โปรแกรมการเดิ นทาง

กาหนดการเดิ นทางเข้าร่วมกิ จกรรมงานแสดงสิ นค้า “Thai Trade Exhibition Oman 2018”
ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -7 พฤษภาคม 2561

OMAN AIR (WY)

30 เม.ย.61
6 พ.ค.61

09.10 - 12.20

BKK - MCT

WY 818

21.15 - 06.20 (+1) MCT - BKK

WY 817

วันแรก (จันทร์ที่ 30 เมย. 61) : กรุงเทพฯ – มัสกัต - ตกแต่งคูหา
06.30 น.

09.10 น.
12.20 น.

14.30 น.

คณะผูป้ ระกอบการ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตู
ทางเข้าที่ 8 ROW T ของสายการบิน โอมาน แอร์ (Oman Air) โดยมีเจ้าหน้าทีร่ อต้อนรับ
และให้บริการเกี่ยวกับเรือ่ งการเช็คอิน และสัมภาระ
คณะออกเดินทางไปกรุงมัสกัตโดยเทีย่ วบิน WY 818(ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
ผู้เดิ นทางที่าสอหนังสสอเดิ นทางีทย จะผู้เดิ นทางทาวีซ่าที่หน้ าด่าน กรุณาแสดง
หนังสสอเดิ นทาง ตั ๋วเครส่องบิ น ต่ อเจ้าหน้ าที่ ***
เมือ่ ทาวีซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยังเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนาคณะเดินทางสู่ โรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว รับ
กุญแจห้องพักและทาการเช็คอิน เก็บสัมภาระ
พร้อมกัน ณ จุดนับพบ บริเวณ Lobby นาท่านเดินทางสู่สถานทีจ่ ดั งาน Oman
Convention and Exhibition Centre Hall 2 เพื่อตกแต่งคูหา อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านไต้
ตกแต่งคูหา จนถึงเวลา 23.00 น.

วันที่ สอง (อังคารที่ 1 พ.ค.61) : มัสกัต–งานแสดงสิ นค้า Thai Trade Exhibition Oman 2018
(งานวันแรก)

09.00 น.
10.00 น.

เดินทางไปทีส่ ถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า Oman Convention and Exhibition Centre
พิธเี ปิดอย่างเป็ นทางการ งาน Thai Trade Exhibition Oman 2018

10.00-13.00 น. แสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจช่วงแรก
16.00-22.00 น. แสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจช่วงทีส่ อง
22.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม (พุธที่ 2 พ.ค.61) : มัสกัต – งานแสดงสิ นค้า Thai Trade Exhibition Oman 2018
09.00 น.
เดินทางไปสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า Oman Convention and Exhibition Centre
10.00-13.00 น. แสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจช่วงแรก
16.00-22.00 น. แสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจช่วงทีส่ อง
22.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว
วันที่สี่ (พฤหัสฯที่ 3 พ.ค.61) : มัสกัต – งานแสดงสิ นค้า Thai Trade Exhibition Oman 2018
09.00 น.
เดินทางไปสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า Oman Convention and Exhibition Centre
10.00-13.00 น. แสดงสินค้า ขายปลีก
16.00-22.00 น. แสดงสินค้า ขายปลีก
22.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว
วันที่ห้า (ศุกร์ที่ 4 พ.ค.61) : มัสกัต – งานแสดงสิ นค้า Thai Trade Exhibition Oman 2018
** เนส่ องจากวันศุกร์เป็ นวันศาสนา สาานที่ จดั งานเปิ ดทาการตัง้ แต่เวลา 16.00 น. เป็ นต้นีป**

09.00 น.
15.30 น.

อิสระตามอัธยาศัย
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า ณ Oman Convention
and Exhibition Centre
16.00–22.00 น.เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ขายปลีก
22.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว
วันที่หก (เสาร์ที่ 5 พ.ค.61) :มัสกัต–งานแสดงสิ นค้า Thai Trade Exhibition Oman 2018
(งานวันสุดท้าย)
09.00 น.
เดินทางไปสถานทีจ่ ดั งานแสดงสินค้า Oman Convention and Exhibition Centre
10.00-13.00 น. แสดงสินค้า ขายปลีก
16.00-22.00 น. แสดงสินค้า ขายปลีก
22.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมทีพ่ กั ณ Ibis Hotel ระดับ 3 ดาว

วันที่เจ็ด (อาทิ ตย์ที่ 6 พ.ค. 61) : มัสกัต - กรุงเทพฯ
09.00 น.

คณะเช็คเอ้าท์ อิสระตามอัธยาศัย

หรือ เลือกซื้ อทัวร์เสริ ม (Option Tour)
รับท่านจากโรงแรมทีพ่ กั และนาท่านนาท่านเทีย่ วชม สุเหร่าประจากรุงมัสกัต (Sultan Qaboos Grand
Mosque) นับว่าเป็ นสุเหร่าที่มคี วามสวยงามและสาคัญต่อ ประเทศ
โอมาน เป็ น สุ เ หร่ า ที่ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศโอมาน ภายใน
สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก ซึง่ มี
ขนาด 70X60 เมตร มีน้ าหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝี มอื ที่เป็ นผู้หญิงใน
การถักทอถึง 600คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง
4 ปี ในส่ ว นทางเดินทางที่เ ชื่อ มต่ อ กัน แต่ ล ะห้อ งนัน้ จะถู ก ประดับ
ประดาไปด้วยกระจกสีต่างๆ สวยงามมาก
จากนัน้ นาท่านเดินชม ย่ านการค้ าพส้ นเมส อ งมูท เลาะห์ (Muttrah
Souq) ซึ่งพลุกพล่านด้วยชีวติ ชีวา อบอวล ด้วยกลิน่ กายานและไม้
จัน ทน์ ขณะเดิน ดูข องไปตามซอกแคบ ๆ ทาให้รู้ส ึก ได้ถึงโอมาน
สมัยก่อน ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของโอมานได้ตาม
อัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนัน้ แวะชมพิ พิธ ภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็ นบ้านของ
ครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงอาวุธ
เครื่อ งประดับ และ เครื่อ งแต่ ง กาย พร้อ มกับสิ่งของเครื่อ งใช้และ
ภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิ ดให้เข้าชมตัง้ แต่ปี 1998 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรม
และ ประเพณีของโอมาน
จากนัน้ นาให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM PALACE) เป็ นพระราชวังที่
ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึง่ ด้านข้างจะเป็ น ป้ อมโบราณของโปรตุเกส มิ รานี และ จาลาลี (MIRANI &
JALALI) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี เป็ นป้อมเดิมทีส่ ร้างก่อนโปรตุเกสจะมาถึง ในปี ค.ศ. 1588
โปรตุ เ กสได้ปรับปรุง ป้อ มแห่ ง นี้ ใ หม่ เพิ่มบริเ วณที่เ ก็บของ ขายห้อ งพัก และห้อ งทาพิธ ีทางศาสนา แก่
ผูป้ กครอง ส่วนทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เป็ นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานใน
ศตวรรษที่ 19 ส่ ว นป้ อ มจาลาลีถู ก เปลี่ย นให้เ ป็ น พิพ ิธ ภัณ ฑ์ใ น ยุ ค ของผู้ป กครองในป จั จุ บนั และเป็ น
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของกรุงมัสกัต

จากนัน้ ให้ท่านได้แ วะถ่ายภาพ ณ Qantab Region ให้ท่านได้อิสระเดินชมหมู่บ้าน
ชาวประมง ณ ชายหาด Qantab จนได้เวลาอันสมควรนาท่านไปรับประทานอาหารเย็น
เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

18.30 น.
กรุงเทพฯ

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่านเดินทางสู่ สนามบินมัสกัต เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.15น.

ออกเดินทางจากกรุงมัสกัต โดยเทีย่ วบินที่ WY 817 (ใช้เวลาบิน 6 ชัวโมง)
่

วันที่แปด (จันทร์ที่ 7 พ.ค. 61) :กรุงเทพฯ
06.20 น.

คณะเดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ

หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 30 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2561

จานวน 15 คน

จานวน 20 คน

ตั ๋วเครื่องบิน + โรงแรม (Twin Room)

40,900 / ท่ าน

40,000 / ท่ าน

Optional Tour 1 Day

5,900 / ท่ าน

5,000 / ท่ าน

** ราคาค่าทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากเป็ นราคาทีเ่ สนอ ณ วันทีเ่ สนอราคา
ยังไม่ได้มกี ารจองบัตรโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด ***
(ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน มีการยุบเทีย่ วบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยเป็ นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
*** หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วัน
เดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป ***

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพ – มัสกัต - กรุงเทพ (ตั ๋วกรุป๊ ) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรม รวมอาหารเช้าและรถรับส่ง
ค่าอาหาร ตามทีร่ ะบุในรายการ (Optional Tour)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ (Optional Tour)
ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง (Optional Tour)
อัตรานี้ ีม่รวม
กรณีปรับเพิม่ อัตราค่าภาษีเชือ้ เพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
Visa On arrival ราคา 5 Oman Rial ชาระด้วยตนเองทีเ่ คาน์เตอร์ของด่าน ตม.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร,ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ใน
ห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ
ค่าขนส่งสินค้า ทางเรือคิวบิคละ 10,000 บาท พท. 1x1x1 เมตร
ค่าทิ ปคนขับรา และ ีกด์ท้องาิ่ น (Optional Tour)

สารองที่นั ่งติดต่อ คุณชารีฟ โทร 089-173-8933
คุณดาวุด โทร 086 0006544
Line id: @Alhijrah

