับ่กัาร้ยกัย่องว่า 
ที่อผ้้าไห่มห่น่�งพิันสี�ร้อยสิบิห่กตูะกอ เมื�อคร้ั�ง
ที่อผ้้ายกัที่องที่ล่เกัล้าฯ ถึวายสมเดจ็้พร้ะนางเจ้้าส ิร้กิัติ้ิ�  
พร้ะบ่ร้มร้าช่ิน่นาถึ พร้ะบ่ร้มร้าช่ช่นน่พันปีหลวง 
จ้ากักัาร้ร้ิเร้ิ�มผ้ลงานศิลปหัต้กัร้ร้มของ
กัลุ่มที่อผ้้ายกัที่องจ้ันที่ร้์ โสมา ซ่ึ�งเป็นกัลุ่มที่่�
ม่กัาร้อนุร้ักัษ์์และฟื้้�นฟื้่กัาร้ที่อผ้้ายกัที่องช่ั�นส่ง
แบ่บ่ร้าช่สำนักัไที่ยโบ่ร้าณ โดยม่อาจ้าร้ย์ว่ร้ธร้ร้ม 
ต้ร้ะกั่ลเงินไที่ย เป็นแกันนำและร้วบ่ร้วมช่าวบ่้าน
ที่่าสว่างมาร้วมกัลุ่มกัันที่ำงานที่อผ้้ายามว่างจ้ากั
งานไร้่งานนา ด้วยกัาร้ออกัแบ่บ่ลวดลายที่่�สลับ่
ซ่ับ่ซ่้อนงดงามและศักัดิ�สิที่ธิ�ผ้สมผ้สานกัันร้ะหว่าง
ลวดลายกัาร้ที่อแบ่บ่ร้าช่สำนักักัับ่เที่คนิคกัาร้ที่อผ้้า
แบ่บ่พื�นบ่้าน จ้นกัลายเป็นผ้้าที่อที่่�ม่ความงดงาม
อย่างมหัศจ้ร้ร้ย์และม่ช่ื�อเส่ยงโด่งดังไปที่ั�วโลกั 
และอิสร้ะช่อปปิงเลือกัซ่ื�อผ้้าไหมสุร้ินที่ร้์ บ่นถึนน
ซ่ึ�งเร้่ยงร้ายด้วยร้้านขายผ้้าไหมที่้องถึิ�น โดยผ้้าไหม
สุร้ินที่ร้์นั�นม่เอกัลักัษ์ณ์คือใช่้เส้นไหมเล็กัในกัาร้ที่ำ 
ที่ำให้ม่ลักัษ์ณะเร้่ยบ่ นุ่ม และเงางาม ปร้ะกัอบ่กัับ่ส่
และลายอันเป็นอัต้ลักัษ์ณ์ของจ้ังหวัดมาช่้านาน 
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INBOUND TRIPUPCOMING 31 กรกฎาคม-3 สิิงหาคม 2566
สถานที่่� : สุริินท่ริ์-บุุริีริัมยื์ 

“สุุริินทริ์-บุุริีริัมย์์”
ดิินแดินมหััศจรรย์์
แหั่งประวััติิศาสติร์

วััฒนธรรมและภููมิปญัญา

DAY 1
31 กริกฎาคม 2566
กริงุเท่พฯ-บุรุิรีิมัยื-์สรุินิท่ริ-์พิพิธภูณั์ฑสถิ่าน
แหัง่ชาต้สิรุินิท่ริ-์หัมูบุ้่านท่อผัา้ไหัมท่า่สวา่ง 

พิิพิิธภััณฑสถาน
แห่่งชาติิสุริินทริ์ 

ห่มู่่่บ้้านทอผ้้าไห่มู่ท่าสว่่าง 

ทอผ้้าไห่มู่ห่น่�งพัินส่�ริ้อยสิบ้ห่กติะกอ 



10 happiness Activity 11happiness Activity

UPCOMING INBOUND TRIP

17.00 น.

ช่่วงค�ำ

นำช่มความงดงามขบิวนแห่่ชี้างแลุ่ะ
ขบิวนแห่่เที่ียนเข้าพิรรษา ณ บ่ร้ิเวณ
อนุสาวร้่ย์พร้ะยาสุร้ินที่ร้์ภักัด่ศร้่ณร้งค์จ้างวาง
***กัำหนดกัาร้จ้ัดงานเที่ศกัาลแห่เที่่ยนช่้างเข้าพร้ร้ษ์า 
อาจ้ม่กัาร้เปล่�ยนแปลง ขึ�นอย่่กัับ่จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์***

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ อาหาร้เว่ยดนาม 
ณ ร้้านโกันขแมร้์
นำเข้าที่่�พักั Sorin Boutique Hotel 
ห่รือเที่ียบิเที่่า (พักั 1 คืน)

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ร้่วมงาน ตูักบิาตูรบินห่ลุ่ังชี้าง ณ บ่ร้ิเวณ
อนุสาวร้่ย์พร้ะยาสุร้ินที่ร้ภักัด่ศร้่ณร้งค์จ้างวาง 
พร้ะเถึร้ะช่ั�นผ้่้ ใหญ่นั�งร้ับ่บ่ิณฑบ่าต้บ่นหลังช่้าง 
ซ่ึ�งม่ที่่�เด่ยวในโลกั อิ�มอกัอิ�มใจ้กัับ่ปร้ะเพณ่ ไที่ยที่่�ม่
กัาร้สืบ่ต้่อกัันมาอย่างช่้านานของช่าวจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ 

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

ออกัเดินที่างโดยร้ถึโค้ช่ส่่แซตูอม ออร์แกนิคฟาร์ม 
เพื�อที่ำกัิจ้กัร้ร้มเร้่ยนร้่้เอกัลักัษ์ณ์ “ข้าวสาร้หอม” ของ
จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ แซ่ต้อมเป็นภาษ์าของช่าวกั่ยแปลว่า
นาที่่�ต้ั�งอย่่ร้ิมห้วย เร้ิ�มกั่อร้่างสร้้างต้ัวในปี 2557 
เพื�อฟื้้�นคืนเกัษ์ต้ร้อินที่ร้่ย์ที่่�จ้างหายให้กัลับ่มาม่ช่่วิต้
อก่ัคร้ั�ง และช่มิข้าวหลากัหลายสายพนัธุ ์ร้วมถึงึเร้ย่นร้่้ 
เร้ื�องอาหาร้กัาร้กัินของที่้องถึิ�นอย่างเพลิดเพลิน 

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวันจ้ากั local chef พร้้อม
ช่มทีุ่่งนาเข่ยวสวย ณ แซ่ต้อม ออร้์แกันิคฟื้าร้์ม

DAY 2
1 สิงหัาคม 2566
สรุินิท่ร์ิ (อาสาฬหับุชูา)-แซต้อม ออริแ์กนคิฟุาริม์ 
-หัมูบุ้่านชา้งต้ากลาง-บุุริรีิมัยื ์ 

เร้่ยนร้่้ความเป็น “ถึิ�นช่้าง” ของจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ 
ณ ห่มู่บิ้านชี้างตูากลุ่าง ห่รือศููนย์คชีศู่กษา 
สถานที่ี�แห่่งเดียวในโลุ่กที่่�ช่่วิต้ความเป็นอย่่
ของคน (ช่าวกั่ย) และช่้างที่่�ม่ความผ้่กัพันกัันอย่าง
เหน่ยวแน่น นอกัเหนือจ้ากัความแสนร้่้ของช่้างแล้ว 
นักัที่่องเที่่�ยวยังสามาร้ถึสัมผ้ัสเร้่ยนร้่้ธร้ร้มช่าต้ิ
ของช่้าง ผ้่านกัิจ้กัร้ร้มปั�นซ่่ช่ิ ให้น้องช่้าง ร้วมถึึง
วัฒนธร้ร้มความเช่ื�อต้่าง ๆ ที่่�ยังสืบ่สานมาจ้นเป็น
เอกัลักัษ์ณ์อันภาคภ่มิ ใจ้ของช่าวกั่ย ณ ศาลปะกัำ 
สิ�งศักัดิ�สิที่ธิ�ที่่�ช่าวช่้างสุร้ินที่ร้์ ให้ความเคาร้พและ
เซ่่นไหว้กั่อนออกัคล้องช่้างหร้ือที่ำกัิจ้กัร้ร้มอื�น ๆ 
เกั่�ยวกัับ่ช่้าง แวะช่ม สุสานชี้าง ห่น่�งเดียวในโลุ่ก 
ณ วัดป่าอาเจัียง แล้วออกัเดินที่างเข้าส่่จ้ังหวัด
บุ่ร้่ร้ัมย์ ดินแดนแห่งปร้าสาที่หิน อันม่อายุกัว่าพันปี

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำที่้องถึิ�น ณ ร้้านช่ายน�ำ

นำเข้าที่่�พักั Modena By Fraser Buriram 
ห่รือเที่ียบิเที่่า (พักั 2 คืน)

ห่มู่่่บ้้านช้างติากลาง

ห่มู่่่บ้้านช้างติากลาง

สุสานช้าง

ชาว่ก่ย

แซติอมู่ ออริ์แกนิคฟาริ์มู่

ติักบ้าติริบ้นห่ลังช้าง 

ขบ้ว่นแห่่ช้างและขบ้ว่นแห่่เท่ยนเข้าพิริริษา
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UPCOMING INBOUND TRIP

17.00 น.

ช่่วงค�ำ

นำช่มความงดงามขบิวนแห่่ชี้างแลุ่ะ
ขบิวนแห่่เที่ียนเข้าพิรรษา ณ บ่ร้ิเวณ
อนุสาวร้่ย์พร้ะยาสุร้ินที่ร้์ภักัด่ศร้่ณร้งค์จ้างวาง
***กัำหนดกัาร้จ้ัดงานเที่ศกัาลแห่เที่่ยนช่้างเข้าพร้ร้ษ์า 
อาจ้ม่กัาร้เปล่�ยนแปลง ขึ�นอย่่กัับ่จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์***

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ อาหาร้เว่ยดนาม 
ณ ร้้านโกันขแมร้์
นำเข้าที่่�พักั Sorin Boutique Hotel 
ห่รือเที่ียบิเที่่า (พักั 1 คืน)

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ร้่วมงาน ตูักบิาตูรบินห่ลุ่ังชี้าง ณ บ่ร้ิเวณ
อนุสาวร้่ย์พร้ะยาสุร้ินที่ร้ภักัด่ศร้่ณร้งค์จ้างวาง 
พร้ะเถึร้ะช่ั�นผ้่้ ใหญ่นั�งร้ับ่บ่ิณฑบ่าต้บ่นหลังช่้าง 
ซ่ึ�งม่ที่่�เด่ยวในโลกั อิ�มอกัอิ�มใจ้กัับ่ปร้ะเพณ่ ไที่ยที่่�ม่
กัาร้สืบ่ต้่อกัันมาอย่างช่้านานของช่าวจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ 

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

ออกัเดินที่างโดยร้ถึโค้ช่ส่่แซตูอม ออร์แกนิคฟาร์ม 
เพื�อที่ำกัิจ้กัร้ร้มเร้่ยนร้่้เอกัลักัษ์ณ์ “ข้าวสาร้หอม” ของ
จ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ แซ่ต้อมเป็นภาษ์าของช่าวกั่ยแปลว่า
นาที่่�ต้ั�งอย่่ร้ิมห้วย เร้ิ�มกั่อร้่างสร้้างต้ัวในปี 2557 
เพื�อฟื้้�นคืนเกัษ์ต้ร้อินที่ร้่ย์ที่่�จ้างหายให้กัลับ่มาม่ช่่วิต้
อก่ัคร้ั�ง และช่มิข้าวหลากัหลายสายพนัธ์ุ ร้วมถึงึเร้ย่นร้่้ 
เร้ื�องอาหาร้กัาร้กัินของที่้องถึิ�นอย่างเพลิดเพลิน 

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวันจ้ากั local chef พร้้อม
ช่มทีุ่่งนาเข่ยวสวย ณ แซ่ต้อม ออร้์แกันิคฟื้าร้์ม

DAY 2
1 สิงหัาคม 2566
สรุินิท่ร์ิ (อาสาฬหับุชูา)-แซต้อม ออริแ์กนคิฟุาริม์ 
-หัมูบุ้่านชา้งต้ากลาง-บุุริรีิมัยื ์ 

เร้่ยนร้่้ความเป็น “ถึิ�นช่้าง” ของจ้ังหวัดสุร้ินที่ร้์ 
ณ ห่มู่บิ้านชี้างตูากลุ่าง ห่รือศููนย์คชีศู่กษา 
สถานที่ี�แห่่งเดียวในโลุ่กที่่�ช่่วิต้ความเป็นอย่่
ของคน (ช่าวกั่ย) และช่้างที่่�ม่ความผ้่กัพันกัันอย่าง
เหน่ยวแน่น นอกัเหนือจ้ากัความแสนร้่้ของช่้างแล้ว 
นักัที่่องเที่่�ยวยังสามาร้ถึสัมผ้ัสเร้่ยนร้่้ธร้ร้มช่าต้ิ
ของช่้าง ผ้่านกัิจ้กัร้ร้มปั�นซ่่ช่ิ ให้น้องช่้าง ร้วมถึึง
วัฒนธร้ร้มความเช่ื�อต้่าง ๆ ที่่�ยังสืบ่สานมาจ้นเป็น
เอกัลักัษ์ณ์อันภาคภ่มิ ใจ้ของช่าวกั่ย ณ ศาลปะกัำ 
สิ�งศักัดิ�สิที่ธิ�ที่่�ช่าวช่้างสุร้ินที่ร้์ ให้ความเคาร้พและ
เซ่่นไหว้กั่อนออกัคล้องช่้างหร้ือที่ำกัิจ้กัร้ร้มอื�น ๆ 
เกั่�ยวกัับ่ช่้าง แวะช่ม สุสานชี้าง ห่น่�งเดียวในโลุ่ก 
ณ วัดป่าอาเจัียง แล้วออกัเดินที่างเข้าส่่จ้ังหวัด
บุ่ร้่ร้ัมย์ ดินแดนแห่งปร้าสาที่หิน อันม่อายุกัว่าพันปี

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำที่้องถึิ�น ณ ร้้านช่ายน�ำ

นำเข้าที่่�พักั Modena By Fraser Buriram 
ห่รือเที่ียบิเที่่า (พักั 2 คืน)

ห่มู่่่บ้้านช้างติากลาง

ห่มู่่่บ้้านช้างติากลาง

สุสานช้าง

ชาว่ก่ย

แซติอมู่ ออริ์แกนิคฟาริ์มู่

ติักบ้าติริบ้นห่ลังช้าง 

ขบ้ว่นแห่่ช้างและขบ้ว่นแห่่เท่ยนเข้าพิริริษา
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UPCOMING INBOUND TRIP
เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน หม้อไฟื้เนื�อไที่ยวากัิว 
ณ ร้้านโคกัเมืองคาเฟื้่ 

นำช่มเร้ื�องร้าวของ “หม่่บ่้านโคกัเมือง” หม่่บ่้าน
เกั่าแกั่บ่นแผ้่นดินอุดมสมบ่่ร้ณ์เช่ิงภ่เขาไฟื้ที่่�เร้่ยนร้่้
ของชุ่มช่นผ้่านแร้งบ่ันดาลใจ้จ้ากัหินที่ร้ายจ้ำหลักั
ที่่�หน้าบ่ัน และองค์ปร้างค์อันอ่อนช่้อยที่่�ปร้าสาที่
เมืองต้�ำมาส่่ลายร้ิ�วบ่นผ้ืนผ้้าไหมที่่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ 
ม่จ้ิต้วิญญาณแห่งอาร้ยธร้ร้มพันปี ร้่วมที่ำกัิจ้กัร้ร้ม 
ผ้้ามัดย้อมห่มักโคลุ่นบิารายพิันปี และช่มมร้ดกั
ภ่มิปัญญาที่้องถึิ�น แปร้ร้่ปต้้นกักั ส่่ผ้ลิต้ภัณฑ์จ้ากั
ต้้นกักัอันหลากัหลาย เช่่น เสื�อกักัยกัลาย
ปร้าสาที่หินเมืองต้�ำ กัร้ะเป๋าถึือจ้ากัเสื�อกักั เป็นต้้น 

ออกัเดินที่างส่่อุที่ยานประวั ตูิศูาสตูร์พินมรุ้ง 
อ.เฉลิมพร้ะเกั่ยร้ต้ิ นำช่มความงดงามของ
ปร้าสาที่หินพนมรุ้้งที่่�ต้ั�งอย่่บ่นยอดเขาภ่เขาไฟื้
ที่่�ดับ่ไปนานแล้ว ต้ัวปร้าสาที่หินส่ช่มพ่ที่่�ม่ลวดลาย
กัาร้แกัะสลักัหินที่ร้ายที่่�สวยงามที่ั�งหน้าบ่ัน
และที่ับ่หลังซ่ึ�งเป็นเร้ื�องร้าวต้่าง ๆ พร้้อมช่ม
ที่ับิห่ลุ่ังนารายณ์บิรรที่มสินธุ์องค์จ้ร้ิง
ที่่�ม่ช่ื�อเส่ยงโด่งดัง

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ร้้านเร้ือนแสนสุข

นำเข้าที่่�พักั Modena by Fraser Buriram 
ห่รือเที่ียบิเที่่า

ช่่วงเช่้า ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำเข้าช่มปราสาที่เมืองตู�ำ ศาสนสถึาน
ในศาสนาฮิินด่ ลัที่ธิไศวะ ที่่�ต้ั�งอย่่ห่างจ้ากัปร้าสาที่
หินพนมรุ้้งเพ่ยง 8 กัิโลเมต้ร้ และต้ั�งอย่่บ่นพื�นร้าบ่ 
ขณะที่่�ปร้าสาที่พนมรุ้้งต้ั�งอย่่บ่นเช่ิงเขา จ้ึงเป็นที่่�มา
ของช่ื�อเร้ย่กัปร้าสาที่เมอืงต้�ำ ก่ัอสร้้างด้วยวสัด ุ3 ช่นดิ  
คือ อิฐ ศิลาแลง และหินที่ร้าย โดยเอกัลักัษ์ณ์
โดดเด่นของปร้าสาที่เมืองต้�ำ คือ ม่กัาร้จ้ำหลักั
ส่วนต้่างๆ ด้วยลวดลายอันปร้ะณ่ต้สวยงาม 
เช่่น จ้ำหลักัภาพเที่วะนั�งยกัเข่าซ่้ายอย่่บ่นแที่่น
เหนือเศ่ยร้เกั่ยร้ต้ิมุข ส่วนบ่นของที่ับ่หลังจ้ำหลักั
ภาพฤ ๅษ์่นั�งปร้ะนมมือเป็นแถึวจ้ำนวน 7 ต้น 
จ้ำหลักัพร้ะอิศวร้ที่ร้งโคนนที่ิ พร้ะหัต้ถึ์ซ่้ายอุ้มนาง
ปร้าพต้่ พร้ะหัต้ถึ์ขวาที่ร้งต้ร้่ศ่ลโคนนที่ิ และ
จ้ำหลักัภาพพร้ะกัฤษ์ณะยกัเขาโควร้ร้ธนะ เป็นต้้น

DAY 3
2 สิงหัาคม 2566
ปริาสาท่เมอืงต้ำ�า-หัมูบุ้่านโคกเมอืง-
อทุ่ยืานปริะวตั้ศิาสต้ริพ์นมริุง้  

ปริาสาทเมู่ืองติำ�า อุทยานปริะว่ัติิศาสติริ์พินมู่ริุ้ง

ปริาสาทเมู่ืองติำ�า

ทับ้ห่ลังนาริายณ์บ้ริริทมู่สินธุ์

ผ้้ามู่ัดย้อมู่ห่มู่ักโคลนบ้าริายพัินปี 

ผ้้ามู่ัดย้อมู่ห่มู่ักโคลนบ้าริายพัินปี 
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เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน หม้อไฟื้เนื�อไที่ยวากัิว 
ณ ร้้านโคกัเมืองคาเฟื้่ 

นำช่มเร้ื�องร้าวของ “หม่่บ่้านโคกัเมือง” หม่่บ่้าน
เกั่าแกั่บ่นแผ้่นดินอุดมสมบ่่ร้ณ์เช่ิงภ่เขาไฟื้ที่่�เร้่ยนร้่้
ของชุ่มช่นผ้่านแร้งบ่ันดาลใจ้จ้ากัหินที่ร้ายจ้ำหลักั
ที่่�หน้าบ่ัน และองค์ปร้างค์อันอ่อนช่้อยที่่�ปร้าสาที่
เมืองต้�ำมาส่่ลายร้ิ�วบ่นผ้ืนผ้้าไหมที่่�เป็นเอกัลักัษ์ณ์ 
ม่จ้ิต้วิญญาณแห่งอาร้ยธร้ร้มพันปี ร้่วมที่ำกัิจ้กัร้ร้ม 
ผ้้ามัดย้อมห่มักโคลุ่นบิารายพิันปี และช่มมร้ดกั
ภ่มิปัญญาที่้องถึิ�น แปร้ร้่ปต้้นกักั ส่่ผ้ลิต้ภัณฑ์จ้ากั
ต้้นกักัอันหลากัหลาย เช่่น เสื�อกักัยกัลาย
ปร้าสาที่หินเมืองต้�ำ กัร้ะเป๋าถึือจ้ากัเสื�อกักั เป็นต้้น 

ออกัเดินที่างส่่อุที่ยานประวั ตูิศูาสตูร์พินมรุ้ง 
อ.เฉลิมพร้ะเกั่ยร้ต้ิ นำช่มความงดงามของ
ปร้าสาที่หินพนมรุ้้งที่่�ต้ั�งอย่่บ่นยอดเขาภ่เขาไฟื้
ที่่�ดับ่ไปนานแล้ว ต้ัวปร้าสาที่หินส่ช่มพ่ที่่�ม่ลวดลาย
กัาร้แกัะสลักัหินที่ร้ายที่่�สวยงามที่ั�งหน้าบ่ัน
และที่ับ่หลังซ่ึ�งเป็นเร้ื�องร้าวต้่าง ๆ พร้้อมช่ม
ที่ับิห่ลุ่ังนารายณ์บิรรที่มสินธุ์องค์จ้ร้ิง
ที่่�ม่ช่ื�อเส่ยงโด่งดัง

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ร้้านเร้ือนแสนสุข

นำเข้าที่่�พักั Modena by Fraser Buriram 
ห่รือเที่ียบิเที่่า

ช่่วงเช่้า ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำเข้าช่มปราสาที่เมืองตู�ำ ศาสนสถึาน
ในศาสนาฮิินด่ ลัที่ธิไศวะ ที่่�ต้ั�งอย่่ห่างจ้ากัปร้าสาที่
หินพนมรุ้้งเพ่ยง 8 กัิโลเมต้ร้ และต้ั�งอย่่บ่นพื�นร้าบ่ 
ขณะที่่�ปร้าสาที่พนมรุ้้งต้ั�งอย่่บ่นเช่ิงเขา จ้ึงเป็นที่่�มา
ของช่ื�อเร้ย่กัปร้าสาที่เมอืงต้�ำ ก่ัอสร้้างด้วยวสัด ุ3 ช่นดิ  
คือ อิฐ ศิลาแลง และหินที่ร้าย โดยเอกัลักัษ์ณ์
โดดเด่นของปร้าสาที่เมืองต้�ำ คือ ม่กัาร้จ้ำหลักั
ส่วนต้่างๆ ด้วยลวดลายอันปร้ะณ่ต้สวยงาม 
เช่่น จ้ำหลักัภาพเที่วะนั�งยกัเข่าซ่้ายอย่่บ่นแที่่น
เหนือเศ่ยร้เกั่ยร้ต้ิมุข ส่วนบ่นของที่ับ่หลังจ้ำหลักั
ภาพฤ ๅษ์่นั�งปร้ะนมมือเป็นแถึวจ้ำนวน 7 ต้น 
จ้ำหลักัพร้ะอิศวร้ที่ร้งโคนนที่ิ พร้ะหัต้ถึ์ซ่้ายอุ้มนาง
ปร้าพต้่ พร้ะหัต้ถึ์ขวาที่ร้งต้ร้่ศ่ลโคนนที่ิ และ
จ้ำหลักัภาพพร้ะกัฤษ์ณะยกัเขาโควร้ร้ธนะ เป็นต้้น

DAY 3
2 สิงหัาคม 2566
ปริาสาท่เมอืงต้ำ�า-หัมูบุ้่านโคกเมอืง-
อทุ่ยืานปริะวตั้ศิาสต้ริพ์นมริุง้  

ปริาสาทเมู่ืองติำ�า อุทยานปริะว่ัติิศาสติริ์พินมู่ริุ้ง

ปริาสาทเมู่ืองติำ�า

ทับ้ห่ลังนาริายณ์บ้ริริทมู่สินธุ์

ผ้้ามู่ัดย้อมู่ห่มู่ักโคลนบ้าริายพัินปี 

ผ้้ามู่ัดย้อมู่ห่มู่ักโคลนบ้าริายพัินปี 



ลงท่ะเบุียืน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถึึงวันที่่� 14 พฤษ์ภาคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ้ลผ้่้ ได้ร้ับ่สิที่ธิ�วันที่่� 19 พฤษ์ภาคม 2566 
• จ้ำนวนสิที่ธิ�ผ้่้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้ม 15 สิที่ธิ� 
  (ผ้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผ้่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สิที่ธิ� 
  ร้วม 30 คน)

การิสำาริองท่ี�นั�ง
• ช่ำร้ะเงนิมดัจ้ำ 10,000 บ่าที่ ภายในวนัที่่� 31 พฤษ์ภาคม 2566
• ช่ำร้ะเงนิส่วนที่่�เหลอื ภายในวนัที่่� 25 มถิึนุายน 2566

กริณ์ียืกเลิกการิเดิินท่าง
• ภายในวันที่่� 31 พฤษ์ภาคม 2566 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ภายในวันที่่� 25 มิถึุนายน 2566 : เกั็บ่ค่าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 10,000 บ่าที่
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 26 มิถึุนายน 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ที่ั�งสิ�นเนื�องจ้ากัได้สำร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING INBOUND TRIP

อัต้ริาค่าบุริิการิ

ผ้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผ้่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน

บุ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน (ลดร้าคา)

28,000

30,000 

4,500

4,000

ริายืละเอียืดิ คนละ (บุาท่)

อัต้ริาค่าบุริิการิริวม
• ค่าปร้ะกัันภัยอุบ่ั ต้ิเหตุุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บ่าที่ (เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์)

อัต้ริานี�ไม่ริวม
• ค่าน�ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว่าสายกัาร้บ่ิน
  กัำหนด (ไม่เกัิน 20 กักั.)
• ค่าใช่้จ้่ายส่วนต้ัวนอกัเหนือจ้ากัที่่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้และเคร้ื�องดื�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค่าซ่ักัร้่ด เป็นต้้น
• ค่าภาษ์่หักั ณ ที่่�จ้่าย 3%, ภาษ์่ม่ลค่าเพิ�ม 7%

12.00 น.

13.50 น.

14.45 น.  

เดินที่างส่่สนามบ่ิน

ออกัเดินที่างส่่กัรุ้งเที่พฯ โดยสายการบิินแอร์เอเชีีย 
เที่่�ยวบ่ิน FD3521

ถึึงสนามบ่ินดอนเมือง กัรุ้งเที่พฯ โดยสวัสดิภาพ

ช่่วงเช่้า

08.00 น.

11:00 น.

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำคณะเข้าช่มสนามชี้าง อารีนา อ่กัหนึ�งความ 
ภาคภ่มิ ใจ้ของช่าวบุ่ร้่ร้ัมย์ เป็นสนามกั่ฬาของสโมสร้
ฟืุ้ต้บ่อลที่่มบุ่ร้่ร้ัมย์ ย่ไนเต้็ด จุ้ผ้่้เข้าช่ม 32,600 ที่่�นั�ง  
ได้มาต้ร้ฐานร้ะดบั่สากัล และยงัได้บ่นัที่กึัลงกันิเนสส์บุ่�กั 
ว่าเป็นสนามฟืุ้ต้บ่อลในร้ะดับ่ฟื้ีฟื้่าแห่งเด่ยวที่่� ใช่้เวลา 
กั่อสร้้างน้อยที่่�สุดในโลกัคือ 256 วัน กั่อนพาเยือน 
สนามจ้ัดกัาร้แข่งขันร้ถึ “สนามชี้าง อินเตูอร์
เนชีั�นแนลุ่ เซอร์กิตู” ที่่�สามาร้ถึจุ้ผ้่้ช่มได้มากัถึึง 
50,000 คน ม่ม่ลค่ากัว่า 2 พันล้านบ่าที่ ได้มาต้ร้ฐาน
ร้ะดับ่โลกั ที่่�แร้กัและที่่�เด่ยวในปร้ะเที่ศไที่ย ถึือเป็น
สถึานที่่� highlight ที่่�ห้ามพลาด จ้นที่ำให้บุ่ร้่ร้ัมย์
ได้ ขึ�นช่ื�อว่าเป็นเมืองแห่งกั่ฬา กั่อนออกัเดินที่างส่่ 
ต้ั�งถึาวร้เมลอนฟื้าร้์ม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ตูั�งถาวรเมลุ่อนฟาร์ม 

อิสร้ะเลือกัซ่ื�อของฝากัในฟื้าร้์มเมล่อนแห่งภาค
ที่่�เต้ิบ่โต้บ่นผ้ืนดินทีุ่่งกัุลาร้้องไห้ ม่เมล่อนให้เลือกั
หลากัหลายสายพันธุ์ต้ลอดที่ั�งปี ผ้่านกัาร้ด่แล
ใส่ ใจ้อย่างด่ เล่�ยงแบ่บ่ปลอดสาร้พิษ์ในโร้งเร้ือน 
จ้นได้เมล่อนเนื�อหวานต้ามธร้ร้มช่าต้ิ 
และไม่ผ้่านสาร้เร้่งใดๆ

DAY 4
3 สิงหัาคม 2566
สนามชา้ง อารินีา-กริงุเท่พฯ 

ติั�งถาว่ริเมู่ลอนฟาริ์มู่

สนามู่ช้าง อาริ่นา

สนามู่ช้าง อินเติอริ์เนชั�นแนล เซอริ์กิติ

สนามู่ช้าง อินเติอริ์เนชั�นแนล เซอริ์กิติ



ลงท่ะเบุียืน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถึึงวันที่่� 14 พฤษ์ภาคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ้ลผ้่้ ได้ร้ับ่สิที่ธิ�วันที่่� 19 พฤษ์ภาคม 2566 
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• ช่ำร้ะเงนิส่วนท่ี่�เหลอื ภายในวนัที่่� 25 มถิึนุายน 2566

กริณ์ียืกเลิกการิเดิินท่าง
• ภายในวันที่่� 31 พฤษ์ภาคม 2566 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ภายในวันที่่� 25 มิถึุนายน 2566 : เกั็บ่ค่าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 10,000 บ่าที่
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 26 มิถึุนายน 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ที่ั�งสิ�นเนื�องจ้ากัได้สำร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ้่เ้ดนิที่างแล้ว
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ผ้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผ้่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน

บุ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน (ลดร้าคา)
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4,500

4,000

ริายืละเอียืดิ คนละ (บุาท่)

อัต้ริาค่าบุริิการิริวม
• ค่าปร้ะกัันภัยอุบ่ั ต้ิเหตุุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บ่าที่ (เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์)

อัต้ริานี�ไม่ริวม
• ค่าน�ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว่าสายกัาร้บ่ิน
  กัำหนด (ไม่เกัิน 20 กักั.)
• ค่าใช่้จ้่ายส่วนต้ัวนอกัเหนือจ้ากัที่่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้และเคร้ื�องดื�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค่าซ่ักัร้่ด เป็นต้้น
• ค่าภาษ์่หักั ณ ที่่�จ้่าย 3%, ภาษ์่ม่ลค่าเพิ�ม 7%

12.00 น.

13.50 น.

14.45 น.  

เดินที่างส่่สนามบ่ิน

ออกัเดินที่างส่่กัรุ้งเที่พฯ โดยสายการบิินแอร์เอเชีีย 
เที่่�ยวบ่ิน FD3521

ถึึงสนามบ่ินดอนเมือง กัรุ้งเที่พฯ โดยสวัสดิภาพ

ช่่วงเช่้า

08.00 น.

11:00 น.

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำคณะเข้าช่มสนามชี้าง อารีนา อ่กัหนึ�งความ 
ภาคภ่มิ ใจ้ของช่าวบุ่ร้่ร้ัมย์ เป็นสนามกั่ฬาของสโมสร้
ฟืุ้ต้บ่อลที่่มบุ่ร้่ร้ัมย์ ย่ไนเต้็ด จุ้ผ้่้เข้าช่ม 32,600 ที่่�นั�ง  
ได้มาต้ร้ฐานร้ะดบั่สากัล และยงัได้บ่นัที่กึัลงกันิเนสส์บุ่�กั 
ว่าเป็นสนามฟืุ้ต้บ่อลในร้ะดับ่ฟื้ีฟื้่าแห่งเด่ยวที่่� ใช่้เวลา 
กั่อสร้้างน้อยที่่�สุดในโลกัคือ 256 วัน กั่อนพาเยือน 
สนามจ้ัดกัาร้แข่งขันร้ถึ “สนามชี้าง อินเตูอร์
เนชีั�นแนลุ่ เซอร์กิตู” ที่่�สามาร้ถึจุ้ผ้่้ช่มได้มากัถึึง 
50,000 คน ม่ม่ลค่ากัว่า 2 พันล้านบ่าที่ ได้มาต้ร้ฐาน
ร้ะดับ่โลกั ที่่�แร้กัและที่่�เด่ยวในปร้ะเที่ศไที่ย ถึือเป็น
สถึานที่่� highlight ที่่�ห้ามพลาด จ้นที่ำให้บุ่ร้่ร้ัมย์
ได้ ขึ�นช่ื�อว่าเป็นเมืองแห่งกั่ฬา กั่อนออกัเดินที่างส่่ 
ต้ั�งถึาวร้เมลอนฟื้าร้์ม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ตูั�งถาวรเมลุ่อนฟาร์ม 

อิสร้ะเลือกัซ่ื�อของฝากัในฟื้าร้์มเมล่อนแห่งภาค
ที่่�เต้ิบ่โต้บ่นผ้ืนดินทีุ่่งกัุลาร้้องไห้ ม่เมล่อนให้เลือกั
หลากัหลายสายพันธุ์ต้ลอดที่ั�งปี ผ้่านกัาร้ด่แล
ใส่ ใจ้อย่างด่ เล่�ยงแบ่บ่ปลอดสาร้พิษ์ในโร้งเร้ือน 
จ้นได้เมล่อนเนื�อหวานต้ามธร้ร้มช่าต้ิ 
และไม่ผ้่านสาร้เร้่งใดๆ

DAY 4
3 สิงหัาคม 2566
สนามชา้ง อารินีา-กริงุเท่พฯ 

ติั�งถาว่ริเมู่ลอนฟาริ์มู่

สนามู่ช้าง อาริ่นา

สนามู่ช้าง อินเติอริ์เนชั�นแนล เซอริ์กิติ

สนามู่ช้าง อินเติอริ์เนชั�นแนล เซอริ์กิติ



PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประที่ับใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.
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“เพชรบุุรี-กุุยบุุรี” 

เสน่่ห์์เมืืองสร้้างสร้ร้ค์์ แดน่สวร้ร้ค์์
อาห์าร้และวัฒน่ธร้ร้มืท้้องถิ่่�น่
28-30 พฤศจิิกายน 2565
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SEMINAR 
“ไหว้้ดีีมีีเฮง 9 สถานที่ี�

สุดีปัังรับุปัีเถาะ” 
กัับห์มือช้้าง ท้ศพร้ ศร้ีตุุลา 

24 ธัันวาคม 2565
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OUTBOUND
TRIP

Dream Desert 
Qatar-Jordan 

เยืือน่ด่น่แดน่ไข่่มืุกัแห์่ง
ตุะวัน่ออกักัลาง “กัาตุาร้์” 

สัมืผััส “จอร้์แดน่” 
ด่น่แดน่อาร้ยืธร้ร้มือัน่ศักัด่�ส่ท้ธ่�
29 มกราคม-5 กุมภาพันธั์ 2566
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SEMINAR 
แนว้โน้มีเศรษฐกุิจ 

และที่ิศที่างกุารลงทีุ่น 
2023 

18 กุมภาพันธั์ 2566
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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 โดยจะแจงใหผู ถือหุนกู 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 31 ธันวาคม 2565
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กาญจนา อักษรอารี
กรวีร เอนกฤทธิ์มงคล
กฤตย เฮงรัศมี
กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
กอบกุล อุณหโชค
โกวิท ภิรมยวงศ
กำจร วีรกาญจนา
กำพล โรจนรังสีธรรม
จุฑามาศ ลัคคะวิสสุต
จุฑามาส อรามพงษพันธ 
เจตน เจียรธนะกานนท
ชีวัน วิทยนคร
ฐิติมา ณ ระนอง
ณรงค อินทิพย
ณัฐ สุนทรสีมะ
ณัฐนิช นทเกลา
ณัฐพล เรืองปญญาพจน
ดรุณี จันทรเลิศฤทธิ์
ตรีทิพ หวังมิ่งมาศ
ธนพร ชินรักษา
ธนพล คุณากรธีรกุล
ธนาภรณ หาญวิวัฒนกูล
ธิดารัตน เล็กประเสริฐ
ธีรนุช ชัยรังษีเลิศ
ธีรพงษ อุดมกิตติพงศ
นภาศรี มานัสสถิตย
นรารัตน ธนารัชตะภูมิ
นลินธรณ ฉัตรคีรีรัตน
นันทิพร พัฒนพงศสถิต
นิสารัตน  คมสัน
นุชนารถ กิษามานนท
นุชนารถ พรจรูญ
นุสรา จิตต วิบูลย โสภณ
บัญชา สุคนธพงเผา
ปรินทร สถิตย วิภาวี
พงศรวี โอแสงธรรมนนท
พนิดา ศิ ริจงกลทอง
พรเทพ อมรถนอมโชค
พัชร เอกปญญาสกุล
พิชญนันท ประทีปสวางวงศ
พิทักษ กุลละวณิชย
พุทธชาด วสุวัต
ภัทธนันต    อธิเสรีรัตน
ภาคิน นาทพัฒนพงศ
ภาวิณี สุขพิ ริยกุล
ภิญญดา หลิน
มาลา ดำรงคะวิ ริยะพันธ
มาลินี บุญจันทร
ยิ่งลักษณ คงคาสัย
ยุพา ผลโภค

ยุพาพร ลิมสถายุรัตน
ยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล
รัชฎาพร  เกษรสุทธิอำพล
รัตนเกลา ลีวีระพันธุ
รัตนา อัศวศิ ริชัยกุล
ลักษณา ตรึงจิตวิลาส
ลัดดา วรนันทกุล
วรพจน เจนสวัสดิชัย
วรรณา พรฤกษงาม
วรวุฒิ วิศิษฎบัณฑิตกุล
วสพล ธนบดีภัทร
วัชระ อัมพรากร
วัชราภา พานิชเกษม
วันชัย อมรถนอมโชค
วิชัย เอื้องโชคชัย
ศรีสกุล  กิตติ ว ราภรณ 
ศิ ริพร ขัตตพงษ
ศิ ริพรรณ กิตติวิเศษ
ศิ ริรัตน ธนาศุภกร
ศิ ริวรรณ ขันติวัฒนะกุล
ศุภชัย ตนพงษพันธุ
ศุภรา ศรีเจริญ
สภาพ ชฎามหากุล
สมใจ  ประสิทธิ์ชัยพันธ
สมจิตร พรเจริญทรัพย
สมชัย พรชัยวิวัฒน
สมนึก ฟูศิ ริทรัพย
สมนึก วัชระดนัย
สรวงสุดา จงภัทรนิชพันธ
สวคนธ จันทนยิ่งยง
สินีนาฏ ไทยบุญรอด
สิ ริพันธุ จุลกรังคะ
สุจินตนา ศรียานุวัตรกุล
สุชาดา คัมภีราวัฒน
สุนทรี เต็มวิสุทธิ์กุล
สุปราณี  คัมภีราวัฒน
สุพจน สุขขะเสริมสุข
สุภาภรณ อารีประชากุล
สุมนา ทองสะพัก
เสรี นิลกานุวงศ
แสง ศรีวิทยารักษ
หทัยภัทร สงวนทรัพยทวี
อภิชัย เลิศอภิรักษ
อภิญญา วงศทอง
อรอุมา วิวัฒรางกูล
อัครพงศ สิ ริสินวิบูลย
อัญญาอร ตังติสานนท
อานนท อินทรนอย
อารียา ลีนะวัฒนา
อุไรวรรณ มังคละ
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