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กิิจกิรรมเย่ี่�ยี่มชมกิิจกิาร ปตท. คร้�งท่� 2 ประจำาป ี2565

รอบท่ี่� 1 : วัันอัังคารท่ี่� 4 ตุุลาคม 2565 | รอบท่ี่� 2 : วัันพุุธท่ี่� 5 ตุุลาคม 2565 | รอบท่ี่� 3 : วัันพุฤหััสบด่ีท่ี่� 6 ตุุลาคม 2565

SITE VISITUPCOMING
4/5/6 ตุลาคม 2565
สถานท่ี่� : สถานีีรัับ-จ่่ายก๊๊าซธรัรัมชาติิเหลว (LNG Terminal) 
และสวนีสมุนีไพรัสมเด็็จ่พรัะเทพรััตินีรัาชสุด็าฯ สยามบรัมรัาชกุ๊มารีั 
จั่งหวัด็รัะยอง 

PTT SITE Visit

ก๊ำาหนีด็ก๊ารั
06.00 น. 

07.00 น.

07.30 น.

10.30 น. 

ลงที่ะเบ่ยนหัน้าห้ัอัง Auditorium 
อัาคาร 3 ชัั้�น 2 ปตุที่. สำานักงานใหัญ่่ 
และรับประที่านอัาหัารเช้ั้า

ผู้้้บริหัารกล่าวัตุ้อันรับ / จัับรางวััล Lucky Draw /
ถ่่ายภาพุร่วัมกัน ( ในห้ัอังประชุั้ม)

อัอักเดิีนที่างจัากกรุงเที่พุฯ โดียรถ่บัสปรับอัากาศ

เย่�ยมชั้มสถ่าน่รับ-จ่ัายก๊าซธรรมชั้าติุเหัลวั (LNG Terminal)
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12.30 น.

14.00 น.

15.30 น.

18.30 น. 

รับประที่านอัาหัารกลางวััน

เย่�ยมชั้มสวันสมุนไพุรสมเด็ีจัพุระเที่พุรัตุนราชั้สุดีาฯ 
สยามบรมราชั้กุมาร่ จัังหัวััดีระยอัง 

เดิีนที่างกลับกรุงเที่พุฯ

เดิีนที่างถึ่ง ปตุที่. สำานักงานใหัญ่่ โดียสวััสดิีภาพุ

ก๊ำาหนีด็ก๊ารั (ต่ิอ)

หมายเหตุิ
• ปตุที่. จัะจััดีส่งเอักสารยืนยันสิที่ธิ� ให้ักับ
  ผู้้้ท่ี่� ได้ีรับสิที่ธิ� โดียจัดีหัมายลงที่ะเบ่ยนหัลัง    
  ประกาศรายชืั้�อั หากไม่่แจ้้งยืืนยัืนภายืใน
  วัันท่ี่� 8 กันยืายืน 2565 ปตุที่. จัะถื่อัว่ัา
  สละสิที่ธิ�และเลื�อันรายชืั้�อัสำารอังขึึ้�นตุาม
  ลำาดัีบ
• ผู้้้เข้ึ้าร่วัมกิจักรรมประเภที่เย่�ยมชั้มกิจัการ
  จัะตุ้อังเป็นผู้้้ถื่อัหุ้ันก้้ ปตุที่. และผู้้้ติุดีตุาม
  ท่ี่�ได้ีแจ้ังรายละเอ่ัยดีในเอักสารยืนยันสิที่ธิ�
  กลับมาท่ี่� ปตุที่. เท่ี่านั�น เพืุ�อัดีำาเนินการ
  เรื�อังประกันภัยเดิีนที่าง (ยืกเว้ันผู้้้ถืือห้้นก้้
  ปตที่. ท่ี่�อาย้ืม่ากกว่ัา 80 ปีข้ึ้�นไป สาม่ารถื
  ม่อบฉัันที่ะให้ผู้้้อื�นเข้ึ้าร่วัม่กิจ้กรรม่แที่นได้้)
• กรณ่ียกเลิกการเข้ึ้าร่วัมกิจักรรม ตุ้อังแจ้ัง
  ล่วังหัน้าก่อนวัันจั้ด้กิจ้กรรม่อย่ืางน้อยื 
  7 วัันที่ำาการ มิเช่ั้นนั�นจัะถ้่กตัุดีสิที่ธิ�
  ในกิจักรรมประเภที่เย่�ยมชั้มกิจัการ
  เป็นเวัลา 3 ปี

ลงทะเบียนี 

ตุั�งแตุ่วัันน่�ถ่ึงวัันท่ี่� 21 สิงหัาคม 2565 
ประกาศผู้ลผู้้้ ได้ีรับสิที่ธิ�
วัันท่ี่� 26 สิงหัาคม 2565

จ้ำานวันสิที่ธิิ์�ผู้้้เข้ึ้าร่วัม่กิจ้กรรม่ 
50 สิที่ธิิ์�ต่อรอบ 
(ผู้้้ถื่อัหุ้ันก้้ ปตุที่. และผู้้้ติุดีตุาม 1 คน
ตุ่อั 1 สิที่ธิ� รวัม 100 คนตุ่อัรอับ) 
โดียสามารถ่เลือักได้ีเพุ่ยง 1 รอับเท่ี่านั�น

มาติรัก๊ารัป้อ้งกั๊นีและดู็แลผูู้�เดิ็นีทาง
ในีสถานีก๊ารัณ์์ โควิด็-19
• จัำากัดีจัำานวันผู้้้เดิีนที่างและม่การจััดีท่ี่�นั�งแบบ  
  เว้ันระยะห่ัาง 
• สงวันสิที่ธิ�การเข้ึ้าร่วัมกิจักรรมเฉพุาะผู้้้ท่ี่� ได้ีรับ
  การฉ่ดีวััคซ่นป้อังกันโควิัดี-19 ไม่น้อัยกว่ัา 
  3 เข็ึ้ม ก่อันการร่วัมกิจักรรมไม่น้อัยกว่ัา 
  14 วััน และไม่เกิน 180 วััน หัรือัเป็นไปตุาม
  มาตุรการขึ้อังภาครัฐในช่ั้วังการจััดีกิจักรรม 
  โดียแนบหัลักฐานการฉ่ดีในเอักสารการยืนยัน
  สิที่ธิ�เท่ี่านั�น
• ในวัันเดิีนที่างผู้้้เดิีนที่างทุี่กคนจัะตุ้อังแสดีง
  ผู้ลตุรวัจัหัาเชืั้�อัโควิัดี-19 ด้ีวัย Antigen Test Kit 
  หัรือัตุ้อังม่ใบรับรอังผู้ลการตุรวัจัท่ี่�ม่ผู้ลเป็นลบ
  ภายใน 24 ชั้ม. นำามาแสดีง ณี จุัดีลงที่ะเบ่ยน
  ในวัันเดิีนที่างเท่ี่านั�น กรณ่ีพุบผู้้้เดิีนที่าง
  ม่ผู้ลเป็นบวัก ขึ้อัสงวันสิที่ธิ�ยกเลิกการเดิีนที่าง
  ขึ้อังผู้้้ท่ี่�ม่ผู้ลเป็นบวัก
• ปตุที่. ขึ้อัสงวันสิที่ธิ�การเข้ึ้าร่วัมกิจักรรมขึ้อัง
  ผู้้้ท่ี่� ไม่ผู่้านเกณีฑ์์การคัดีกรอังโควิัดี-19 
  (อ้ัางอิังการตุรวัจัคัดีกรอังตุามนโยบายขึ้อัง
  ภาครัฐในช่ั้วังการจััดีกิจักรรม)
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