
สองดิินแดินแห่่งทะเลทรายสุดิอัศจรรย์ เยือน  
"กาตาร์" ประเทศเล็ก ๆ ดิินแดินไข่่มุุกแห่่งอ่าวอาห่รับ  
เจ้าภาพการแข่่งข่ันฟุุตบอลโลกปี 2022 ชมุสุดิยอดิ 
สถาปัตยกรรมุแล ะการออกแบบโดิยสถาป นิก 
ท่� ไ ด้ิรับรางวัลจากทั�วโลก และเร่ยนร้้วัฒนธรรมุ
ตะวันออกกลางผ่่ านพิ พิธภัณฑ์์ทั นส มัุย เ ยือน  
"จอร์แดิน" ย้อนเวลาส้่อารยธรรมุโบราณอันศักดิิ�สิทธิ�  
ชมุ "เพตรา" นครส่ดิอกกุห่ลาบ มุรดิกโลกท่�ซ่่อนตัว 
อย่้ในหุ่บเข่าแห่่งโมุเสส 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�ำสุมยัของดินแดน
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 กุมภาพัันธ์ ์2566
สถานที่่� : Qatar-Jordan

เยืือนดิินแดินไข่่มุุก
แห่่งตะวัันออกกลาง “กาตาร์์”

สััมุผััสั “จอร์์แดิน” 
ดิินแดินอาร์ยืธร์ร์มุอันศัักดิิ�สัิทธิ�

DAY 2
30 มุกราคมุ 2566
มุสัยิดิประจำาชาตกิาตาร-์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 
สายการบิินกาตาร์แอร์เวย ์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
ทะเลทรายวาดิรัิมุ

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-โอวัลพลาซ่า-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 และสัุมผัู้สุ
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�ในแถึบ่ที่ะเลเมดิเต้อร์้เร้เน่ยน 
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-กรุงเทพฯ

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 ทะเลเดดซุ ี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� ท่ี่านสุามาร้ถึเดินลงที่ะเลท่ี่�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 ภัายในเก็ับ่สุิ�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


