


PROGRAM OVERVIEW

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019   

กรุงโรม  – กรุงเทพมหานคร

19:00 น.  ออกเดินทางโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน

             กรุงโรมมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพ      

             อากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น.  พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กอง    

             บัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 21พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00 น.  พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำาเนียบรัฐบาล

09:15 น.  พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายใน 

             ทำาเนียบรัฐบาล

09:30 น.  พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำาบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ

             คณะทูตานุทูต ภายในตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล 

10:00 น.  เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)

             สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิต        

             มหาสีมารามราชวรวิหาร  พระสันตะปาปาปฏิสันถาร

11:15 น.  เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการ

             แพทย์ ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล 12:00 น.           

             ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ      

             โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถาน    

             สมณทูตวาติกัน

16:55 น.  เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  

             พระราชวังดุสิต

18:00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ

10:00 น.  พบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้

             ฝึกหัด ครูคำาสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  

             พระสันตะปาปาปราศรัย

11:00 น.  พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย  

             (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 11:50 น.   

             -พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้าน

             หลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง

             -เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น.  -พบผู้นำาคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ใน        

             ประเทศไทยพร้อมกับบรรดาผู้นำาสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์    

             นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17:00 น.  -พิธีบูชาขอบพระคุณสำาหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ    

             บางรัก พระสันตะปาปาเทศน์

Tuesday 19 November 2019

ROME –  BANGKOK

9:00       Departure by plane from Rome Fiumicino Airport for    

 Wednesday 20 November 2019

12:30     Arrival at Military Air Terminal 2 of Bangkok

12:30     OFFICIAL WELCOME at Military Air Terminal 2 of 

             Bangkok

Thursday 21 November 2019

09:00     WELCOME CEREMONY in the Government House courtyard

09:15     MEETING WITH THE PRIME MINISTER in the “Inner 

             Ivory Room” of the Government House

09:30     MEETING WITH AUTHORITIES, CIVIL SOCIETY AND 

             THE DIPLOMATIC CORPS in the “Inner Santi Maitri” 

             Hall of the Government House

10:00     VISIT TO THE SUPREME BUDDHIST PATRIARCH at 

             Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple          

             Greeting of the Holy Father

11:15     MEETING WITH THE MEDICAL STAFF OF ST. LOUIS   

             HOSPITAL

12:00     PRIVATE VISIT TO INFIRM AND DISABLED PEOPLE at 

             St. Louis Hospital Lunch at the Apostolic Nunciature

16:55     PRIVATE VISIT TO HIS MAJESTY THE KING MAHA 

             VAJIRALONGKORN “RAMA X” at Amphorn Royal Palace

18:00     HOLY MASS in the National Stadium     

Friday 22 November 2019
 

10:00     MEETING WITH PRIESTS, RELIGIOUS, SEMINARIANS 

             AND CATECHISTS in St Peter’s Parish

             Speech of the Holy Father

11:00     MEETING WITH THE BISHOPS OF THAILAND AND  

             FABC at the Blessed Nicholas Boonkerd Kitbamrung  

            Shrine Speech of the Holy Father

11:50     PRIVATE MEETING WITH THE MEMBERS OF THE  

             SOCIETY OF JESUS in a hall close to the Shrine 

             Lunch at the Apostolic Nunciature

15:20     MEETING WITH THE LEADERS OF THE CHRITIAN

             DENOMINATIONS AND OTHER RELIGIONS at                                              

             Chulalongkorn University

17:00     HOLY MASS WITH YOUNG PEOPLE at Assumption 

             Cathedral

                      



วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

กรุงเทพฯ-กรุงโตเกียว

09:15 น.  พิธีการอำาลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กอง  

             บัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น.  เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

             มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น.  เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น.  พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

Saturday 23 November 2019

BANGKOK-TOKYO

09:15      FAREWELL CEREMONY at Military Air Terminal 2 of 

              Bangkok

09:30      Departure by plane for Tokyo

17:40      Arrival at Tokyo-Haneda Airport

17:40      WELCOME CEREMONY at Tokyo-Haneda Airport



1.1.3 Media Centre Facilities
 
The Media Centre is equipped with the following :

1.1.3 การบริการภายในศูนย์สื่อมวลชนประกอบด้วย: 

(1)  Media Badge Collection Counter (located on the G Floor of the Crystal room Entrance)    

จุดรับบัตรประจำาตัวสื่อมวลชน ตั้งอยู่ที่ชั้น G หน้าห้องคริสตอล รูม

MEDIA CENTRE & GUIDELINES
ศูนย์สื่อมวลชนและข้อปฏิบัติสำาหรับสื่อมวลชน
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1.1 Media Centre 

1.1 ศูนย์สื่อมวลชน

1.1.1 Location 
The Media Centre is located at Holiday Inn Bangkok Silom - Crystal Ballroom , 981 Si Lom, Khwaeng Silom, Khet 

Bang Rak, Bangkok 10500. The Registration is located at lobby 2nd Floor. Members of the media are kindly advised 

to use the Hotel Entrance to access to the Media Centre.  *Accessibility is only made for accredited media mem-

bers bearing valid media badges only.

1.1.1 ที่ตั้งศูนย์สื่อมวลชน
ศูนย์สื่อมวลชนตั้งอยู่ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม , 981 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 โดยจุดลงทะเบียนอยู่บริเวณล็อบบี้ ชั้น2 ขอให้สื่อมวลชนใช้ประตูทางเข้าของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม 

เพื่อการเข้าศูนย์สื่อมวลชน *สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสื่ออย่างเป็นทางการเท่านั้น 

1.1.2 Hours of Operation
Media Centre

Silom 1-2 

19 November, 2019   12.00-24.00 hrs.

20 November, 2019  08.00-24.00 hrs. 

21 November, 2019  08.00-24.00 hrs. 

22 November, 2019  08.00-24.00 hrs.

23 November, 2019  - 

Crystal Ballroom

19 November, 2019   -

20 November, 2019  12.00-24.00 hrs.

21 November, 2019  08.00-24.00 hrs. 

22 November, 2019  08.00-24.00 hrs. 

23 November, 2019  08.00-12.00 hrs. 

1.1.2 เวลาในการปฏิบัติงาน 
ศูนย์สื่อมวลชน

สีลม 1-2 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  12.00-24.00 น.

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  08.00-24.00 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  08.00-24.00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  08.00-24.00 น.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562   - 

Crystal Ballroom

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562   -

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  12.00-24.00 น. 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  08.00-24.00 น. 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  08.00-24.00 น. 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  08.00-12.00 น. 



(2) Work Stations equipped with computers,  hi-speed internet access, photocopiers, printers, and electrical 

sockets for personal computers/laptops

พื้นที่ทำางาน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องถ่ายเอกสาร จุดปลั๊กอินให้บริการแก่

สื่อมวลชนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

(3) Press Room at basement floor – Silom Ballroom 1-2

ห้องสื่อมวลชนทั่วไป จัดให้อยู่บริเวณ ชั้น บี ห้องสีลม 1-2

(4) Live report and interview in front of the hotel (next to Family Mart)

พื้นที่สำาหรับการรายงานสดและการสัมภาษณ์บริเวณหน้าโรงแรม (อยู่บริเวณร้านแฟมิลี่มาร์ท)

(5) Video feeds from the broadcast to the Media Centre Photo and Video Gallery/ Press Releases 

จุดกระจายสัญญาณภาพวีดีโอและภาพนิ่ง

(6) คลังวิดีโอจากการถ่ายทอดสด

Photos and video footage on highlights of relevant events and functions will be available at  

www.popevisitthailand.com and shared folders on the computers provided at the Media Centre. 

สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดภาพและวีดิโอบรรยากาศการเสด็จของพระสันตะปาปาฟรังซิสในจุดต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ 

www.popevisitthailand.com หรือระบบแชร์ ในคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์สื่อมวลชน

• Press releases and other documents for the media will be available at www.popevisitthailand.com/press/

• สื่อมวลชนสามารถดาวน์โหลดเนื้อข่าวและเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://www.popevisitthailand.com/press/

Video Feeds  คลิปวีดิโอ

• Live feed and recorded videos of the events will be displayed on screen at the Media Centre. 

Re-runs will also be displayed on television screens. 

• The recorded video clips of opening remarks will be available for download through shared folders on 

desktop computers inside the Media Centre. 

• Natural feed can be downloaded through 40 SDI cables available within the Media Centre.

• สื่อมวลชนสามารถติดตามกำาหนดการถ่ายทอดสัญญาณสดของการเสด็จเยือนไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส ในครั้งนี้ได้ 

ภาพจะส่่งไปยังศูนย์สื่อมวลชนและการฉายซ้ำา ทางจอโทรทัศน์ภายใน

• สื่อมวลชนสามารถดึงสัญญาณภาพวีดีโอผ่านสาย SDI ที่จะเตรียมไว้ให้จำานวน 40 สายภายในศูนย์สื่อมวลชน

1.1.4 Media Coverage Guidelines / ข้อปฏิบัติสำาหรับสื่อมวลชน

•“Host Media” refers to the host media crew, including photographers and cameramen, who will cover all 

events in Pope Francis Apostolic Visit to Thailand. Host media will make available the images and video 

footages as soon as possible after each event on the website www.popevisitthailand.com and at the Media 

Centre. 

• “ส่ือเจ้าภาพ” หมายถึงช่างภาพและวีดิโอของเจ้าภาพ  ผู้จัดการงาน ซ่ึงจะถ่ายภาพและวีดิโอของทุกกำาหนดการของงานในคร้ังน้ี 

สื่อเจ้าภาพจะคัดเลือกภาพและวีดิโอของงาน  สำาหรับสื่อมวลชนอื่น ๆ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

www.popevisitthailand.com และระบบแชร์ภายในศูนย์สื่อมวลชน



• “All Media” refers to host media, official media, and the rest of the accredited media members holding 

valid media badges, including photographers, cameramen and reporters.

• “สื่อทั้งหมด” หมายถึงสื่อเจ้าภาพ สื่อทางการ และ  สื่อมวลชนอื่นๆ ที่ลงทะเบียนและถือบัตรประจำาตัวสื่อ โดย  

รวมถึงทั้งช่างภาพ ช่างวีดิโอ และผู้สื่อข่าว

1.1.5 Media Badges / บัตรสื่อมวลชน 

• The media badge must be worn at all times. Please note that the media badges will be checked at the 

Media Centre entry points. The media badges provided are non- transferable. 

• ส่ือมวลชนต้องติดบัตรส่ือมวลชนท่ีได้รับให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณศูนย์ส่ือมวลชน  และสถานท่ีต่างๆ และไม่สามารถ

มอบหมายให้ผู้อ่ืนใช้แทนได้ 

• Members of the media who may have misplaced their media badge must report  the loss in person immediately 

to the Media Center. Please present a valid photograph identification to obtain  a replacement. Once replaced, the 

previous badge will no longer be valid for entry into the Media Centre and all designated venues.

• กรณีที่บัตรสูญหาย กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการศูนย์  สื่อมวลชนทราบในทันที พร้อมแสดงเอกสาร แสดงตัวตน 

เพื่อประกอบการจัดทำาบัตรใหม่ โดยบัตรใบเดิมจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

• Members of the media are required to be at their designated venue at least 1.5 hours before each media 

opportunity. All security screening and equipment check will be conducted before each media opportunity. 

Members of the media will have to present their Thai ID/passport along with their badges to confirm their 

identity at each venue. Those who proceed to the venue without the proper badges will be denied coverage 

of the media opportunity. 

• สื่อมวลชนทุกท่านครวจะต้องมาถึงจุดรวมตัวก่อนกำาหนดกาน ณ ศูนย์สื่อมวลชนประจำาแต่ละจุดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ทั้งนี้จะทำาการตรวจอุปกรณ์กล้องก่อนทุกครั้ง สื่อมวลชนจะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมกับ

บัตรประจำาตัวส่ือมวลชนท่ีออกโดยเจ้าภาพ ต่อเจ้าหน้าท่ี ส่ือมวลชนท่านใดท่ีไม่มีบัตรดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

1.1.6 Dress Code / การแต่งกาย

• Members of the Media are kindly requested to dress appropriately when they are in the Media Centre or 

at any of the venues.

• สื่อมวลชนทุกท่านควรแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาที่  ปฏิบัติงานในศูนย์สื่อมวลชน พื้นที่พักรอของสื่อมวลชน 

และสถานที่ประชุม

1.1.7 Coffee Break / อาหารและเครื่องดื่มสำาหรับสื่อมวลชน

• Coffee break are provided at the Media Centre (Holiday Inn Silom)

• ที่ศูนย์สื่อมวลชน (Holiday Inn Silom) วัดนักบุญเปโตร และ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จะจัดอาหารว่าง coffee break 

ให้บริการสำาหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำาตัวสื่อมวลชน



กำาหนดการสำาหรับสื่อมวลชน
MEDIA OPPORTUNITIES

2

เนื่องด้วยความจำากัดของพื้นที่และเหตุผลทางด้านความปลอดภัย จึงจำาเป็นต้องจำากัดจำานวนช่างภาพนิ่งและช่างภาพวีดีโอ

หากในกรณีที่มีสื่อมวลชนจำานวนมากและสถานที่ที่ถูกจำากัดไว้ ผู้จัดงานจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อเจ้าภาพและสื่อทางการเท่า

นั้น สามารถเข้ามาทำาข่าว และให้้สื่อดังกล่าวแชร์ภาพข่าวให้สื่อมวลชนอื่นๆใช้ภาพต่อไป (ระบบpool ภาพ)

Due to space limitation and security reasons, most media coverage of the official events will be restricted 

to photographers and videographers only. In case of a large media turnout, media pooling will be exercised 

with priority given to Host Official Media and Official Media. The media pool media members shall share all 

the coverage materials with their colleagues upon request.

2.1 การเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างเป็นทางการ 

*กรุณาตรวจสอบกำาหนดการอัปเดตคร้ังล่าสุดท่ีศูนย์ส่ือมวลชน

ส่ือมวลชนควรลงไปถึงจุดปฏิบัติงานก่อน 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

เพ่ือตรวจสอบคัดกรองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าถึง

จุดปฏิบัติงาน

2.1 POPE Francis Apostolic Visit to Thailand

Please check for the latest updates at the Media 

Centre.

* Note that members of the media are required to 

assemble at the Venueat at least 1.5 hours hour 

before each media opportunity. Security screening 

and clearance will be conducted before each media 

opportunity.
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