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500 สิิทธิ์ิ�
(ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้� ปตท. 1 คน

ต่อ 1 สิิทธิ์ิ� รวม 500 คน)

“ไหว้้ดีีมีีเฮง 9 สถานที่ี�สุดีปัังรัับปัีเถาะ” กัับหมีอช้้าง ที่ศพรั ศรัีตุุลา
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“เพช้รับุรัี-กัุยืบุรัี” 
เสน่ห์เมีืองสรั้างสรัรัค์์ 
แดีนสว้รัรัค์์อาหารั
และว้ัฒนธรัรัมีที่้องถิ�น

PTT SOCIETY
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ค์ว้ามีปัรัะที่ับใจ
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14 สิิทธิ์ิ�
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*หุ้มายเหุ้ต้ : ประกู้าศผู้ลทางเว็บไซต์ ปตท. และ SMS (เฉพาะผู้้� ได�รับสิิทธิ์ิ�)

ว้ันที่ี�จัดีกัิจกัรัรัมี จำานว้น ปัิดีรัับสมีัค์รั ปัรัะกัาศผัล*
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**ข�อมูลผู�ถือหุ�นกู� ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยรวมข�อมูลผู�ถือหุ�นกู�รุ�น PTTC295A แล�ว****ข�อมูลผู�ถือหุ�นกู� ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยรวมข�อมูลผู�ถือหุ�นกู�รุ�น PTTC295A แล�ว**

1 สแกน QR Code 
เพ�่อเป�นเพ�่อนกับเรา

คลิก Login 
เพ�่อลงทะเบียน

4 ยืนยันความถูกต�อง
และลงทะเบียนสำเร็จ

สามารถ Login เข�าระบบ PTT Debenture Club เพ�่อติดตามข�อมูลข�าวสารจากเรา
ลงทะเบียนสมัครร�วมกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษเฉพาะผู�ถือหุ�นกู� ได�แล�ววันนี้!

สามารถ Login เข�าระบบ PTT Debenture Club เพ�่อติดตามข�อมูลข�าวสารจากเรา
ลงทะเบียนสมัครร�วมกิจกรรม รับสิทธิพ�เศษเฉพาะผู�ถือหุ�นกู� ได�แล�ววันนี้!

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

Welcome The NewbiesWelcome The NewbiesWelcome The NewbiesWelcome The Newbies ยินดีต�อนรับสมาชิกใหม�ทุกท�านยินดีต�อนรับสมาชิกใหม�ทุกท�านยินดีต�อนรับสมาชิกใหม�ทุกท�านยินดีต�อนรับสมาชิกใหม�ทุกท�าน!!!!

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



PTT Debenture Club ชวนท่่านเลีียบเลีาะอ่่าวไท่ย 
เรีียนรี้�คุณุคุา่วฒันธรีรีมแลีะวถิีที่�อ่งถีิ�นท่ี�สะท่�อ่นคุวามคุดิ 
สรี�างสรีรีค์ุด�านอ่าหารีขอ่งชุมชนตัั้�งแตั้่อ่ดีตั้จนถึีง
ปััจจุบัน เยือ่นเมือ่ง "เพชรีบุรีี" หรืีอ่ "พริีบพรีี" เมือ่ง
ปัรีะวัตั้ิศาสตั้รี์ท่ี�ถี้กเปัรีียบให�เปั็น "อ่ยุธยาท่ี�ยังมีชีวิตั้" 
ด�วยเพรีาะมีวัดวาอ่ารีามในสมัยอ่ยุธยาอ่ย้่มาก ซึ่ึ�งมี
คุวามงดงามท่ั�งสถีาปััตั้ยกรีรีม จิตั้รีกรีรีมฝาผนัง แลีะ
ลีวดลีายปัน้ปัั� นสกลุีช่างเมอื่งเพชรี ตั้ลีอ่ดจนวฒันธรีรีม 
การีท่ำาอ่าหารีแลีะขนมหวานท่ี�ขึ�นชื�อ่ขอ่งเมือ่งเพชรีบุรีี 
นอ่กจากนั�นยังสัมผัสเสน่ห์ขอ่ง "ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์" 
ชมคุวามอ่ัศจรีรีย์ขอ่งชีวิตั้สัตั้ว์ปั่ า ณ "อุ่ท่ยาน 
แห่งชาติั้กุยบุรีี" ผืนป่ัาท่ี�อุ่ดมสมบ้รีณ์ด�วยฝ้งกรีะทิ่ง 
แลีะช�าง อ่ีกท่ั�งยังได�รี่วมกิจกรีรีมกับเชฟชุมชนท่ี�นำา
ขอ่งดี จ.ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์มาปัรีะกอ่บอ่าหารี สรี�างสรีรีคุ์
มื�อ่อ่รี่อ่ยให�ท่่านได�ลีิ�มลีอ่ง เปั็นการีตั้่อ่ยอ่ดตั้�นทุ่นท่าง
วัฒนธรีรีมท่ี�เตั้็มไปัด�วยกิจกรีรีมท่ี�สนุกแลีะได�คุวามรี้�

DAY 1
28 พฤศจิกายน 2565
กรีุงเท่พฯ-เพชรีบุรีี-วัดใหญ่่สุวรีรีณารีาม-
วัดเกาะแก�วสุท่ธารีาม-กลีุ่มศิลีปัะปั้นปัั� น-
อุ่ท่ยานแห่งชาตั้ิกุยบุรีี                       
06.00 น.

07.00 น.

09.00 น.

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

พบ่กัันที่่� โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
เจ้้าหน้าที่่�สุุขนิยมที่ัวร์์พร์้อมต้้อนร์ับ่และอำนวย
ความสุะดวกั บ่ร์ิกัาร์ม้�อเช่้าที่่�ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

ออกัเดินที่างสุ่่ จ.เพชรบุุรี (ใช่้เวลาเดินที่าง 2 ช่ั�วโมง)

นำช่ม วัดใหญ่่สุวรรณาราม พร์ะอาร์ามหลวงช่ั�นต้ร์่
ช่นิดวร์วิหาร์ เดิมช่้�อว่า วัดน้อยปัักัษ์์ใต้้ เปั็นวัดเกั่าแกั่
และสุำคัญที่่�สุร์้างข้�นในสุมัยกัร์ุงศร์่อยุธยา เปั็นแหล่ง
ร์วมฝีีม้องานช่่างที่่�ปัร์าณี่ต้อ่อนช่้อยและงดงาม

ของเพช่ร์บุ่ร์่ไว้มากัมาย โดยเฉพาะภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์ม
ฝีาผนังในโบ่สุถ์์เปั็นภาพเที่พชุ่มนุมศิลปัะอยุธยา
ฝีีม้อช่่างเม้องเพช่ร์ ช่มความงดงามของ 
ศาลากัาร์เปัร์่ยญไม้สุักั ซึ่้�งภายในถ์้อเปั็นแหล่งร์วม
งานศิลปั์และคต้ินิยมสุมัยอยุธยา ช่ม วัดเกาะแก้ว
สทุธาราม หร์อ้ วดัเกาะ สุร้์างข้�นในสุมยักัร์งุศร์อ่ยธุยา
ต้อนปัลาย ซึ่้�งวัดแห่งน่�เต้็มไปัด้วยเร์้�องร์าวที่าง
พุที่ธศิลปั์ โบ่ร์าณีที่่�หาช่มได้ยากั ช่มความงามของภาพ
จ้ิต้ร์กัร์ร์มฝีาผนังเข่ยนด้วยสุ่ฝีุ�นผสุมกัาว ม่อักัษ์ร์จ้าร์้กั
ร์ะบุ่ พ.ศ. 2277 บ่อกัปัีที่่�เข่ยนภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์มน่� 
ซึ่้�งต้ร์งกัับ่สุมัยสุมเด็จ้พร์ะเจ้้าอย่่หัวบ่ร์มโกัศ

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวันที่่�ร์้านพวงเพช่ร์ 
ร์้านเกั่าแกั่ของช่าวเพช่ร์บุ่ร์่ ลองล๊�มช๊มรส 
“ปลาดุกทะเลผััดฉ่่า” อาหารท้องถิ่๊�นที�ต้้องช๊ม

ร่วมก๊จกรรม workshop รักษ์์ ป้�น ศิ๊ลป์ 
งานปูนป้�นเมืองเพชรบุุรี หน้�งในงานช่่างสุิบ่หม่่ 
ที่่�เปั็นมร์ดกัแห่งภ่มิปััญญาสุ้บ่ที่อดมาต้ั�งแต้่อด่ต้
จ้วบ่จ้นปััจ้จุ้บ่ัน เร์่ยนร์่้ลงม้อปัั�นลายปัร์ะจ้ำยาม 
ลายไที่ยพ้�นฐาน ต้ลอดจ้นเร์่ยนร์่้ปัร์ะวัต้ิความเปั็นมา
ของปั่นปัั�นเม้องเพช่ร์บุ่ร์่กัับ่กลุ่มศิ๊ลปะปูนป้�น 
บุ้านอาจารยั์ทองร่วง เอมโอษ์ฐ ศิลปัินแห่งช่าต้ิ
สุาขาที่ศันศลิป์ั (ปัร์ะณีต่้ศลิป์ั-ศลิปัะปัน่ปัั�น พ.ศ. 2554) 
และคร์่ศิลปั์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ลองล๊�มช๊มรส 
“ลอดช่องน�ำต้าลข้้น” น�ำเชื�อมเคี่ี�ยัวจากต้าลโต้นด
เมืองเพชรแท้ จ้ากันั�นออกัเดินที่างสุ่่ อำเภอกุยับุุรี 
จ.ประจวบุคี่ีรีข้ันธ์ (ใช่้เวลาเดินที่าง 1.30 ช่ม.)
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INBOUND TRIPUPCOMING 28-30 พฤศจิิกายน 2565
สถานที่่� : เพชรีบุรีี-ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์

CREATIVE CULTURE
Gastronomy 

วัดัใหญ่สุุ่วัรรณาราม 

วััดเกาะแก้วัสุุทธาราม

&
“เพชรบุุรี-กุุยบุุรี”
เสุน่่ห์เมืองสุร้างสุรรค์์ แดน่สุวัรรค์์อาหาร
และวััฒน่ธรรมท้องถิ่่�น่ 

นำช่มความอุดมสุมบ่่ร์ณี์ของผ้นปั�าต้ะวันต้กัของ 
อุทยัานแห่งชาต้๊กุยับุุรี ต้ามพร์ะร์าช่ดำร์ัสุของ
ร์ัช่กัาลที่่� 9 ที่่�ว่า “ช่้างปั�าควร์อย่่ในปั�า เพ่ยงแต้่ต้้อง
ที่ำให้ปั�านั�นม่อาหาร์เพ่ยงพอ” ที่่�น่�เต้็มไปัด้วยสุัต้ว์ปั�า
นานาช่นิด ที่ั�งช่้างปั�า กัร์ะที่ิง วัวแดง หมาใน 
นกัปั�าหายากั และอ้�น ๆ อ่กัมากัมาย อ่กัที่ั�งยังม่
กัาร์สุร์้างโปั�งเที่่ยมให้สุัต้ว์ปั�า สุร์้างฝีายช่ะลอน�ำ
หร์้อแปัลงหญ้า เพ้�อเปั็นแหล่งน�ำและแหล่งอาหาร์
ให้กัับ่สุัต้ว์ ที่ำให้กัุยบุ่ร์่ได้ร์ับ่ฉายาว่าเปั็น 
“ซึ่าฟาร์่เม้องไที่ย” ต้่อด้วยก๊จกรรมซาฟารี
ดูสัต้ว์ป่าในผัืนป่ากุยับุุรี ร์ับ่ฟังคำแนะนำและ
เต้ร์่ยมต้ัวช่มสุัต้ว์ปั�า ณี อุที่ยานแห่งช่าต้ิกัุยบุ่ร์่ 
ม่โอกัาสุพบ่เจ้อช่้างปั�า จ้ะลงมาอาบ่น�ำ 
กัินน�ำกัันที่่�บ่่อต้่าง ๆ ในเขต้หน่วยปั�ายาง 

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ เดินที่างสุ่่ที่่�พักั 
Dhevan Dara Beach Villa Kuiburi **** 
หรือเทียับุเท่า (พัก 2 คี่ืน)

DAY 2
29 พฤศจิกายน 2565
วดัเขาชอ่่งกรีะจก-ชมุชนไรีด่นิไท่ย-วดัอ่า่วน�อ่ย

ช่่วงเช่้า ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ วัดเข้าช่องกระจก ซึ่้�งเปั็นที่่�ปัร์ะดิษ์ฐาน
พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลองและพร์ะบ่ร์มสุาร์่ร์ิกัธาตุ้ 
ซึ่้�งร์ัช่กัาลที่่� 9 เสุด็จ้มาที่ร์งปัร์ะกัอบ่พิธ่บ่ร์ร์จุ้เม้�อ
วันที่่� 12 มิถ์ุนายน พ.ศ. 2501 พร์้อมที่ั�งที่ร์งปัล่กั
ต้้นพร์ะศร์ม่หาโพธิ�ที่่�นำมาจ้ากัพทุี่ธคยา เขาช่่องกัร์ะจ้กั
แห่งน่�ค้อสุัญลักัษ์ณี์ของเม้องปัร์ะจ้วบ่ค่ร์่ขันธ์ 

รักษ์์ ป้ั้� น่ ศิ่ลปั้์ 

วััดเขาช่่องกระจก 



PTT Debenture Club ชวนท่่านเลีียบเลีาะอ่่าวไท่ย 
เรียีนรี้�คุณุคุา่วฒันธรีรีมแลีะวถิีที่�อ่งถีิ�นท่ี�สะท่�อ่นคุวามคุดิ 
สรี�างสรีรีค์ุด�านอ่าหารีขอ่งชุมชนตัั้�งแตั้่อ่ดีตั้จนถึีง
ปััจจุบัน เยือ่นเมือ่ง "เพชรีบุรีี" หรืีอ่ "พริีบพรีี" เมือ่ง
ปัรีะวัตั้ิศาสตั้รี์ท่ี�ถี้กเปัรีียบให�เปั็น "อ่ยุธยาท่ี�ยังมีชีวิตั้" 
ด�วยเพรีาะมีวัดวาอ่ารีามในสมัยอ่ยุธยาอ่ย้่มาก ซึ่ึ�งมี
คุวามงดงามท่ั�งสถีาปััตั้ยกรีรีม จิตั้รีกรีรีมฝาผนัง แลีะ
ลีวดลีายปัน้ปัั� นสกลุีชา่งเมอื่งเพชรี ตั้ลีอ่ดจนวฒันธรีรีม 
การีท่ำาอ่าหารีแลีะขนมหวานท่ี�ขึ�นชื�อ่ขอ่งเมือ่งเพชรีบุรีี 
นอ่กจากนั�นยังสัมผัสเสน่ห์ขอ่ง "ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์" 
ชมคุวามอ่ัศจรีรีย์ขอ่งชีวิตั้สัตั้ว์ปั่ า ณ "อุ่ท่ยาน 
แห่งชาติั้กุยบุรีี" ผืนป่ัาท่ี�อุ่ดมสมบ้รีณ์ด�วยฝ้งกรีะทิ่ง 
แลีะช�าง อ่ีกท่ั�งยังได�รี่วมกิจกรีรีมกับเชฟชุมชนท่ี�นำา
ขอ่งดี จ.ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์มาปัรีะกอ่บอ่าหารี สรี�างสรีรีค์ุ
มื�อ่อ่รี่อ่ยให�ท่่านได�ลีิ�มลีอ่ง เปั็นการีตั้่อ่ยอ่ดตั้�นทุ่นท่าง
วัฒนธรีรีมท่ี�เตั้็มไปัด�วยกิจกรีรีมท่ี�สนุกแลีะได�คุวามรี้�

DAY 1
28 พฤศจิกายน 2565
กรีุงเท่พฯ-เพชรีบุรีี-วัดใหญ่่สุวรีรีณารีาม-
วัดเกาะแก�วสุท่ธารีาม-กลีุ่มศิลีปัะปั้นปัั� น-
อุ่ท่ยานแห่งชาตั้ิกุยบุรีี                       
06.00 น.

07.00 น.

09.00 น.

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

พบ่กัันที่่� โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
เจ้้าหน้าที่่�สุุขนิยมที่ัวร์์พร์้อมต้้อนร์ับ่และอำนวย
ความสุะดวกั บ่ร์ิกัาร์ม้�อเช่้าที่่�ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

ออกัเดินที่างสุ่่ จ.เพชรบุุรี (ใช่้เวลาเดินที่าง 2 ช่ั�วโมง)

นำช่ม วัดใหญ่่สุวรรณาราม พร์ะอาร์ามหลวงช่ั�นต้ร์่
ช่นิดวร์วิหาร์ เดิมช่้�อว่า วัดน้อยปัักัษ์์ใต้้ เปั็นวัดเกั่าแกั่
และสุำคัญที่่�สุร์้างข้�นในสุมัยกัร์ุงศร์่อยุธยา เปั็นแหล่ง
ร์วมฝีีม้องานช่่างที่่�ปัร์าณี่ต้อ่อนช่้อยและงดงาม

ของเพช่ร์บุ่ร์่ไว้มากัมาย โดยเฉพาะภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์ม
ฝีาผนังในโบ่สุถ์์เปั็นภาพเที่พชุ่มนุมศิลปัะอยุธยา
ฝีีม้อช่่างเม้องเพช่ร์ ช่มความงดงามของ 
ศาลากัาร์เปัร์่ยญไม้สุักั ซึ่้�งภายในถ์้อเปั็นแหล่งร์วม
งานศิลปั์และคต้ินิยมสุมัยอยุธยา ช่ม วัดเกาะแก้ว
สทุธาราม หร์อ้ วดัเกาะ สุร้์างข้�นในสุมัยกัร์งุศร์อ่ยธุยา
ต้อนปัลาย ซึ่้�งวัดแห่งน่�เต้็มไปัด้วยเร์้�องร์าวที่าง
พุที่ธศิลปั์ โบ่ร์าณีที่่�หาช่มได้ยากั ช่มความงามของภาพ
จ้ิต้ร์กัร์ร์มฝีาผนังเข่ยนด้วยสุ่ฝีุ�นผสุมกัาว ม่อักัษ์ร์จ้าร์้กั
ร์ะบุ่ พ.ศ. 2277 บ่อกัปัีที่่�เข่ยนภาพจ้ิต้ร์กัร์ร์มน่� 
ซึ่้�งต้ร์งกัับ่สุมัยสุมเด็จ้พร์ะเจ้้าอย่่หัวบ่ร์มโกัศ

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวันที่่�ร์้านพวงเพช่ร์ 
ร์้านเกั่าแกั่ของช่าวเพช่ร์บุ่ร์่ ลองล๊�มช๊มรส 
“ปลาดุกทะเลผััดฉ่่า” อาหารท้องถิ่๊�นที�ต้้องช๊ม

ร่วมก๊จกรรม workshop รักษ์์ ป้�น ศิ๊ลป์ 
งานปูนป้�นเมืองเพชรบุุรี หน้�งในงานช่่างสุิบ่หม่่ 
ที่่�เปั็นมร์ดกัแห่งภ่มิปััญญาสุ้บ่ที่อดมาต้ั�งแต้่อด่ต้
จ้วบ่จ้นปััจ้จุ้บ่ัน เร์่ยนร์่้ลงม้อปัั�นลายปัร์ะจ้ำยาม 
ลายไที่ยพ้�นฐาน ต้ลอดจ้นเร์่ยนร์่้ปัร์ะวัต้ิความเปั็นมา
ของปั่นปัั�นเม้องเพช่ร์บุ่ร์่กัับ่กลุ่มศิ๊ลปะปูนป้�น 
บุ้านอาจารยั์ทองร่วง เอมโอษ์ฐ ศิลปัินแห่งช่าต้ิ
สุาขาที่ศันศลิป์ั (ปัร์ะณีต่้ศลิป์ั-ศลิปัะปัน่ปัั�น พ.ศ. 2554) 
และคร์่ศิลปั์ของแผ่นดิน พ.ศ. 2553 ลองล๊�มช๊มรส 
“ลอดช่องน�ำต้าลข้้น” น�ำเชื�อมเคี่ี�ยัวจากต้าลโต้นด
เมืองเพชรแท้ จ้ากันั�นออกัเดินที่างสุ่่ อำเภอกุยับุุรี 
จ.ประจวบุคี่ีรีข้ันธ์ (ใช่้เวลาเดินที่าง 1.30 ช่ม.)
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INBOUND TRIPUPCOMING 28-30 พฤศจิิกายน 2565
สถานที่่� : เพชรีบุรีี-ปัรีะจวบคุีรีีขันธ์

CREATIVE CULTURE
Gastronomy 

วัดัใหญ่สุุ่วัรรณาราม 

วััดเกาะแก้วัสุุทธาราม

&
“เพชรบุุรี-กุุยบุุรี”
เสุน่่ห์เมืองสุร้างสุรรค์์ แดน่สุวัรรค์์อาหาร
และวััฒน่ธรรมท้องถิ่่�น่ 

นำช่มความอุดมสุมบ่่ร์ณี์ของผ้นปั�าต้ะวันต้กัของ 
อุทยัานแห่งชาต้๊กุยับุุรี ต้ามพร์ะร์าช่ดำร์ัสุของ
ร์ัช่กัาลที่่� 9 ที่่�ว่า “ช่้างปั�าควร์อย่่ในปั�า เพ่ยงแต้่ต้้อง
ที่ำให้ปั�านั�นม่อาหาร์เพ่ยงพอ” ที่่�น่�เต้็มไปัด้วยสุัต้ว์ปั�า
นานาช่นิด ที่ั�งช่้างปั�า กัร์ะที่ิง วัวแดง หมาใน 
นกัปั�าหายากั และอ้�น ๆ อ่กัมากัมาย อ่กัที่ั�งยังม่
กัาร์สุร์้างโปั�งเที่่ยมให้สุัต้ว์ปั�า สุร์้างฝีายช่ะลอน�ำ
หร์้อแปัลงหญ้า เพ้�อเปั็นแหล่งน�ำและแหล่งอาหาร์
ให้กัับ่สุัต้ว์ ที่ำให้กัุยบุ่ร์่ได้ร์ับ่ฉายาว่าเปั็น 
“ซึ่าฟาร์่เม้องไที่ย” ต้่อด้วยก๊จกรรมซาฟารี
ดูสัต้ว์ป่าในผัืนป่ากุยับุุรี ร์ับ่ฟังคำแนะนำและ
เต้ร์่ยมต้ัวช่มสุัต้ว์ปั�า ณี อุที่ยานแห่งช่าต้ิกัุยบุ่ร์่ 
ม่โอกัาสุพบ่เจ้อช่้างปั�า จ้ะลงมาอาบ่น�ำ 
กัินน�ำกัันที่่�บ่่อต้่าง ๆ ในเขต้หน่วยปั�ายาง 

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ เดินที่างสุ่่ที่่�พักั 
Dhevan Dara Beach Villa Kuiburi **** 
หรือเทียับุเท่า (พัก 2 คี่ืน)

DAY 2
29 พฤศจิกายน 2565
วดัเขาชอ่่งกรีะจก-ชมุชนไรีด่นิไท่ย-วดัอ่า่วน�อ่ย

ช่่วงเช่้า ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ วัดเข้าช่องกระจก ซึ่้�งเปั็นที่่�ปัร์ะดิษ์ฐาน
พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลองและพร์ะบ่ร์มสุาร์่ร์ิกัธาตุ้ 
ซึ่้�งร์ัช่กัาลที่่� 9 เสุด็จ้มาที่ร์งปัร์ะกัอบ่พิธ่บ่ร์ร์จุ้เม้�อ
วันที่่� 12 มิถ์ุนายน พ.ศ. 2501 พร์้อมที่ั�งที่ร์งปัล่กั
ต้้นพร์ะศร์ม่หาโพธิ�ที่่�นำมาจ้ากัพทุี่ธคยา เขาช่่องกัร์ะจ้กั
แห่งน่�ค้อสุัญลักัษ์ณี์ของเม้องปัร์ะจ้วบ่ค่ร์่ขันธ์ 

รักษ์์ ป้ั้� น่ ศิ่ลปั้์ 

วััดเขาช่่องกระจก 



ลีงท่ะเบียน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถ์้งวันที่่� 30 ตุ้ลาคม 2565 
  ปัร์ะกัาศผลผ่้ ได้ร์ับ่สุิที่ธิ�วันที่่� 4 พฤศจ้ิกัายน 2565 
• จ้ำนวนสุิที่ธิ�ผ่้เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์ม 14 สุิที่ธิ� 
  (ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สุิที่ธิ� 
  ร์วม 28 คน)

การีสำารีอ่งท่ี�นั�ง
• ช่ำร์ะเงินเต้็มจ้ำนวน ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565

กรีณียกเลีิกการีเดินท่าง
• ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 14 พฤศจ้ิกัายน 2565 : สุงวนสุิที่ธิ� ไม่ค้นเงินใด ๆ
  ที่ั�งสุิ�นเน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 3
30 พฤศจิกายน 2565
ถีำ�าเขาหลีวง-สวนตั้าลีลีงุถีนอ่ม-กรีงุเท่พฯ

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ ถิ่�ำเข้าหลวง (ใช่้เวลาเดินที่าง 1.45 ช่ม.) 
ถ์�ำแห่งน่�เคยเปั็นที่่�เสุด็จ้ปัร์ะพาสุมาต้ั�งแต้่สุมัย
ร์ัช่กัาลที่่� 4 ที่ร์งโปัร์ดถ์�ำเขาหลวงน่�มากั 
โดยที่ร์งบ่่ร์ณีะพร์ะพุที่ธร์่ปัเกั่าแกั่ที่่�ม่มาแต้่โบ่ร์าณี
ภายในถ์�ำ และโปัร์ดเกัล้าฯ ให้สุร์้างบ่ันไดหินลงไปั
ในถ์�ำ ภายในถ์�ำแบ่่งพ้�นที่่�โดยธร์ร์มช่าต้ิ 
ม่พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลอง ม่หินที่่�เกัิดจ้ากัน�ำหยด
ลงมาเปั็นร์่ปัเหม้อนเต้่า ถ์�ำเขาหลวงม่ช่าวไที่ย 
ช่าวต้่างปัร์ะเที่ศลงมาเที่่�ยวกัันนานนับ่ร์้อยปัีแล้ว 
ม่บ่ันที่้กัของช่าวยุโร์ปัและภาพปัร์ากัฏในงานพิมพ์
ของอังร์่ ม่โอ นักัธร์ร์มช่าต้ิวิที่ยาช่าวฝีร์ั�งเศสุที่่�
เดินที่างมายังไที่ย ลาว กััมพ่ช่าแล้วกัลับ่ไปัต้่พิมพ์
ไว้เม้�อ พ.ศ. 2407

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ คี่รัวต้าลโต้นด 
ลองล๊�มช๊มรส “ยัำใหญ่่” ใส่สารพัด เมนูโบุราณ
ข้องเพชรบุุรี 

มาตั้รีการีปั้อ่งกันแลีะด้แลีผ้�เดินท่าง
ในสถีานการีณ์ โคุวิด-19
• สุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มเฉพาะผ่้ที่่� ได้ร์ับ่กัาร์ฉ่ดวัคซึ่่น
  ป้ัองกันัโควดิ-19 ไม่น้อยกัว่า 2 เขม็ ก่ัอนกัาร์ร่์วมกัจิ้กัร์ร์ม
  ไม่น้อยกัว่า 14 วนั หร์อ้เป็ันไปัต้ามมาต้ร์กัาร์ของภาคร์ฐั
  ในช่่วงกัาร์จ้ดักัจิ้กัร์ร์ม โดยสุ่งหลกััฐานกัาร์ฉ่ดวคัซึ่น่ภายใน
  วนัช่ำร์ะค่าเดนิที่างเท่ี่านั�น 
• ผ่้เดินที่างทีุ่กัคนจ้ะต้้องนำสุ่งผลต้ร์วจ้หาเช่้�อโควิด-19 ด้วย 
  Antigen Test Kit หร์้อต้้องม่ ใบ่ร์ับ่ร์องผลกัาร์ต้ร์วจ้ที่่�ม่ผล
  เปั็นลบ่ไม่เกัิน 24 ช่ั�วโมงกั่อนวันเดินที่างให้กัับ่ ปัต้ที่. กัร์ณี่
  พบ่ผ่้เดินที่างม่ผลเปั็นบ่วกั ขอสุงวนสุิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร์เดินที่าง 
  ของผ่้ที่่�ม่ผลเปั็นบ่วกั และจ้ะไม่ม่กัาร์ค้นเงินใด ๆ ที่ั�งสุิ�น
  เน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช่้จ้่ายล่วงหน้าให้ผ่้เดินที่างแล้ว
• ปัต้ที่. ขอสุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มของผ่้ที่่�ไม่ผ่าน
  เกัณีฑ์์กัาร์คัดกัร์องโควิด-19 (อ้างอิงกัาร์ต้ร์วจ้คัดกัร์อง
  ต้ามนโยบ่ายของภาคร์ัฐในช่่วงกัาร์จ้ัดกัิจ้กัร์ร์ม) 

นำช่ม “สวนต้าลลุงถิ่นอม” แหล่งเร์่ยนร์่้ภ่มิปััญญา
ต้าลโต้นด หร์้อกัลุ่มอนุร์ักัษ์์และสุ้บ่สุานต้าลโต้นด 
ต้ั�งอย่่ที่่� ต้.ถ์�ำร์งค์ อ.บ่้านลาด จ้.เพช่ร์บุ่ร์่ หน้�งเด่ยว
ของจ้ังหวัดเพช่ร์บุ่ร์่ที่่�ม่กัาร์ปัล่กัเร์่ยงกัันเปั็นแถ์ว 
ภายในพ้�นที่่�กัว่า 10 ไร์่ เปั็นพ้�นที่่�ที่่�มากัไปัด้วยต้้นต้าล 
และวิถ์่กัาร์ที่ำต้าลของช่าวบ่้าน ที่่�นับ่ว่าหาด่ยากั
ในเม้องไที่ย เปั็นชุ่มช่นที่่�โดดเด่นไปัด้วยภ่มิปััญญา
ร่วม workshop สนุกกับุก๊จกรรม 
เคี่ี�ยัวน�ำต้าลสด ๆ และทำข้นมต้าล 
ด้วยัฝีีมือท่านเอง

ได้เวลาสุมควร์เดินที่างกัลับ่สุ่่ กรุงเทพฯ 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 2.30 ช่ม.)

ถ์้ง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
โดยสุวัสุดิภาพ 

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการี

ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม
(พักัห้องละ 2 คน)

บุ่คคลที่ั�วไปั (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร์าคา

17,900

19,900 

2,500

รีายลีะเอ่ียด คุนลีะ (บาท่)

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการีรีวม
• ค่าปัร์ะกัันภัยอุบ่ัต้ิเหตุ้ร์ะหว่างกัาร์เดินที่าง ที่่านละ 
  1,000,000 บ่าที่ (เง้�อนไขต้ามกัร์มธร์ร์ม์)
• ค่าภาษ์่หักั ณี ที่่�จ้่าย 3%, ภาษ์่ม่ลค่าเพิ�ม 7% 

อ่ัตั้รีานี�ไม่รีวม
• ค่าใช่้จ้่ายสุ่วนต้ัวนอกัเหน้อจ้ากัที่่�ร์ะบุ่ไว้ ในร์ายกัาร์ 
  เช่่น ค่าอาหาร์และเคร์้�องด้�มที่่�สุั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร์ศัพที่์ 
  ค่าซึ่ักัร์่ด เปั็นต้้น

ช่่วงบ่่าย

18.00 น.ซี่่�โค์รงหมูอบสัุบปั้ะรด

วััดอ่าวัน่้อย

ถิ่ำ�าเขาหลวัง

เปั็นจุ้ดช่มวิวเม้องที่่�ด่ที่่�สุุดอ่กัแห่งหน้�ง มองเห็นไกัล
ถ์้งเขาต้ะนาวศร์่ อ่าวปัร์ะจ้วบ่ฯ เขาต้าม่องล่าย 
เขาล้อมหมวกั ฯลฯ ม่บ่ันได 396 ขั�น ม่ความสุ่ง 
245 เมต้ร์จ้ากัร์ะดับ่น�ำที่ะเล จ้ากันั�นพาช่ม 
ชุมชนไร่ด๊นไทยั เร์่ยนร์่้กัาร์ที่ำไร์่สุับ่ปัะร์ดที่่�ม่มากัถ์้ง 
6 สุายพันธุ์ ม่ร์สุช่าต้ิหอมหวาน workshop 
สนุกสนานกับุการลงมือทำซี� โคี่รงหมูอบุสับุปะรด

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ ชุมชนไร่ด๊นไทยั

เดนิที่างสุ่ ่วดัอ่าวน้อยั นำช่มอโุบ่สุถ์ไม้สุกััที่องที่ั�งหลงั 
ลวดลายไที่ยที่่�วิจ้ิต้ร์บ่ร์ร์จ้งและกัาร์แกัะสุลักัที่่�ละเอ่ยด
ปัร์าณี่ต้ ที่ำให้โบ่สุถ์์ไม้สุักัที่องสุวยงามต้ร์ะกัาร์ต้าเปั็น
อย่างมากั ภายในโบ่สุถ์์ปัร์ะดษิ์ฐานพร์ะพทุี่ธร์ป่ัเพ้�อให้
นกััท่ี่องเที่่�ยวเข้ามากัร์าบ่ไหว้ขอพร์เสุร์มิสุร้์างสุริ์มิงคล 
อ่กัที่ั�งยังม่งานจ้ิต้กัร์ร์มร์อบ่ผนังโบ่สุถ์์ที่่�เกั่�ยวกัับ่
พร์ะพุที่ธศาสุนาที่่�ม่ความสุวยงามน่าปัร์ะที่ับ่ใจ้ 

ก๊จกรรมปล่อยัปู ซ่�งลูกปูสามารถิ่เจร๊ญ่เต้๊บุโต้
ต้่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้ เป็นการคี่ืน
คี่วามอุดมสมบุูรณ์ ให้แก่ธรรมชาต้๊ได้เป็นอยั่างดี 
เดินที่างสุ่่ที่่�พักั Dhevan Dara Beach 
Villa Kuiburi **** หรือเทียับุเท่า

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม



ลีงท่ะเบียน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถ์้งวันที่่� 30 ตุ้ลาคม 2565 
  ปัร์ะกัาศผลผ่้ ได้ร์ับ่สุิที่ธิ�วันที่่� 4 พฤศจ้ิกัายน 2565 
• จ้ำนวนสุิที่ธิ�ผ่้เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์ม 14 สุิที่ธิ� 
  (ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สุิที่ธิ� 
  ร์วม 28 คน)

การีสำารีอ่งท่ี�นั�ง
• ช่ำร์ะเงินเต้็มจ้ำนวน ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565

กรีณียกเลีิกการีเดินท่าง
• ภายในวันที่่� 13 พฤศจ้ิกัายน 2565 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 14 พฤศจ้ิกัายน 2565 : สุงวนสุิที่ธิ� ไม่ค้นเงินใด ๆ
  ที่ั�งสุิ�นเน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผ่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING INBOUND TRIP

DAY 3
30 พฤศจิกายน 2565
ถีำ�าเขาหลีวง-สวนตั้าลีลีงุถีนอ่ม-กรีงุเท่พฯ

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์เช่้า ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม

เดินที่างสุ่่ ถิ่�ำเข้าหลวง (ใช่้เวลาเดินที่าง 1.45 ช่ม.) 
ถ์�ำแห่งน่�เคยเปั็นที่่�เสุด็จ้ปัร์ะพาสุมาต้ั�งแต้่สุมัย
ร์ัช่กัาลที่่� 4 ที่ร์งโปัร์ดถ์�ำเขาหลวงน่�มากั 
โดยที่ร์งบ่่ร์ณีะพร์ะพุที่ธร์่ปัเกั่าแกั่ที่่�ม่มาแต้่โบ่ร์าณี
ภายในถ์�ำ และโปัร์ดเกัล้าฯ ให้สุร์้างบ่ันไดหินลงไปั
ในถ์�ำ ภายในถ์�ำแบ่่งพ้�นที่่�โดยธร์ร์มช่าต้ิ 
ม่พร์ะพุที่ธบ่าที่จ้ำลอง ม่หินที่่�เกัิดจ้ากัน�ำหยด
ลงมาเปั็นร์่ปัเหม้อนเต้่า ถ์�ำเขาหลวงม่ช่าวไที่ย 
ช่าวต้่างปัร์ะเที่ศลงมาเที่่�ยวกัันนานนับ่ร์้อยปัีแล้ว 
ม่บ่ันที่้กัของช่าวยุโร์ปัและภาพปัร์ากัฏในงานพิมพ์
ของอังร์่ ม่โอ นักัธร์ร์มช่าต้ิวิที่ยาช่าวฝีร์ั�งเศสุที่่�
เดินที่างมายังไที่ย ลาว กััมพ่ช่าแล้วกัลับ่ไปัต้่พิมพ์
ไว้เม้�อ พ.ศ. 2407

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ คี่รัวต้าลโต้นด 
ลองล๊�มช๊มรส “ยัำใหญ่่” ใส่สารพัด เมนูโบุราณ
ข้องเพชรบุุรี 

มาตั้รีการีปั้อ่งกันแลีะด้แลีผ้�เดินท่าง
ในสถีานการีณ์ โคุวิด-19
• สุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มเฉพาะผ่้ที่่� ได้ร์ับ่กัาร์ฉ่ดวัคซึ่่น
  ป้ัองกันัโควดิ-19 ไม่น้อยกัว่า 2 เขม็ ก่ัอนกัาร์ร่์วมกัจิ้กัร์ร์ม
  ไม่น้อยกัว่า 14 วนั หร์อ้เป็ันไปัต้ามมาต้ร์กัาร์ของภาคร์ฐั
  ในช่่วงกัาร์จ้ดักัจิ้กัร์ร์ม โดยสุ่งหลกััฐานกัาร์ฉ่ดวคัซึ่น่ภายใน
  วนัช่ำร์ะค่าเดนิที่างเท่ี่านั�น 
• ผ่้เดินที่างทีุ่กัคนจ้ะต้้องนำสุ่งผลต้ร์วจ้หาเช่้�อโควิด-19 ด้วย 
  Antigen Test Kit หร์้อต้้องม่ ใบ่ร์ับ่ร์องผลกัาร์ต้ร์วจ้ที่่�ม่ผล
  เปั็นลบ่ไม่เกัิน 24 ช่ั�วโมงกั่อนวันเดินที่างให้กัับ่ ปัต้ที่. กัร์ณี่
  พบ่ผ่้เดินที่างม่ผลเปั็นบ่วกั ขอสุงวนสุิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร์เดินที่าง 
  ของผ่้ที่่�ม่ผลเปั็นบ่วกั และจ้ะไม่ม่กัาร์ค้นเงินใด ๆ ที่ั�งสุิ�น
  เน้�องจ้ากัได้สุำร์องค่าใช่้จ้่ายล่วงหน้าให้ผ่้เดินที่างแล้ว
• ปัต้ที่. ขอสุงวนสุิที่ธิ�กัาร์เข้าร์่วมกัิจ้กัร์ร์มของผ่้ที่่�ไม่ผ่าน
  เกัณีฑ์์กัาร์คัดกัร์องโควิด-19 (อ้างอิงกัาร์ต้ร์วจ้คัดกัร์อง
  ต้ามนโยบ่ายของภาคร์ัฐในช่่วงกัาร์จ้ัดกัิจ้กัร์ร์ม) 

นำช่ม “สวนต้าลลุงถิ่นอม” แหล่งเร์่ยนร์่้ภ่มิปััญญา
ต้าลโต้นด หร์้อกัลุ่มอนุร์ักัษ์์และสุ้บ่สุานต้าลโต้นด 
ต้ั�งอย่่ที่่� ต้.ถ์�ำร์งค์ อ.บ่้านลาด จ้.เพช่ร์บุ่ร์่ หน้�งเด่ยว
ของจ้ังหวัดเพช่ร์บุ่ร์่ที่่�ม่กัาร์ปัล่กัเร์่ยงกัันเปั็นแถ์ว 
ภายในพ้�นที่่�กัว่า 10 ไร์่ เปั็นพ้�นที่่�ที่่�มากัไปัด้วยต้้นต้าล 
และวิถ์่กัาร์ที่ำต้าลของช่าวบ่้าน ที่่�นับ่ว่าหาด่ยากั
ในเม้องไที่ย เปั็นชุ่มช่นที่่�โดดเด่นไปัด้วยภ่มิปััญญา
ร่วม workshop สนุกกับุก๊จกรรม 
เคี่ี�ยัวน�ำต้าลสด ๆ และทำข้นมต้าล 
ด้วยัฝีีมือท่านเอง

ได้เวลาสุมควร์เดินที่างกัลับ่สุ่่ กรุงเทพฯ 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 2.30 ช่ม.)

ถ์้ง กรุงเทพฯ โรงแรมรอยััลปร๊�นเซส หลานหลวง 
โดยสุวัสุดิภาพ 

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการี

ผ่้ถ์้อหุ้นกั่้ ปัต้ที่. และผ่้ต้ิดต้าม
(พักัห้องละ 2 คน)

บุ่คคลที่ั�วไปั (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร์าคา

17,900

19,900 

2,500

รีายลีะเอ่ียด คุนลีะ (บาท่)

อ่ัตั้รีาคุ่าบรีิการีรีวม
• ค่าปัร์ะกัันภัยอุบ่ัต้ิเหตุ้ร์ะหว่างกัาร์เดินที่าง ที่่านละ 
  1,000,000 บ่าที่ (เง้�อนไขต้ามกัร์มธร์ร์ม์)
• ค่าภาษ์่หักั ณี ที่่�จ้่าย 3%, ภาษ์่ม่ลค่าเพิ�ม 7% 

อ่ัตั้รีานี�ไม่รีวม
• ค่าใช่้จ้่ายสุ่วนต้ัวนอกัเหน้อจ้ากัที่่�ร์ะบุ่ไว้ ในร์ายกัาร์ 
  เช่่น ค่าอาหาร์และเคร์้�องด้�มที่่�สุั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร์ศัพที่์ 
  ค่าซึ่ักัร์่ด เปั็นต้้น

ช่่วงบ่่าย

18.00 น.ซี่่�โค์รงหมูอบสัุบปั้ะรด

วััดอ่าวัน่้อย

ถิ่ำ�าเขาหลวัง

เปั็นจุ้ดช่มวิวเม้องที่่�ด่ที่่�สุุดอ่กัแห่งหน้�ง มองเห็นไกัล
ถ์้งเขาต้ะนาวศร์่ อ่าวปัร์ะจ้วบ่ฯ เขาต้าม่องล่าย 
เขาล้อมหมวกั ฯลฯ ม่บ่ันได 396 ขั�น ม่ความสุ่ง 
245 เมต้ร์จ้ากัร์ะดับ่น�ำที่ะเล จ้ากันั�นพาช่ม 
ชุมชนไร่ด๊นไทยั เร์่ยนร์่้กัาร์ที่ำไร์่สุับ่ปัะร์ดที่่�ม่มากัถ์้ง 
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ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์กัลางวัน 
Local Chef Thailand ณ ชุมชนไร่ด๊นไทยั

เดนิที่างสุ่ ่วดัอ่าวน้อยั นำช่มอโุบ่สุถ์ไม้สุกััที่องที่ั�งหลงั 
ลวดลายไที่ยที่่�วิจ้ิต้ร์บ่ร์ร์จ้งและกัาร์แกัะสุลักัที่่�ละเอ่ยด
ปัร์าณี่ต้ ที่ำให้โบ่สุถ์์ไม้สุักัที่องสุวยงามต้ร์ะกัาร์ต้าเปั็น
อย่างมากั ภายในโบ่สุถ์์ปัร์ะดษิ์ฐานพร์ะพทุี่ธร์ป่ัเพ้�อให้
นกััท่ี่องเที่่�ยวเข้ามากัร์าบ่ไหว้ขอพร์เสุร์มิสุร้์างสุริ์มิงคล 
อ่กัที่ั�งยังม่งานจ้ิต้กัร์ร์มร์อบ่ผนังโบ่สุถ์์ที่่�เกั่�ยวกัับ่
พร์ะพุที่ธศาสุนาที่่�ม่ความสุวยงามน่าปัร์ะที่ับ่ใจ้ 

ก๊จกรรมปล่อยัปู ซ่�งลูกปูสามารถิ่เจร๊ญ่เต้๊บุโต้
ต้่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้ เป็นการคี่ืน
คี่วามอุดมสมบุูรณ์ ให้แก่ธรรมชาต้๊ได้เป็นอยั่างดี 
เดินที่างสุ่่ที่่�พักั Dhevan Dara Beach 
Villa Kuiburi **** หรือเทียับุเท่า

ร์ับ่ปัร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ห้องอาหาร์โร์งแร์ม
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เตรีียมความพร้ีอมเสริีมความปัังรัีบปีั 2566 กัับ  
9 สถานทีี่�ที่ำบุญไหว้พรีะขอพรี ที่ั�งเร่ี�องของสุขภาพ 
โชคลาภ เงินที่อง หน้าทีี่�กัารีงาน รีวมถึงความรีักั 
พรี้อมเปัิดดวงชะตาในศัักัรีาชใหม่กัับงานสัมมนา  
“ไหว้้ดีีมีีเฮง 9 สถานทีี่�สุดีปัังรัับปีัเถาะ” กัับหมอช้าง 
ที่ศัพรี ศัรีีตุลา หมอดูช่�อดังของเม่องไที่ย ที่ี�จะพาทีุ่กัที่่าน 
ไปัสะสมแต้มบุญพร้ีอมเผยเคล็ดลับกัารีไหว้ ขอพรี  
และมูเตลู ทีี่�รีับรีองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน! งานนี� 
สายบุญสายมูห้ามพลาด!  

24 ธัันวาคม 2565
ถ่่ายทอดสด (Live Streaming) 
เวลา : 10.00-12.00 น.

SEMINARUPCOMING

กำำ�หนดกำ�ร
10.00 น.

11.30 น.

12.00 น.

บรีรียาย 
“ไหว้ดีมีเฮง 
9 สถานที่ี�สุดปััง
รีับปัีเถาะ” กัับ
หมอช้าง ที่ศัพรี ศัรีีตุลา

ตอบคำถาม

จบกัารีบรีรียาย

หม�ยเหตุุ
• 1 สิที่ธิ์ิ� จะได้รีับรีหัสกัารีเข้าชม 1 รีหัส 
  โดย ปัตที่. จะจัดส่งรีายละเอียด
  กัารีเข้ารีะบบ live streaming 
  ให้ผู้ที่ี�   ได้รีับสิที่ธิ์ิ�หลังปัรีะกัาศัรีายช่�อ

ลงทะเบีียน 

ตั�งแต่วันนี�ถึงวันที่ี� 27 พฤศัจิกัายน 2565 
ปัรีะกัาศัผลผู้ ได้รีับสิที่ธิ์ิ� 
วันที่ี� 2 ธิ์ันวาคม 2565

จำนว้นสิที่ธิ์ิ�ผู้้้เข้้ารั่ว้มีกิิจกิรัรัมี 
500 สิที่ธิ์ิ�ต่่อรัอบ 
(ผู้ถ่อหุ้นกัู้ ปัตที่. 1 คนต่อ 1 สทิี่ธิ์ิ� 
รีวม 500 คน)

หมอช้้าง ทศพร ศรีตุุลา

ไหว้ดีีมีเฮง

รัับปีีเถาะ
สถ่านท่�สุดปังั
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สองดิินแดินแห่่งทะเลทรายสุดิอัศจรรย์ เยือน  
"กาตาร์" ประเทศเล็ก ๆ ดิินแดินไข่่มุุกแห่่งอ่าวอาห่รับ  
เจ้าภาพการแข่่งข่ันฟุุตบอลโลกปี 2022 ชมุสุดิยอดิ 
สถาปัตยกรรมุแล ะการออกแบบโดิยสถาปนิก 
ท่� ไดิ้รับรางวัลจากทั�วโลก และเร่ยนร้้วัฒนธรรมุ
ตะวันออกกลางผ่่ านพิ พิธภัณฑ์์ทั นสมุัย  เยื อน  
"จอร์แดิน" ย้อนเวลาส้่อารยธรรมุโบราณอันศักดิิ�สิทธิ�  
ชมุ "เพตรา" นครส่ดิอกกุห่ลาบ มุรดิกโลกท่�ซ่่อนตัว 
อย้่ในหุ่บเข่าแห่่งโมุเสส 1 ใน 7 สิ�งมุห่ัศจรรย์ข่องโลก  
และพิ เศษยิ� งข่้� นกับการชมุ Petra by Night  
การแสดิงแสงส่สุดิอลังการในนครเพตรายามุคำ�าคืน  
ตะลุย "ทะเลทรายวาดิิรัมุ" ห่รือ Valley of the Moon  
ทะเลทรายส่แดิงอันกว้างให่ญ่่ นอนพักกายในแคมุป์ 
ใต้แสงดิาวระยิบระยับท่�จะทำาให่้คำ�าคืนสุดิแสนพิเศษ  
และอย่าพลาดิการพิส้จน์ความุอัศจรรย์ข่องธรรมุชาติ 
ดิ้วยการ "ลอยตัว" ในทะเลเดิดิซ่่ซ่้�งถือว่าเค็มุท่�สุดิ 
ในโลก 

DAY 1
29 มุกราคมุ 2566
กรุงเทพฯ-กาตาร์-ห่มุ้่บ้านวัฒนธรรมุกาตารา-
The National Museum of Qatar-
พิพิธภัณฑ์์ศิลปะอิสลามุ-ซุ่ก วากิฟุ                       
06.30 น.

09.20 น.

12.45 น. 

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

คณะพร้้อมกัันที่่� สนามบิินสุวรรณภููมิ 
อาคารผูู้�โดยสารขาออกชั้้�น 4 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้้าหน้าที่่�สุุขนิยมที่ัวร้์ 
พร้้อมต้้อนร้ับ่และอำนวยความสุะดวกั

ออกัเดินที่างจ้ากักัรุ้งเที่พฯ โดย 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR 831 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 7.25 ช่ั�วโมง)

ถึึง สนามบิินนานาชั้าติโดฮา ประเทศกาตาร์ 
เปล่�ยนกัาร้เดินที่างเป็นร้ถึโค้ช่ ปร้ับ่อากัาศ  
(เวลาที่้องถึิ�นช่้ากัว่าปร้ะเที่ศไที่ย 4 ช่ั�วโมง) เดินที่างสุ่่ 
หมู�บิ�านว้ฒนธรรมกาตารา (Katara Cultural Village) 
แหล่งเร้ย่นร้่้ศลิปวฒันธร้ร้มของกัร้งุโดฮา ปร้ะกัอบ่ด้วย
โร้งละคร้กัลางแจ้้งขนาดใหญ่่ โร้งดนต้ร้่ออร้์เคสุต้ร้า 
สุมาคมและช่มร้มศิลปะต้่าง ๆ ร้้านอาหาร้นานาช่นิด 

ต้ลาดที่้องถึิ�นจ้ำลอง ม่ลานจ้ัดแสุดงงานสุร้้างคล้าย
โคลอสุเซี่ยม ไฮไลต้์ของที่่�น่�คือหอคอยนกัพิร้าบ่ 
ซีึ�งม่กัาร้เจ้าะร้่ให้นกัพิร้าบ่เข้ามาอย่่อาศัย

ช่ม The National Museum of Qatar (NMOQ) 
พิพิธภััณฑสุถึานแห่งช่าต้ิ ฉายา Desert Rose หร้ือ
กัุหลาบ่แห่งที่ะเลที่ร้าย ออกัแบ่บ่โดยฌ็็อง น่แวล 
(Jean Nouvel) สุถึาปนิกัช่าวฝร้ั�งเศสุผู้่้ออกัแบ่บ่ล่ฟวร้์ 
(Louvre) ที่่�อาบ่่ดาบ่่ ที่ำให้สุถึานที่่�แห่งน่�กัลายเป็น
พิพิธภััณฑ์ที่่�สุวยงดงาม คงไว้ซีึ�งเอกัลักัษณ์ของกัาต้าร้์ 
ภัายในบ่อกัเล่าเร้ื�องร้าวต้ั�งแต้่ยุคกั่อกัำเนิดปร้ะเที่ศ 
วัฒนธร้ร้ม ความเป็นอย่่ ร้วมถึึงจ้ัดแสุดงโบ่ร้าณวัต้ถึุ 
และบ่อกัเล่าแผู้นงานในอนาคต้อนัล�ำสุมยัของดนิแดน
แห่งน่�อ่กัด้วย ผู้่านช่ม พิิพิิธภู้ณฑ์์ศิลปะอิสลาม 
(Museum of Islamic Art) พิพิธภััณฑ์ศิลปะอิสุลาม
ที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดในโลกั ต้ั�งอย่่ร้ิมอ่าวห่างจ้ากัโดฮาคอร้์นิช่ 
(Doha Corniche) ออกัแบ่บ่โดยสุถึาปนิกัช่ื�อดัง 
ไอ. เอ็ม. เพ (I.M. PEI) ผู้่้ออกัแบ่บ่พ่ร้ะมิดของ
พิพิธภััณฑ์ล่ฟวร้์ (Louvre Museum) ในปาร้่สุ แถึมยัง
เป็นเจ้้าของร้างวัลพร้ิต้ซี์เกัอร้์ (Pritzker Architecture 
Prize) กัาร้ันต้่ฝีมือขั�นเที่พแห่งสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม

สุัมผู้ัสุบ่ร้ร้ยากัาศ ซุุก วากิฟ (Souq Waqif) เป็น
จุ้ดแลกัเปล่�ยนสุินค้าพื�นเมืองและสุัต้ว์ต้่าง ๆ ร้ะหว่าง
ช่าวเบ่ด่อินและช่าวพื�นเมือง ต้ลาดที่่�สุร้้างจ้ากัไม้น่��
ผู่้านช่่วงเวลาคกึัคกัั ซีบ่เซีา ร้วมถึงึไฟไหม้มาหลายคร้ั�ง 
จ้นในที่่�สุุดกั็ได้ร้ับ่กัาร้ร้่โนเวต้ให้แข็งแร้งใหม่เอ่�ยม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น
เข้าสุ่่ที่่�พักั Hyatt Regency Oryx Doha ***** หรือ
เทียบิเท�า
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OUTBOUND TRIPUPCOMING 29 มกราคม-5 กุมภาพัันธ์์ 2566
สถานที่่� : Qatar-Jordan

เยืือนดิินแดินไข่่มุุก
แห่่งตะวัันออกกลาง “กาตาร์์”

สััมุผััสั “จอร์์แดิน” 
ดิินแดินอาร์ยืธร์ร์มุอันศัักดิิ�สัิทธิ�

DAY 2
30 มุกราคมุ 2566
มุสัยดิิประจำาชาตกิาตาร-์จอรแ์ดิน

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

15.30 น.

17.50 น.

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำช่มมัสุยิดปร้ะจ้ำช่าต้ิกัาต้าร้์ Imam Muhammad 
ibn Abd al-Wahhab* เป็นมัสุยิดที่่�ม่ขนาดใหญ่่ที่่�สุุด
ในกัาต้าร้์ สุร้้างขึ�นเมื�อ ค.ศ. 2011 ต้ั�งอย่่บ่นพื�นที่่� 
175,164 ต้าร้างเมต้ร้ ร้่ปแบ่บ่ของมัสุยิดเป็นกัาร้
ผู้สุมผู้สุานของวัฒนธร้ร้มอาหร้ับ่ร้่วมสุมัย ซีึ�งเป็น
แลนด์มาร้์กัสุำคัญ่ของกัาต้าร้์ 
*ขอสุงวนสุิที่ธิ�ในกัาร้เข้าช่มด้านใน กัร้ณ่ม่กัาร้
ปร้ะกัอบ่พิธ่กัร้ร้มที่างศาสุนาหร้ือปร้ะกัาศจ้ากั
ที่างร้าช่กัาร้

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น 
จ้ากันั�นเดินที่างสุ่่สุนามบ่ินกัาต้าร้์

เหินฟ้าสุ่่ กรุงอ้มมาน ประเทศจอร์แดน โดย 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR 402 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 3.20 ช่ั�วโมง)

เดินที่างถึึง สนามบิินนานาชั้าติ Queen Alia 
ณ กรุงอ้มมาน ประเทศจอร์แดน (เวลาที่้องถึิ�น
ช่้ากัว่าปร้ะเที่ศไที่ย 4 ช่ั�วโมง) เข้าสุ่่ที่่�พักั 
Amman Grand Hyatt Hotel ***** หรือเทียบิเท�า

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

DREAM DESERT 
Qatar-Jordan

ซุุก วากิฟ

The National Museum of Qatar 

Katara Cultural Village

พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะอิิสลาม
Imam Muhammad 
ibn Abd al-Wahhab



สองดิินแดินแห่่งทะเลทรายสุดิอัศจรรย์ เยือน  
"กาตาร์" ประเทศเล็ก ๆ ดิินแดินไข่่มุุกแห่่งอ่าวอาห่รับ  
เจ้าภาพการแข่่งข่ันฟุุตบอลโลกปี 2022 ชมุสุดิยอดิ 
สถาปัตยกรรมุแล ะการออกแบบโดิยสถาปนิก 
ท่� ไดิ้รับรางวัลจากทั�วโลก และเร่ยนร้้วัฒนธรรมุ
ตะวันออกกลางผ่่ านพิ พิธภัณฑ์์ทั นสมุัย  เยื อน  
"จอร์แดิน" ย้อนเวลาส้่อารยธรรมุโบราณอันศักดิิ�สิทธิ�  
ชมุ "เพตรา" นครส่ดิอกกุห่ลาบ มุรดิกโลกท่�ซ่่อนตัว 
อย้่ในหุ่บเข่าแห่่งโมุเสส 1 ใน 7 สิ�งมุห่ัศจรรย์ข่องโลก  
และพิ เศษยิ� งข่้� นกับการชมุ Petra by Night  
การแสดิงแสงส่สุดิอลังการในนครเพตรายามุคำ�าคืน  
ตะลุย "ทะเลทรายวาดิิรัมุ" ห่รือ Valley of the Moon  
ทะเลทรายส่แดิงอันกว้างให่ญ่่ นอนพักกายในแคมุป์ 
ใต้แสงดิาวระยิบระยับท่�จะทำาให่้คำ�าคืนสุดิแสนพิเศษ  
และอย่าพลาดิการพิส้จน์ความุอัศจรรย์ข่องธรรมุชาติ 
ดิ้วยการ "ลอยตัว" ในทะเลเดิดิซ่่ซ่้�งถือว่าเค็มุท่�สุดิ 
ในโลก 

DAY 1
29 มุกราคมุ 2566
กรุงเทพฯ-กาตาร์-ห่มุ้่บ้านวัฒนธรรมุกาตารา-
The National Museum of Qatar-
พิพิธภัณฑ์์ศิลปะอิสลามุ-ซุ่ก วากิฟุ                       
06.30 น.

09.20 น.

12.45 น. 

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเย็น

คณะพร้้อมกัันที่่� สนามบิินสุวรรณภููมิ 
อาคารผูู้�โดยสารขาออกชั้้�น 4 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้้าหน้าที่่�สุุขนิยมที่ัวร้์ 
พร้้อมต้้อนร้ับ่และอำนวยความสุะดวกั

ออกัเดินที่างจ้ากักัรุ้งเที่พฯ โดย 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR 831 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 7.25 ช่ั�วโมง)

ถึึง สนามบิินนานาชั้าติโดฮา ประเทศกาตาร์ 
เปล่�ยนกัาร้เดินที่างเป็นร้ถึโค้ช่ ปร้ับ่อากัาศ  
(เวลาที่้องถึิ�นช่้ากัว่าปร้ะเที่ศไที่ย 4 ช่ั�วโมง) เดินที่างสุ่่ 
หมู�บิ�านว้ฒนธรรมกาตารา (Katara Cultural Village) 
แหล่งเร้ย่นร้่้ศลิปวฒันธร้ร้มของกัร้งุโดฮา ปร้ะกัอบ่ด้วย
โร้งละคร้กัลางแจ้้งขนาดใหญ่่ โร้งดนต้ร้่ออร้์เคสุต้ร้า 
สุมาคมและช่มร้มศิลปะต้่าง ๆ ร้้านอาหาร้นานาช่นิด 

ต้ลาดที่้องถึิ�นจ้ำลอง ม่ลานจ้ัดแสุดงงานสุร้้างคล้าย
โคลอสุเซี่ยม ไฮไลต้์ของที่่�น่�คือหอคอยนกัพิร้าบ่ 
ซีึ�งม่กัาร้เจ้าะร้่ให้นกัพิร้าบ่เข้ามาอย่่อาศัย

ช่ม The National Museum of Qatar (NMOQ) 
พิพิธภััณฑสุถึานแห่งช่าต้ิ ฉายา Desert Rose หร้ือ
กัุหลาบ่แห่งที่ะเลที่ร้าย ออกัแบ่บ่โดยฌ็็อง น่แวล 
(Jean Nouvel) สุถึาปนิกัช่าวฝร้ั�งเศสุผู้่้ออกัแบ่บ่ล่ฟวร้์ 
(Louvre) ที่่�อาบ่่ดาบ่่ ที่ำให้สุถึานที่่�แห่งน่�กัลายเป็น
พิพิธภััณฑ์ที่่�สุวยงดงาม คงไว้ซีึ�งเอกัลักัษณ์ของกัาต้าร้์ 
ภัายในบ่อกัเล่าเร้ื�องร้าวต้ั�งแต้่ยุคกั่อกัำเนิดปร้ะเที่ศ 
วัฒนธร้ร้ม ความเป็นอย่่ ร้วมถึึงจ้ัดแสุดงโบ่ร้าณวัต้ถึุ 
และบ่อกัเล่าแผู้นงานในอนาคต้อนัล�ำสุมยัของดนิแดน
แห่งน่�อ่กัด้วย ผู้่านช่ม พิิพิิธภู้ณฑ์์ศิลปะอิสลาม 
(Museum of Islamic Art) พิพิธภััณฑ์ศิลปะอิสุลาม
ที่่� ใหญ่่ที่่�สุุดในโลกั ต้ั�งอย่่ร้ิมอ่าวห่างจ้ากัโดฮาคอร้์นิช่ 
(Doha Corniche) ออกัแบ่บ่โดยสุถึาปนิกัช่ื�อดัง 
ไอ. เอ็ม. เพ (I.M. PEI) ผู้่้ออกัแบ่บ่พ่ร้ะมิดของ
พิพิธภััณฑ์ล่ฟวร้์ (Louvre Museum) ในปาร้่สุ แถึมยัง
เป็นเจ้้าของร้างวัลพร้ิต้ซี์เกัอร้์ (Pritzker Architecture 
Prize) กัาร้ันต้่ฝีมือขั�นเที่พแห่งสุถึาปัต้ยกัร้ร้ม

สุัมผู้ัสุบ่ร้ร้ยากัาศ ซุุก วากิฟ (Souq Waqif) เป็น
จุ้ดแลกัเปล่�ยนสุินค้าพื�นเมืองและสุัต้ว์ต้่าง ๆ ร้ะหว่าง
ช่าวเบ่ด่อินและช่าวพื�นเมือง ต้ลาดที่่�สุร้้างจ้ากัไม้น่��
ผู่้านช่่วงเวลาคกึัคกัั ซีบ่เซีา ร้วมถึงึไฟไหม้มาหลายคร้ั�ง 
จ้นในที่่�สุุดกั็ได้ร้ับ่กัาร้ร้่โนเวต้ให้แข็งแร้งใหม่เอ่�ยม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น
เข้าสุ่่ที่่�พักั Hyatt Regency Oryx Doha ***** หรือ
เทียบิเท�า
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OUTBOUND TRIPUPCOMING 29 มกราคม-5 กุมภาพัันธ์์ 2566
สถานที่่� : Qatar-Jordan

เยืือนดิินแดินไข่่มุุก
แห่่งตะวัันออกกลาง “กาตาร์์”

สััมุผััสั “จอร์์แดิน” 
ดิินแดินอาร์ยืธร์ร์มุอันศัักดิิ�สัิทธิ�

DAY 2
30 มุกราคมุ 2566
มุสัยดิิประจำาชาตกิาตาร-์จอรแ์ดิน

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

15.30 น.

17.50 น.

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

นำช่มมัสุยิดปร้ะจ้ำช่าต้ิกัาต้าร้์ Imam Muhammad 
ibn Abd al-Wahhab* เป็นมัสุยิดที่่�ม่ขนาดใหญ่่ที่่�สุุด
ในกัาต้าร้์ สุร้้างขึ�นเมื�อ ค.ศ. 2011 ต้ั�งอย่่บ่นพื�นที่่� 
175,164 ต้าร้างเมต้ร้ ร้่ปแบ่บ่ของมัสุยิดเป็นกัาร้
ผู้สุมผู้สุานของวัฒนธร้ร้มอาหร้ับ่ร้่วมสุมัย ซีึ�งเป็น
แลนด์มาร้์กัสุำคัญ่ของกัาต้าร้์ 
*ขอสุงวนสุิที่ธิ�ในกัาร้เข้าช่มด้านใน กัร้ณ่ม่กัาร้
ปร้ะกัอบ่พิธ่กัร้ร้มที่างศาสุนาหร้ือปร้ะกัาศจ้ากั
ที่างร้าช่กัาร้

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น 
จ้ากันั�นเดินที่างสุ่่สุนามบ่ินกัาต้าร้์

เหินฟ้าสุ่่ กรุงอ้มมาน ประเทศจอร์แดน โดย 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR 402 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 3.20 ช่ั�วโมง)

เดินที่างถึึง สนามบิินนานาชั้าติ Queen Alia 
ณ กรุงอ้มมาน ประเทศจอร์แดน (เวลาที่้องถึิ�น
ช่้ากัว่าปร้ะเที่ศไที่ย 4 ช่ั�วโมง) เข้าสุ่่ที่่�พักั 
Amman Grand Hyatt Hotel ***** หรือเทียบิเท�า

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

DREAM DESERT 
Qatar-Jordan

ซุุก วากิฟ

The National Museum of Qatar 

Katara Cultural Village

พิิพิิธภััณฑ์์ศิิลปะอิิสลาม
Imam Muhammad 
ibn Abd al-Wahhab
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UPCOMING OUTBOUND TRIP DAY 5
2 กุมุภาพันธ์ 2566
ทะเลทรายวาดิริมัุ

DAY 4
1 กุมุภาพันธ์ 2566
ปราสาทคร้เสดิโชบัก-เพตรา-Petra by Night

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ช่่วงเช่้า

ช่่วงเย็น

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

DAY 3
31 มุกราคมุ 2566
นครเจอราช-โอวลัพลาซ่า-มุาดิาบา-นำ�าพุรอ้น Ma’in
ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม เดนิที่าง 
ไปยัง นครเจอราชั้ (Jerash) หร้ือ “เมืองพันเสุา” 
เป็นอด่ต้ 1 ใน 10 หัวเมืองเอกัต้ะวันออกัอันยิ�งใหญ่่
ของอาณาจ้ักัร้โร้มัน สุันนิษฐานว่าเมืองน่�น่าจ้ะ
สุร้้างขึ�นในร้าว 200-100 ปีก่ัอนคร้สิุต์้ศกััร้าช่ ต่้อมาใน 
ค.ศ. 749 นคร้แห่งน่�ได้ถึก่ัแผู่้นดนิไหวคร้ั�งใหญ่่ที่ำลาย
และถึ่กัที่ร้ายฝังกัลบ่ จ้ากันั�นกั็ได้สุ่ญ่หายไปนับ่พันปี 
ช่มซีุ้มปร้ะต้่กัษัต้ร้ิย์เฮเดร้่ยนและสุนามแข่งม้า
ฮิปโปโดร้ม นำช่ม โอว้ลพิลาซุา สุถึานที่่�ชุ่มนุมและ
พบ่ปะสุังสุร้ร้ค์ของช่าวเมือง วิหาร้เที่พซีุสุ วิหาร้
เที่พ่อาร้์เที่มิสุ โร้งละคร้ที่่�สุร้้างในร้าว ค.ศ. 90-92 
จุ้ผู้่้ช่มได้ถึึง 3,000 คน ม่จุ้ดเสุ่ยงสุะที่้อนต้ร้งกัลาง
โร้งละคร้ เช่ิญ่ที่ดสุอบ่ความอัศจ้ร้ร้ย์น่�ที่่�เพ่ยงพ่ด
เบ่า ๆ กั็จ้ะม่เสุ่ยงสุะที่้อนกั้องเข้ามาในห่ของเร้า 
พร้้อมช่มน�ำพุใจ้กัลางเมือง (Nymphaeum) สุร้้างขึ�น
ร้าว ค.ศ. 191 เพื�ออุที่ิศแด่เที่พธิดาแห่งขุนเขา 
ม่ที่่�พ่นน�ำเป็นร้่ปหัวสุิงโต้ที่ั�งเจ้็ด และต้กัแต้่งด้วยเที่พ
ต้่าง ๆ ปร้ะจ้ำซีุ้มด้านบ่นของน�ำพุ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

ออกัเดินที่างสุ่่ เมืองมาดาบิา หร้ือเมืองแห่งโมเสุกั 
เข้าช่ม โบิสถ์์กรีกออร์ทอดอกซุ์แห�งเซุนต์จอร์จ 
สุร้้างขึ�นช่่วงคร้ิสุต้์ศต้วร้ร้ษที่่� 6 ในยุคจ้ักัร้วร้ร้ดิ

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

เดินที่างสุ่่ ทะเลทรายวาดิร้ม (Wadi Rum) หร้ือ
อ่กัช่ื�อว่า Valley of The Moon เป็นหุบ่เขาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในจ้อร้์แดน ม่วัฒนธร้ร้มมากัมาย เพร้าะม่มนุษย์
อย่่อาศัยมาต้ั�งแต้่สุมัยกั่อนปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์ เช่่น 
ช่าวนาบ่าเที่่ยนซีึ�งเป็นช่นพื�นถึิ�นเร้่ร้่อน ม่หลักัฐาน
คือร้่ปวาดบ่นหิน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ เต้็นที่์แคมป์

เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถ์จี�ปกระบิะ (4WD 
นั�งคันละ 4-6 คน) พร้้อมต้ะลุยที่ะเลที่ร้าย 
สุัมผู้ัสุบ่ร้ร้ยากัาศแปลกัต้าอันกัว้างใหญ่่
สุลับ่กัับ่ภั่เขาหินที่ร้ายที่่�งดงาม และสุัมผู้ัสุ
บ่ร้ร้ยากัาศกัาร้ข่�อฐ่ช่มที่ะเลที่ร้ายสุแ่ดงที่่�กัว้างใหญ่ ่
เข้าสุ่่ที่่�พักั Memories Aicha Luxury Camp 
พักัผู้่อนที่่ามกัลางบ่ร้ร้ยากัาศธร้ร้มช่าต้ิของ
ที่ะเลที่ร้ายและแสุงดาวร้ะยิบ่ร้ะยับ่
ที่่�จ้ะที่ำให้ค�ำคืนน่�สุุดแสุนพิเศษ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำแบ่บ่พื�นเมือง ชั้มการแสดง
Traditional Folklore Dance แสนสนุกสนาน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ เมืองเพิตรา ร้ะหว่างที่างผู้่านช่ม 
ปราสาทครูเสดโชั้บิ้ก (Shobak) หร้ือที่่�ร้่้จ้ักักััน
ในพวกันักัร้บ่คร้่เสุดช่ื�อมอนที่ร้่ออลแห่งต้ะวันออกั 
(Montreal) สุร้้างขึ�นโดยกัษัต้ร้์บ่อลด์วินที่่� 1 แห่ง
เยร้่ซีาเลมใน ค.ศ. 1115 เพื�อใช่้เป็นป้อมปร้ากัาร้
ควบ่คุมเสุ้นที่างกัองคาร้าวานที่่�จ้ะเดินที่างจ้ากั
ดามัสุกััสุไปอ่ยิปต้์ ในอด่ต้เมืองน่�ม่ช่าวคร้ิสุต้์
อาศัยอย่่ร้าว 6,000 คน และใน ค.ศ. 1189 
ได้ถึ่กัที่ำลายลงโดยนักัร้บ่มุสุลิมภัายใต้้กัาร้นำที่ัพ
ของซีาลาดิน (Saladin) 

ไบ่แซีนไที่น์ ช่มภัาพแผู้นที่่�ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�แห่ง
เยร้่ซีาเลมที่่�อย่่บ่นพื�นโบ่สุถึ์แห่งน่�และถึ่กัต้กัแต้่งด้วย
โมเสุกัสุ่ต้่าง ๆ ปร้ะมาณ 2.3 ล้านช่ิ�น แสุดงให้เห็นถึึง
อาณาเขต้ดนิแดนศกััดิ�สุทิี่ธิ�ในแถึบ่ที่ะเลเมดเิต้อร์้เร้เนย่น 
เยร้่ซีาเลม จ้อร้์แดน ที่ะเลเดดซี่ อ่ยิปต้์ ฯลฯ

เข้าสุ่่ที่่�พักั Ma'in Hot Springs Resort & Spa 
**** หรือเทียบิเท�า
ผู้�อนคลายจากการเดินทางด�วยโปรแกรม
เพิื�อสุขภูาพิ แชั้�น�ำแร� Ma'in Hot Springs อันโด่งดัง
ของจ้อร้์แดน ซีึ�งม่ปร้ะวัต้ิสุืบ่ย้อนไปต้ั�งแต้่สุมัยโร้มัน
ที่่�ที่หาร้โร้มันมาค้นพบ่ที่่�แห่งน่� และได้ใช่้น�ำแร้่ที่่�น่�
ร้ักัษาอากัาร้บ่าดเจ้็บ่ กัิจ้กัร้ร้มเพื�อสุุขภัาพของที่่�น่�
ม่ช่ื�อเสุ่ยงด้านสุร้ร้พคุณกัาร้ร้ักัษามากัมาย 
(กัรุ้ณาเต้ร้่ยมชุ่ดว่ายน�ำเพื�อลงแช่่น�ำพุร้้อน)
ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

เข้าสุ่่ที่่�พักั Petra Guest House Hotel 
**** หรือเทียบิเท�า
นำช่ม เมืองเพิตรา (ได้ร้ับ่กัาร้ปร้ะกัาศให้เป็น
มร้ดกัโลกัจ้ากัองค์กัาร้ย่เนสุโกัใน ค.ศ.1985 
และเป็น 1 ใน 7 สุิ�งมหัศจ้ร้ร้ย์ของโลกัยุคใหม่) 
มหานคร้สุ่ดอกักัุหลาบ่แห่งน่�ซี่อนต้ัวอย่่ ในหุบ่เขา
แห่งโมเสุสุ (Wadi Musa) ม่ปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์อันยาวนาน
หลายพันปี เคยเป็นถึิ�นที่่�อย่่อาศัยของที่ั�งช่าวอ่โดไมต้์ 
ช่าวอาหร้ับ่เผู้่าเร้่ร้่อนนาบ่าเที่่ยน จ้นกัร้ะที่ั�ง ค.ศ. 106 
กัษัต้ร้ิย์ที่ร้าจ้ันได้ผู้นวกัเมืองแห่งน่�เข้าเป็นสุ่วนหนึ�ง
ในอาณาจ้ักัร้โร้มัน หลังจ้ากันั�นนคร้เพต้ร้ากั็ถึึงคร้าว
ล่มสุลายเมื�อหมดยุคของอาณาจ้ักัร้โร้มัน กัลายเป็น
เมืองร้้างพร้้อมกัับ่กัาร้พังที่ลายของเมืองหลังเกัิด
แผู้่นดินไหวหลายคร้ั�งจ้นสุ่ญ่หายไปนับ่พันปี จ้วบ่จ้น 
ค.ศ. 1812 นักัสุำร้วจ้เสุ้นที่างช่าวสุวิสุช่ื�อโยฮันน์ 
ลุดวิกั บ่วร้์คคาร้์ที่ (Johann Ludwig Burckhardt) 
ได้ค้นพบ่นคร้ศิลาแห่งน่�และนำไปเข่ยนในหนังสุือช่ื�อ 
“Travel in Syria” จ้นที่ำให้เป็นที่่�ร้่จ้้กัักันัอย่างแพร่้หลาย
จ้นถึึงปัจ้จุ้บ่ัน เพลิดเพลินกัับ่กัาร้ ขี�ม�า ช่มที่ัศน่ยภัาพ
ร้อบ่ข้างที่่�เป็นภั่เขาที่ั�งสุองฝั�ง จ้ากันั�นเดินเที่้าสุ่่ถึนน
เข้าเมือง SIQ เสุ้นที่างมหัศจ้ร้ร้ย์กัว่า 1.5 กัิโลเมต้ร้
ที่่�เกัิดจ้ากักัาร้แยกัต้ัวของเปลือกัโลกัและกัาร้กััดเซีาะ
ของน�ำเมื�อหลายล้านปีกั่อน เดินช่มความงามของ
ผู้าหินสุ่ช่มพ่สุ่งช่ันที่ั�งสุองข้างและช่มร้่ปปั�นแกัะสุลักั 
สุุดปลายที่างของช่่องเขา พบ่กัับ่ความสุวยงามของ 
มหาวิหารศ้กดิ�สิทธิ�อ้ลคาซุเนห์ (Al Khazneh หร้ือ 
The Treasury) สุนันษิฐานว่าสุร้้างขึ�นร้าวคร้สิุต์้ศต้วร้ร้ษ
ที่่� 1-2 เป็นวิหาร้ที่่�แกัะสุลักัโดยเจ้าะเข้าไป ใน
ภั่เขาสุ่ช่มพ่ที่ั�งล่กั สุ่ง 40 เมต้ร้ กัว้าง 28 เมต้ร้ 
มหาวหิาร้แห่งน่� ได้ร้ับ่อิที่ธิพลศิลปะจ้ากัหลายช่าต้ิ 
เช่่น อ่ยิปต้์ กัร้ก่ั นาบ่าเที่ย่น ฯลฯ เข้าด้วยกันั 
อสิระในการเดนิชั้มและถ์�ายรูปภูายในเมืองเพิตรา

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เข�าชั้มการแสดง Petra by Night กัาร้แสุดงแสุงสุ่
สุุดอลังกัาร้ที่่�บ่อกัเล่าเร้ื�องร้าวความมหัศจ้ร้ร้ย์ของ
นคร้แห่งน่� ที่่ามกัลางฉากัหลังที่่�อาบ่ไล้ด้วยแสุงเที่่ยน
กัว่า 1,500 เล่มบ่นมหาวิหาร้ (สุงวนสุิที่ธิ�กัาร้ยกัเลิกั
ในกัร้ณ่ที่่�สุภัาพอากัาศไม่เอื�ออำนวย)

Shobak

Petra by Night

Wadi Rum

โอิวัลพิลาซุา

Ma'in Hot Springs
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UPCOMING OUTBOUND TRIP DAY 5
2 กุมุภาพันธ์ 2566
ทะเลทรายวาดิริมัุ

DAY 4
1 กุมุภาพันธ์ 2566
ปราสาทคร้เสดิโชบัก-เพตรา-Petra by Night

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

ช่่วงเช่้า

ช่่วงเย็น

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงค�ำ

DAY 3
31 มุกราคมุ 2566
นครเจอราช-โอวลัพลาซ่า-มุาดิาบา-นำ�าพุรอ้น Ma’in
ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม เดนิที่าง 
ไปยัง นครเจอราชั้ (Jerash) หร้ือ “เมืองพันเสุา” 
เป็นอด่ต้ 1 ใน 10 หัวเมืองเอกัต้ะวันออกัอันยิ�งใหญ่่
ของอาณาจ้ักัร้โร้มัน สุันนิษฐานว่าเมืองน่�น่าจ้ะ
สุร้้างขึ�นในร้าว 200-100 ปีก่ัอนคร้สิุต์้ศกััร้าช่ ต่้อมาใน 
ค.ศ. 749 นคร้แห่งน่�ได้ถึก่ัแผู่้นดนิไหวคร้ั�งใหญ่่ที่ำลาย
และถึ่กัที่ร้ายฝังกัลบ่ จ้ากันั�นกั็ได้สุ่ญ่หายไปนับ่พันปี 
ช่มซีุ้มปร้ะต้่กัษัต้ร้ิย์เฮเดร้่ยนและสุนามแข่งม้า
ฮิปโปโดร้ม นำช่ม โอว้ลพิลาซุา สุถึานที่่�ชุ่มนุมและ
พบ่ปะสุังสุร้ร้ค์ของช่าวเมือง วิหาร้เที่พซีุสุ วิหาร้
เที่พ่อาร้์เที่มิสุ โร้งละคร้ที่่�สุร้้างในร้าว ค.ศ. 90-92 
จุ้ผู้่้ช่มได้ถึึง 3,000 คน ม่จุ้ดเสุ่ยงสุะที่้อนต้ร้งกัลาง
โร้งละคร้ เช่ิญ่ที่ดสุอบ่ความอัศจ้ร้ร้ย์น่�ที่่�เพ่ยงพ่ด
เบ่า ๆ กั็จ้ะม่เสุ่ยงสุะที่้อนกั้องเข้ามาในห่ของเร้า 
พร้้อมช่มน�ำพุใจ้กัลางเมือง (Nymphaeum) สุร้้างขึ�น
ร้าว ค.ศ. 191 เพื�ออุที่ิศแด่เที่พธิดาแห่งขุนเขา 
ม่ที่่�พ่นน�ำเป็นร้่ปหัวสุิงโต้ที่ั�งเจ้็ด และต้กัแต้่งด้วยเที่พ
ต้่าง ๆ ปร้ะจ้ำซีุ้มด้านบ่นของน�ำพุ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

ออกัเดินที่างสุ่่ เมืองมาดาบิา หร้ือเมืองแห่งโมเสุกั 
เข้าช่ม โบิสถ์์กรีกออร์ทอดอกซุ์แห�งเซุนต์จอร์จ 
สุร้้างขึ�นช่่วงคร้ิสุต้์ศต้วร้ร้ษที่่� 6 ในยุคจ้ักัร้วร้ร้ดิ

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

เดินที่างสุ่่ ทะเลทรายวาดิร้ม (Wadi Rum) หร้ือ
อ่กัช่ื�อว่า Valley of The Moon เป็นหุบ่เขาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ในจ้อร้์แดน ม่วัฒนธร้ร้มมากัมาย เพร้าะม่มนุษย์
อย่่อาศัยมาต้ั�งแต้่สุมัยกั่อนปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์ เช่่น 
ช่าวนาบ่าเที่่ยนซีึ�งเป็นช่นพื�นถึิ�นเร้่ร้่อน ม่หลักัฐาน
คือร้่ปวาดบ่นหิน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ เต้็นที่์แคมป์

เปลี�ยนการเดินทางเป็นรถ์จี�ปกระบิะ (4WD 
นั�งคันละ 4-6 คน) พร้้อมต้ะลุยที่ะเลที่ร้าย 
สุัมผู้ัสุบ่ร้ร้ยากัาศแปลกัต้าอันกัว้างใหญ่่
สุลับ่กัับ่ภั่เขาหินที่ร้ายที่่�งดงาม และสุัมผู้ัสุ
บ่ร้ร้ยากัาศกัาร้ข่�อฐ่ช่มที่ะเลที่ร้ายสุแ่ดงที่่�กัว้างใหญ่ ่
เข้าสุ่่ที่่�พักั Memories Aicha Luxury Camp 
พักัผู้่อนที่่ามกัลางบ่ร้ร้ยากัาศธร้ร้มช่าต้ิของ
ที่ะเลที่ร้ายและแสุงดาวร้ะยิบ่ร้ะยับ่
ที่่�จ้ะที่ำให้ค�ำคืนน่�สุุดแสุนพิเศษ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำแบ่บ่พื�นเมือง ชั้มการแสดง
Traditional Folklore Dance แสนสนุกสนาน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ เมืองเพิตรา ร้ะหว่างที่างผู้่านช่ม 
ปราสาทครูเสดโชั้บิ้ก (Shobak) หร้ือที่่�ร้่้จ้ักักััน
ในพวกันักัร้บ่คร้่เสุดช่ื�อมอนที่ร้่ออลแห่งต้ะวันออกั 
(Montreal) สุร้้างขึ�นโดยกัษัต้ร้์บ่อลด์วินที่่� 1 แห่ง
เยร้่ซีาเลมใน ค.ศ. 1115 เพื�อใช่้เป็นป้อมปร้ากัาร้
ควบ่คุมเสุ้นที่างกัองคาร้าวานที่่�จ้ะเดินที่างจ้ากั
ดามัสุกััสุไปอ่ยิปต้์ ในอด่ต้เมืองน่�ม่ช่าวคร้ิสุต้์
อาศัยอย่่ร้าว 6,000 คน และใน ค.ศ. 1189 
ได้ถึ่กัที่ำลายลงโดยนักัร้บ่มุสุลิมภัายใต้้กัาร้นำที่ัพ
ของซีาลาดิน (Saladin) 

ไบ่แซีนไที่น์ ช่มภัาพแผู้นที่่�ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�แห่ง
เยร้่ซีาเลมที่่�อย่่บ่นพื�นโบ่สุถึ์แห่งน่�และถึ่กัต้กัแต้่งด้วย
โมเสุกัสุ่ต้่าง ๆ ปร้ะมาณ 2.3 ล้านช่ิ�น แสุดงให้เห็นถึึง
อาณาเขต้ดนิแดนศกััดิ�สุทิี่ธิ�ในแถึบ่ที่ะเลเมดเิต้อร์้เร้เนย่น 
เยร้่ซีาเลม จ้อร้์แดน ที่ะเลเดดซี่ อ่ยิปต้์ ฯลฯ

เข้าสุ่่ที่่�พักั Ma'in Hot Springs Resort & Spa 
**** หรือเทียบิเท�า
ผู้�อนคลายจากการเดินทางด�วยโปรแกรม
เพิื�อสุขภูาพิ แชั้�น�ำแร� Ma'in Hot Springs อันโด่งดัง
ของจ้อร้์แดน ซีึ�งม่ปร้ะวัต้ิสุืบ่ย้อนไปต้ั�งแต้่สุมัยโร้มัน
ที่่�ที่หาร้โร้มันมาค้นพบ่ที่่�แห่งน่� และได้ใช่้น�ำแร้่ที่่�น่�
ร้ักัษาอากัาร้บ่าดเจ้็บ่ กัิจ้กัร้ร้มเพื�อสุุขภัาพของที่่�น่�
ม่ช่ื�อเสุ่ยงด้านสุร้ร้พคุณกัาร้ร้ักัษามากัมาย 
(กัรุ้ณาเต้ร้่ยมชุ่ดว่ายน�ำเพื�อลงแช่่น�ำพุร้้อน)
ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

เข้าสุ่่ที่่�พักั Petra Guest House Hotel 
**** หรือเทียบิเท�า
นำช่ม เมืองเพิตรา (ได้ร้ับ่กัาร้ปร้ะกัาศให้เป็น
มร้ดกัโลกัจ้ากัองค์กัาร้ย่เนสุโกัใน ค.ศ.1985 
และเป็น 1 ใน 7 สุิ�งมหัศจ้ร้ร้ย์ของโลกัยุคใหม่) 
มหานคร้สุ่ดอกักัุหลาบ่แห่งน่�ซี่อนต้ัวอย่่ ในหุบ่เขา
แห่งโมเสุสุ (Wadi Musa) ม่ปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์อันยาวนาน
หลายพันปี เคยเป็นถึิ�นที่่�อย่่อาศัยของที่ั�งช่าวอ่โดไมต้์ 
ช่าวอาหร้ับ่เผู้่าเร้่ร้่อนนาบ่าเที่่ยน จ้นกัร้ะที่ั�ง ค.ศ. 106 
กัษัต้ร้ิย์ที่ร้าจ้ันได้ผู้นวกัเมืองแห่งน่�เข้าเป็นสุ่วนหนึ�ง
ในอาณาจ้ักัร้โร้มัน หลังจ้ากันั�นนคร้เพต้ร้ากั็ถึึงคร้าว
ล่มสุลายเมื�อหมดยุคของอาณาจ้ักัร้โร้มัน กัลายเป็น
เมืองร้้างพร้้อมกัับ่กัาร้พังที่ลายของเมืองหลังเกัิด
แผู้่นดินไหวหลายคร้ั�งจ้นสุ่ญ่หายไปนับ่พันปี จ้วบ่จ้น 
ค.ศ. 1812 นักัสุำร้วจ้เสุ้นที่างช่าวสุวิสุช่ื�อโยฮันน์ 
ลุดวิกั บ่วร้์คคาร้์ที่ (Johann Ludwig Burckhardt) 
ได้ค้นพบ่นคร้ศิลาแห่งน่�และนำไปเข่ยนในหนังสุือช่ื�อ 
“Travel in Syria” จ้นที่ำให้เป็นที่่�ร้่จ้้กัักันัอย่างแพร่้หลาย
จ้นถึึงปัจ้จุ้บ่ัน เพลิดเพลินกัับ่กัาร้ ขี�ม�า ช่มที่ัศน่ยภัาพ
ร้อบ่ข้างที่่�เป็นภั่เขาที่ั�งสุองฝั�ง จ้ากันั�นเดินเที่้าสุ่่ถึนน
เข้าเมือง SIQ เสุ้นที่างมหัศจ้ร้ร้ย์กัว่า 1.5 กัิโลเมต้ร้
ที่่�เกัิดจ้ากักัาร้แยกัต้ัวของเปลือกัโลกัและกัาร้กััดเซีาะ
ของน�ำเมื�อหลายล้านปีกั่อน เดินช่มความงามของ
ผู้าหินสุ่ช่มพ่สุ่งช่ันที่ั�งสุองข้างและช่มร้่ปปั�นแกัะสุลักั 
สุุดปลายที่างของช่่องเขา พบ่กัับ่ความสุวยงามของ 
มหาวิหารศ้กดิ�สิทธิ�อ้ลคาซุเนห์ (Al Khazneh หร้ือ 
The Treasury) สุนันษิฐานว่าสุร้้างขึ�นร้าวคร้สิุต์้ศต้วร้ร้ษ
ที่่� 1-2 เป็นวิหาร้ที่่�แกัะสุลักัโดยเจ้าะเข้าไป ใน
ภั่เขาสุ่ช่มพ่ที่ั�งล่กั สุ่ง 40 เมต้ร้ กัว้าง 28 เมต้ร้ 
มหาวหิาร้แห่งน่� ได้ร้ับ่อิที่ธิพลศิลปะจ้ากัหลายช่าต้ิ 
เช่่น อ่ยิปต้์ กัร้ก่ั นาบ่าเที่ย่น ฯลฯ เข้าด้วยกันั 
อสิระในการเดนิชั้มและถ์�ายรูปภูายในเมืองเพิตรา

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เข�าชั้มการแสดง Petra by Night กัาร้แสุดงแสุงสุ่
สุุดอลังกัาร้ที่่�บ่อกัเล่าเร้ื�องร้าวความมหัศจ้ร้ร้ย์ของ
นคร้แห่งน่� ที่่ามกัลางฉากัหลังที่่�อาบ่ไล้ด้วยแสุงเที่่ยน
กัว่า 1,500 เล่มบ่นมหาวิหาร้ (สุงวนสุิที่ธิ�กัาร้ยกัเลิกั
ในกัร้ณ่ที่่�สุภัาพอากัาศไม่เอื�ออำนวย)

Shobak

Petra by Night

Wadi Rum

โอิวัลพิลาซุา

Ma'in Hot Springs



ลงทะเบ่ยน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถึึงวันที่่� 23 ตุ้ลาคม 2565 
  ปร้ะกัาศผู้ลผู้่้ ได้ร้ับ่สุิที่ธิ�วันที่่� 28 ตุ้ลาคม 2565 
• จ้ำนวนสุิที่ธิ�ผู้่้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้ม 14 สุิที่ธิ� 
  (ผู้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผู้่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สุิที่ธิ� 
  ร้วม 28 คน)

การสำารองท่�นั�ง
• ช่ำร้ะเงนิมดัจ้ำ 50,000 บ่าที่ ภัายในวนัที่่� 9 พฤศจ้กิัายน 2565
• ช่ำร้ะเงนิสุ่วนที่่�เหลอื ภัายในวนัที่่� 15 พฤศจ้กิัายน 2565

กรณ่ยกเลิกการเดิินทาง
• ภัายในวันที่่� 9 พฤศจ้ิกัายน 2565 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ภัายในวันที่่� 15 พฤศจ้ิกัายน 2565 : เกั็บ่ค่าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 50,000 บ่าที่
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 16 พฤศจ้ิกัายน 2565 : สุงวนสุิที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ที่ั�งสุิ�นเนื�องจ้ากัได้สุำร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผู้่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING OUTBOUND TRIP

มุาตรการป้องกันและดิ้แลผ่้้เดิินทาง
ในสถานการณ์ โควิดิ-19
• สุงวนสุิที่ธิ�กัาร้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้มเฉพาะผู้่้ที่่� ได้ร้ับ่กัาร้ฉ่ดวัคซี่น
  ป้องกันัโควดิ-19 ไม่น้อยกัว่า 2 เขม็ ก่ัอนกัาร้ร่้วมกัจิ้กัร้ร้ม
  ไม่น้อยกัว่า 14 วนั หร้อืเป็นไปต้ามมาต้ร้กัาร้ของภัาคร้ฐั
  ในช่่วงกัาร้จ้ดักัจิ้กัร้ร้ม โดยสุ่งหลกััฐานกัาร้ฉ่ดวคัซีน่ภัายใน
  วนัช่ำร้ะค่าเดนิที่างเท่ี่านั�น 
• ผู้่้เดินที่างทีุ่กัคนจ้ะต้้องนำสุ่งผู้ลต้ร้วจ้หาเช่ื�อโควิด-19 ด้วย 
  Antigen Test Kit หร้ือต้้องม่ ใบ่ร้ับ่ร้องผู้ลกัาร้ต้ร้วจ้ที่่�ม่ผู้ล
  เป็นลบ่ไม่เกัิน 24 ช่ั�วโมงกั่อนวันเดินที่างให้กัับ่ ปต้ที่. กัร้ณ่
  พบ่ผู้่้เดินที่างม่ผู้ลเป็นบ่วกั ขอสุงวนสุิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง 
  ของผู้่้ที่่�ม่ผู้ลเป็นบ่วกั และจ้ะไม่ม่กัาร้คืนเงินใด ๆ ที่ั�งสุิ�น
  เนื�องจ้ากัได้สุำร้องค่าใช่้จ้่ายล่วงหน้าให้ผู้่้เดินที่างแล้ว
• ปต้ที่. ขอสุงวนสุิที่ธิ�กัาร้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้มของผู้่้ที่่�ไม่ผู้่าน
  เกัณฑ์กัาร้คัดกัร้องโควิด-19 (อ้างอิงกัาร้ต้ร้วจ้คัดกัร้อง
  ต้ามนโยบ่ายของภัาคร้ัฐในช่่วงกัาร้จ้ัดกัิจ้กัร้ร้ม) 

อัตราค่าบริการ

ผู้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผู้่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บุ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

144,000

150,000 

28,000

42,000

98,000

รายละเอ่ยดิ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรวมุ
• ค่าปร้ะกัันภััยอุบ่ัต้ิเหตุุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง คนละ 
2,000,000 บ่าที่ เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์ (ผู้่้เดินที่างที่่�อายุต้��า
กัว่า 16 ปี และมากักัว่า 75 ปี คนละ 1,000,000 บ่าที่)

อัตราน่�ไมุ่รวมุ
• ค่าน�ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว่าสุายกัาร้บ่ิน
  กัำหนด (Economy class ไม่เกัิน 25 กักั. / 
  Business class ไม่เกัิน 40 กักั.)
• ค่าใช่้จ้่ายสุ่วนต้ัวนอกัเหนือจ้ากัที่่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้และเคร้ื�องดื�มที่่�สุั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค่าซีักัร้่ด เป็นต้้น
• ค่าภัาษ่หักั ณ ที่่�จ้่าย 3%, ภัาษ่ม่ลค่าเพิ�ม 7%

DAY 6
3 กุมุภาพันธ์ 2566
ทะเลเดิดิซ่่

DAY 7
4 กุมุภาพันธ์ 2566
เมุานตเ์นโบ-อมัุมุาน-กรงุเทพฯ

DAY 8
5 กุมุภาพันธ์ 2566
กรงุอมัุมุาน-กรงุเทพฯ

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

12.40 น.

20.00 น.

ช่่วงค�ำ

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ ทะเลเดดซุี (Dead Sea) 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 4 ช่ั�วโมง)

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

เพลิดเพลินกัับ่ ทะเลเดดซุี ที่ะเลที่่�ถึ่กับ่ันที่ึกั
ลงในกัินเนสุสุ์บุ่�กัว่าเป็นจุ้ดที่่�ต้�ำที่่�สุุดในโลกั 
คือต้�ำกัว่าร้ะดับ่น�ำที่ะเลถึึง 400 เมต้ร้ และ
ม่ความเค็มที่่�สุุดในโลกั คือมากักัว่า 20 เปอร้์เซี็นต้์
ของน�ำที่ะเลที่ั�วไป ที่ำให้ไม่ม่สุิ�งม่ช่่วิต้ใดอาศัยอย่่ ได้
ในท้ี่องที่ะเลแห่งน่� ท่ี่านสุามาร้ถึเดนิลงที่ะเลท่ี่�บ่ริ้เวณ
โร้งแร้มที่่�พักัได้เลย อิสระในการลงทะเล และ
พิสุ่จ้น์ความจ้ร้ิงว่าที่่านลอยต้ัวได้จ้ร้ิงหร้ือไม่ 
(เจ้้าหน้าที่่�โร้งแร้มจ้ะแนะนำกัาร้ลงเล่นน�ำในที่ะเล
ซีึ�งม่ขั�นต้อนวิธ่กัาร้ลงเล่นและข้อควร้ร้ะวังต้่าง ๆ)

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ เมานต์เนโบิ ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�ที่่�ต้ั�งอย่่บ่น
เขาซีึ�งเช่ื�อกัันว่าน่าจ้ะเป็นบ่ร้ิเวณที่่�เสุ่ยช่่วิต้และฝังศพ
ของโมเสุสุ ช่มพพิธิภัณัฑ์ขนาดย่อม ภัายในเกับ็่สุิ�งของ
ต้า่ง ๆ  ซีึ�งขดุพบ่ในบ่ร้เิวณน่� พร้อ้มที่ั�งมภ่ัาพถึา่ยต้า่ง ๆ  
ร้วมถึึงภัาพถึ่ายสุำคัญ่คือภัาพที่่�สุันต้ะปาปาจ้อห์น 
ปอลที่่� 2 เสุด็จ้มาแสุวงบุ่ญ่ที่่�น่�และได้ปร้ะกัาศให้เป็น
ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�ใน ค.ศ. 2000 ช่มอนุสุร้ณ์ไม้เที่้า
ศักัดิ�สุิที่ธิ�แห่งโมเสุสุ ออกัแบ่บ่เป็นร้่ปไม้กัางเขน 
ที่่�อุที่ิศเป็นสุัญ่ลักัษณ์ของโมเสุสุ และพร้ะเยซี่ 
เช่ิญ่ถึ่ายร้่ป ณ จุ้ดช่มวิว ซีึ�งในวันที่่�ที่้องฟ้าแจ้่มใสุ
จ้ะสุามาร้ถึมองเห็นแม่น�ำจ้อร้์แดน ที่ะเลเดดซี่ 
เมืองเจ้ร้ิโค และปร้ะเที่ศอิสุร้าเอล ได้จ้ากัจุ้ดน่�อย่าง
ช่ัดเจ้น จ้ากันั�นได้เวลาสุมควร้เดินที่างสุ่่ กรุงอ้มมาน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน มื�อพิิเศษอาหารญี่ี�ปุ�น 
ณ ภู้ตตาคาร YOSHI

เที่่�ยวช่ม เมืองหลวงอ้มมาน ที่่�ต้ั�งอย่่บ่นภั่เขาที่ั�ง 
7 ล่กั ม่ปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์ยาวนานกัว่า 6,000 ปี 
ช่ม ป้อมปราการแห�งกรุงอ้มมาน (Amman Citadel) 
สุร้้างขึ�นเพื�อเป็นจุ้ดสุังเกัต้ของเมือง ถึ่ายร้่ปกัับ่
โร้งละคร้โร้มันที่่�ม่ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในปร้ะเที่ศจ้อร้์แดน 
จุ้ผู้่้ช่มได้ถึึง 6,000 คน และช่มวิหาร้เฮอร้์คิวล่สุที่่�
สุันนิษฐานว่าสุร้้างขึ�นร้ะหว่าง ค.ศ. 161-180 
ในสุมัยโร้มัน และพร้ะร้าช่วังเกั่าอุมัยยะฮ์ (Umayyad 
Palace) สุร้้างขึ�นปร้ะมาณ ค.ศ. 720 โดยผู้่้นำช่าว
มสุุลมิของร้าช่วงศ์ ร้ะหว่างที่างผู้่านช่ม พิระราชั้วง้ของ
สมเด็จพิระราชั้าธิบิดีอ้บิดุลลอฮ์ที� 2 (Raghadan 
Palace) ที่่�ต้ั�งอย่่บ่นภั่เขาซีึ�งม่ที่ำเลสุวยงามที่่�สุุดใน
กัรุ้งอัมมาน และม่ที่หาร้คอยเฝ้าด่แลต้ร้วจ้ต้ร้าอย่าง
เข้มงวด จากน้�นอิสระก้บิการเลือกซุื�อของฝาก
และสินค�าที�ระลึกในห�างสรรพิสินค�าท�องถ์ิ�น 
ได้เวลาสุมควร้ออกัเดินที่างสุ่่สุนามบ่ิน
ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำแบ่บ่อิสุร้ะภัายในสุนามบ่ิน 
(Cash back 20 USD/คน)

ถึึง สนามบิินสุวรรณภููมิ โดยสุวัสุดิภัาพ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
นำที่่านเข้าสุ่่ที่่�พักั Hilton Dead Sea Hotel 
***** หรือเทียบิเท�า

เดินที่างสุ่่ปร้ะเที่ศไที่ยโดยสายการบิิน
กาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR401/QR836 
(20.00-23.40/02.20-12.40 น. 
**แวะเปล่�ยนเคร้ื�องปร้ะมาณ 2.40 ช่ั�วโมง 
ใช่้เวลาเดินที่างร้วมปร้ะมาณ 11.40 ช่ั�วโมง)

คำำาแนะนำาเบื้้�อิงต้้น
1. กัรุ้ณาเต้ร้่ยมร้องเท้ี่าแต้ะหรื้อร้องเท้ี่าที่่�เดินบ่นช่ายหาดไปด้วย เนื�องจ้ากั

บ่ร้ิเวณหาดที่ร้ายม่ลักัษณะเป็นหินกัร้วดผู้สุมอย่่ด้วย
2. สุามาร้ถึแช่ต่้วัในน�ำได ้แต้ห่า้มลงวา่ยน�ำและหา้มน�ำที่ะเลโดนบ่ริ้เวณดวงต้า

อย่างเด็ดขาด เนื�องจ้ากัหากัสัุมผู้ัสุน�ำจ้ะม่อากัาร้แสุบ่ต้าและร้ะคายเคืองต้า  
(เพื�อป้องกัันน�ำถึ่กับ่ร้ิเวณดวงต้า โปร้ดเต้ร้่ยมแว่นต้ากัันน�ำไปด้วย)

3. ไม่แนะนำให้ผู้่้ที่่�เป็นแผู้ลต้ามร้่างกัายลงแช่่เดดซี่

ทะเลเดดซุี 

Amman Citadel



ลงทะเบ่ยน
• ต้ั�งแต้่วันน่�ถึึงวันที่่� 23 ตุ้ลาคม 2565 
  ปร้ะกัาศผู้ลผู้่้ ได้ร้ับ่สุิที่ธิ�วันที่่� 28 ตุ้ลาคม 2565 
• จ้ำนวนสุิที่ธิ�ผู้่้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้ม 14 สุิที่ธิ� 
  (ผู้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผู้่้ต้ิดต้าม 1 คนต้่อ 1 สุิที่ธิ� 
  ร้วม 28 คน)

การสำารองท่�นั�ง
• ช่ำร้ะเงนิมดัจ้ำ 50,000 บ่าที่ ภัายในวนัท่ี่� 9 พฤศจ้กิัายน 2565
• ช่ำร้ะเงนิสุ่วนที่่�เหลอื ภัายในวนัที่่� 15 พฤศจ้กิัายน 2565

กรณ่ยกเลิกการเดิินทาง
• ภัายในวันที่่� 9 พฤศจ้ิกัายน 2565 : ไม่ม่ค่าใช่้จ้่าย
• ภัายในวันที่่� 15 พฤศจ้ิกัายน 2565 : เกั็บ่ค่าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 50,000 บ่าที่
• ต้ั�งแต้่วันที่่� 16 พฤศจ้ิกัายน 2565 : สุงวนสุิที่ธิ� ไม่คืนเงินใด ๆ
  ที่ั�งสุิ�นเนื�องจ้ากัได้สุำร้องค่าใช้่จ่้ายล่วงหน้าให้ผู้่เ้ดนิที่างแล้ว

14 happiness Activity 15happiness Activity

UPCOMING OUTBOUND TRIP

มุาตรการป้องกันและดิ้แลผ่้้เดิินทาง
ในสถานการณ์ โควิดิ-19
• สุงวนสุิที่ธิ�กัาร้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้มเฉพาะผู้่้ที่่� ได้ร้ับ่กัาร้ฉ่ดวัคซี่น
  ป้องกันัโควดิ-19 ไม่น้อยกัว่า 2 เขม็ ก่ัอนกัาร้ร่้วมกัจิ้กัร้ร้ม
  ไม่น้อยกัว่า 14 วนั หร้อืเป็นไปต้ามมาต้ร้กัาร้ของภัาคร้ฐั
  ในช่่วงกัาร้จ้ดักัจิ้กัร้ร้ม โดยสุ่งหลกััฐานกัาร้ฉ่ดวคัซีน่ภัายใน
  วนัช่ำร้ะค่าเดนิที่างเท่ี่านั�น 
• ผู้่้เดินที่างทีุ่กัคนจ้ะต้้องนำสุ่งผู้ลต้ร้วจ้หาเช่ื�อโควิด-19 ด้วย 
  Antigen Test Kit หร้ือต้้องม่ ใบ่ร้ับ่ร้องผู้ลกัาร้ต้ร้วจ้ที่่�ม่ผู้ล
  เป็นลบ่ไม่เกัิน 24 ช่ั�วโมงกั่อนวันเดินที่างให้กัับ่ ปต้ที่. กัร้ณ่
  พบ่ผู้่้เดินที่างม่ผู้ลเป็นบ่วกั ขอสุงวนสุิที่ธิ�ยกัเลิกักัาร้เดินที่าง 
  ของผู้่้ที่่�ม่ผู้ลเป็นบ่วกั และจ้ะไม่ม่กัาร้คืนเงินใด ๆ ที่ั�งสุิ�น
  เนื�องจ้ากัได้สุำร้องค่าใช่้จ้่ายล่วงหน้าให้ผู้่้เดินที่างแล้ว
• ปต้ที่. ขอสุงวนสุิที่ธิ�กัาร้เข้าร้่วมกัิจ้กัร้ร้มของผู้่้ที่่�ไม่ผู้่าน
  เกัณฑ์กัาร้คัดกัร้องโควิด-19 (อ้างอิงกัาร้ต้ร้วจ้คัดกัร้อง
  ต้ามนโยบ่ายของภัาคร้ัฐในช่่วงกัาร้จ้ัดกัิจ้กัร้ร้ม) 

อัตราค่าบริการ

ผู้่้ถึือหุ้นกั่้ ปต้ที่. และผู้่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บุ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม่ร้วมต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้ื�องบ่ิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

144,000

150,000 

28,000

42,000

98,000

รายละเอ่ยดิ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรวมุ
• ค่าปร้ะกัันภััยอุบ่ัต้ิเหตุุ้ร้ะหว่างกัาร้เดินที่าง คนละ 
2,000,000 บ่าที่ เงื�อนไขต้ามกัร้มธร้ร้ม์ (ผู้่้เดินที่างที่่�อายุต้��า
กัว่า 16 ปี และมากักัว่า 75 ปี คนละ 1,000,000 บ่าที่)

อัตราน่�ไมุ่รวมุ
• ค่าน�ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว่าสุายกัาร้บ่ิน
  กัำหนด (Economy class ไม่เกัิน 25 กักั. / 
  Business class ไม่เกัิน 40 กักั.)
• ค่าใช่้จ้่ายสุ่วนต้ัวนอกัเหนือจ้ากัที่่�ร้ะบุ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช่่น ค่าอาหาร้และเคร้ื�องดื�มที่่�สุั�งเพิ�มเอง ค่าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค่าซีักัร้่ด เป็นต้้น
• ค่าภัาษ่หักั ณ ที่่�จ้่าย 3%, ภัาษ่ม่ลค่าเพิ�ม 7%

DAY 6
3 กุมุภาพันธ์ 2566
ทะเลเดิดิซ่่

DAY 7
4 กุมุภาพันธ์ 2566
เมุานตเ์นโบ-อมัุมุาน-กรงุเทพฯ

DAY 8
5 กุมุภาพันธ์ 2566
กรงุอมัุมุาน-กรงุเทพฯ

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

ช่่วงเช่้า

เที่่�ยง

ช่่วงบ่่าย

12.40 น.

20.00 น.

ช่่วงค�ำ

ร้บั่ปร้ะที่านอาหาร้เช้่า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ ทะเลเดดซุี (Dead Sea) 
(ใช่้เวลาเดินที่าง 4 ช่ั�วโมง)

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน ณ ภััต้ต้าคาร้ที่้องถึิ�น

เพลิดเพลินกัับ่ ทะเลเดดซุี ที่ะเลที่่�ถึ่กับ่ันที่ึกั
ลงในกัินเนสุสุ์บุ่�กัว่าเป็นจุ้ดที่่�ต้�ำที่่�สุุดในโลกั 
คือต้�ำกัว่าร้ะดับ่น�ำที่ะเลถึึง 400 เมต้ร้ และ
ม่ความเค็มที่่�สุุดในโลกั คือมากักัว่า 20 เปอร้์เซี็นต้์
ของน�ำที่ะเลที่ั�วไป ที่ำให้ไม่ม่สุิ�งม่ช่่วิต้ใดอาศัยอย่่ ได้
ในท้ี่องที่ะเลแห่งน่� ท่ี่านสุามาร้ถึเดนิลงที่ะเลท่ี่�บ่ร้เิวณ
โร้งแร้มที่่�พักัได้เลย อิสระในการลงทะเล และ
พิสุ่จ้น์ความจ้ร้ิงว่าที่่านลอยต้ัวได้จ้ร้ิงหร้ือไม่ 
(เจ้้าหน้าที่่�โร้งแร้มจ้ะแนะนำกัาร้ลงเล่นน�ำในที่ะเล
ซีึ�งม่ขั�นต้อนวิธ่กัาร้ลงเล่นและข้อควร้ร้ะวังต้่าง ๆ)

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้เช่้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างสุ่่ เมานต์เนโบิ ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�ที่่�ต้ั�งอย่่บ่น
เขาซีึ�งเช่ื�อกัันว่าน่าจ้ะเป็นบ่ร้ิเวณที่่�เสุ่ยช่่วิต้และฝังศพ
ของโมเสุสุ ช่มพพิธิภัณัฑ์ขนาดย่อม ภัายในเกับ็่สุิ�งของ
ต้า่ง ๆ  ซีึ�งขดุพบ่ในบ่ร้เิวณน่� พร้อ้มที่ั�งมภ่ัาพถึา่ยต้า่ง ๆ  
ร้วมถึึงภัาพถึ่ายสุำคัญ่คือภัาพที่่�สุันต้ะปาปาจ้อห์น 
ปอลที่่� 2 เสุด็จ้มาแสุวงบุ่ญ่ที่่�น่�และได้ปร้ะกัาศให้เป็น
ดินแดนศักัดิ�สุิที่ธิ�ใน ค.ศ. 2000 ช่มอนุสุร้ณ์ไม้เที่้า
ศักัดิ�สุิที่ธิ�แห่งโมเสุสุ ออกัแบ่บ่เป็นร้่ปไม้กัางเขน 
ที่่�อุที่ิศเป็นสุัญ่ลักัษณ์ของโมเสุสุ และพร้ะเยซี่ 
เช่ิญ่ถึ่ายร้่ป ณ จุ้ดช่มวิว ซีึ�งในวันที่่�ที่้องฟ้าแจ้่มใสุ
จ้ะสุามาร้ถึมองเห็นแม่น�ำจ้อร้์แดน ที่ะเลเดดซี่ 
เมืองเจ้ร้ิโค และปร้ะเที่ศอิสุร้าเอล ได้จ้ากัจุ้ดน่�อย่าง
ช่ัดเจ้น จ้ากันั�นได้เวลาสุมควร้เดินที่างสุ่่ กรุงอ้มมาน

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน มื�อพิิเศษอาหารญี่ี�ปุ�น 
ณ ภู้ตตาคาร YOSHI

เที่่�ยวช่ม เมืองหลวงอ้มมาน ที่่�ต้ั�งอย่่บ่นภั่เขาที่ั�ง 
7 ล่กั ม่ปร้ะวัต้ิศาสุต้ร้์ยาวนานกัว่า 6,000 ปี 
ช่ม ป้อมปราการแห�งกรุงอ้มมาน (Amman Citadel) 
สุร้้างขึ�นเพื�อเป็นจุ้ดสุังเกัต้ของเมือง ถึ่ายร้่ปกัับ่
โร้งละคร้โร้มันที่่�ม่ขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในปร้ะเที่ศจ้อร้์แดน 
จุ้ผู้่้ช่มได้ถึึง 6,000 คน และช่มวิหาร้เฮอร้์คิวล่สุที่่�
สุันนิษฐานว่าสุร้้างขึ�นร้ะหว่าง ค.ศ. 161-180 
ในสุมัยโร้มัน และพร้ะร้าช่วังเกั่าอุมัยยะฮ์ (Umayyad 
Palace) สุร้้างขึ�นปร้ะมาณ ค.ศ. 720 โดยผู้่้นำช่าว
มสุุลมิของร้าช่วงศ์ ร้ะหว่างที่างผู้่านช่ม พิระราชั้ว้งของ
สมเด็จพิระราชั้าธิบิดีอ้บิดุลลอฮ์ที� 2 (Raghadan 
Palace) ที่่�ต้ั�งอย่่บ่นภั่เขาซีึ�งม่ที่ำเลสุวยงามที่่�สุุดใน
กัรุ้งอัมมาน และม่ที่หาร้คอยเฝ้าด่แลต้ร้วจ้ต้ร้าอย่าง
เข้มงวด จากน้�นอิสระก้บิการเลือกซุื�อของฝาก
และสินค�าที�ระลึกในห�างสรรพิสินค�าท�องถ์ิ�น 
ได้เวลาสุมควร้ออกัเดินที่างสุ่่สุนามบ่ิน
ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำแบ่บ่อิสุร้ะภัายในสุนามบ่ิน 
(Cash back 20 USD/คน)

ถึึง สนามบิินสุวรรณภููมิ โดยสุวัสุดิภัาพ

ร้ับ่ปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
นำที่่านเข้าสุ่่ที่่�พักั Hilton Dead Sea Hotel 
***** หรือเทียบิเท�า

เดินที่างสุ่่ปร้ะเที่ศไที่ยโดยสายการบิิน
กาตาร์แอร์เวย์ เที่่�ยวบ่ินที่่� QR401/QR836 
(20.00-23.40/02.20-12.40 น. 
**แวะเปล่�ยนเคร้ื�องปร้ะมาณ 2.40 ช่ั�วโมง 
ใช่้เวลาเดินที่างร้วมปร้ะมาณ 11.40 ช่ั�วโมง)

คำำาแนะนำาเบื้้�อิงต้้น
1. กัรุ้ณาเต้ร้่ยมร้องเท้ี่าแต้ะหรื้อร้องเท้ี่าที่่�เดินบ่นช่ายหาดไปด้วย เนื�องจ้ากั

บ่ร้ิเวณหาดที่ร้ายม่ลักัษณะเป็นหินกัร้วดผู้สุมอย่่ด้วย
2. สุามาร้ถึแช่ต่้วัในน�ำได ้แต้ห่า้มลงวา่ยน�ำและหา้มน�ำที่ะเลโดนบ่ริ้เวณดวงต้า

อย่างเด็ดขาด เนื�องจ้ากัหากัสัุมผู้ัสุน�ำจ้ะม่อากัาร้แสุบ่ต้าและร้ะคายเคืองต้า  
(เพื�อป้องกัันน�ำถึ่กับ่ร้ิเวณดวงต้า โปร้ดเต้ร้่ยมแว่นต้ากัันน�ำไปด้วย)

3. ไม่แนะนำให้ผู้่้ที่่�เป็นแผู้ลต้ามร้่างกัายลงแช่่เดดซี่

ทะเลเดดซุี 

Amman Citadel



PTT SOCIETY
ประมวลภาพหลากหลายกิจกรรมที่่�สร้างความสุข
รอยยิ�มและความประที่ับใจให้แก่ผู้้้ถืือหุ้นก้้ ปตที่.
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WORK SHOP
SUP Board 

เปิิดปิระสบการณ์์ 
Challenge Yourself!

20/21 พฤษภาคม 2565
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My Craft Trip 
Phatthalung

16-19 มิถุุนายน 2565

INBOUND
TRIP
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SEMINAR
“Metaverse”
โลกเสมืือนจริิงใหมื่

กับชีีวิิตปริะจำ�วิันในอน�คต    
9 กรกฎาคม 2565



20 happiness Activity

PTT SOCIETY

21happiness Activity

SEMINAR
“Metaverse”
โลกเสมืือนจริิงใหมื่

กับชีีวิิตปริะจำ�วิันในอน�คต    
9 กรกฎาคม 2565



22 happiness Activity

PTT SOCIETY

23happiness Activity

CONCERT
Fundae Festival

คอนเสิริ์ตสุดพิิเศษ
สำ�หริับผู้้�ถืือหุ�นก้� ปตท.
23 กรกฎาคม 2565
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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 ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามสถานการณและความเหมาะสม 
โดยจะแจงใหผูถือหุนกู ปตท. ที่ ไดรับสิทธิ์เขารวมกิจกรรมทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

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

• ในกรณีที่มีผูแจงความประสงคการเขารวมกิจกรรมเกินจำนวนที่จัดเตรียมไว ปตท. จะคัดเลือกโดยการสุมรายชื่อ
จากผูลงทะเบียนที่ดำเนินการตามขั้นตอนและมีคุณสมบั ติถูกตองตามเงื่อนไขที่กำหนดเทานั้น

• การตัดสินจาก ปตท. ถือเปนที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผูเขารวมกิจกรรมไมสามารถโตแยงได
• ผูที่ไดรับสิทธิ์ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงวันรวมกิจกรรมได
• สิทธิ์การรวมกิจกรรมไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได
• ขอมูลผูถือหุนกู ปตท. ปรับปรุง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565


