
“โอมาน”
มหัศจรรย์ทะเลทรายแห่งอาหรับ
กลุ่มที่ 1  วันพุธที่ 8 - วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563  (7 วัน 5 คืน)

กลุ่มที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 (7 วัน 5 คืน)

จัดโดย		บริษัท	ทราเวล	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	จ�ากัด

วันแรก
กรุงเทพฯ - มัสกัต

07.00	น.	 คณะพร้อมกนัที	่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิเคาน์เตอร์	สายการบนิ 
 โอมานแอร์	อาคารผู้โดยสารขาออก	ชั้นที่	4	ประตูที่	9	เคาน์เตอร์	
	 เช็กอินแถว	 T	 เจ้าหน้าที่ทราเวล	 เทคโนโลยี	 เซอร์วิส	 รออ�านวย	
	 ความสะดวก

สมัครภายใน
15 กรกฎาคม 2562
By SCG DeBenture CluB
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วันที่สอง
มัสกัต

 09.10 - 12.00 น. WY818  กรุงเทพฯ - มัสกัต  

 (5.50 ชั่วโมง)

12.00	น.	 ถึง	ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต	 กรุงมัสกัต			
	 ประเทศโอมาน	 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง	
	 และรับกระเป๋าสัมภาระ	 จากน้ันน�าท่านเดินทาง	
	 เข้าสู่กรุงมัสกัต	(20	นาที)
13.30	น.		 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
15.00	น.		 น�าท่านชมเขตเมืองเก่ากรุงมัสกัต	 เยี่ยมชม		
	 ป้อมปราการอัลมิรานี (20 นาที) สร้างขึ้นสมัย	
	 พระเจ้าเฟลิเปแห่งสเปน	 จากนั้นน�าท่านแวะ	
	 ถ่ายภาพภายนอกของ	พระราชวังอัลอาลาม  
 พาเลซ	 สถาปัตยกรรมมุสลิมสมัยใหม่	 และ	
	 น�าท่านเข้าเช็กอิน	ณ	โรงแรมที่พัก
19.00	น.	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	 พกัค้าง	ณ	โรงแรม Sheraton Oman Hotel (2 คนื)

08.00	น.	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	โรงแรมที่พัก	
09.00	น.		 น�าท่านเดินทางเพื่อชม	 มัสยิดสุลต่านกาบูส 
 (20 นาที)	เริ่มสร้างปี	1994	ใช้เวลาก่อสร้าง	6	ปี		
	 ด้านในปูด้วยพรมผืนเดียวซึ่งใหญ่เป็นอันดับ	 2		
	 ของโลก	มโีคมไฟแชนเดอเลียร์หนัก	8.5	ตนั	ประกอบ	
	 ด้วยคริสตลักว่า	600,000	ชิน้	ผลติท่ีประเทศอติาลี
	 *การแต่งกาย: นกัท่องเทีย่วจะต้องแต่งกายให้เรยีบร้อย 
 สุภาพ และมิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตร ี
 จะต้องมีผ้าคลุมศีรษะเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ 

 อันศักดิ์สิทธิ์

12.00	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
14.00	น.		 น�าท่านเยี่ยมชม	Royal Opera House Muscat		
	 (15 นาที)	โรงอุปรากรที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม		
	 Modern	Arabian	รอบนอกมีร้านกาแฟชั้นดีและ	
	 ร้านของที่ระลึกให้เดินช็อปปิ้ง
16.00	น.		 น�าท่านผ่านชม	Mutrah Corniche (20 นาที)		
	 ถนนเลียบทะเลของเมืองมัสกัตทิวทัศน์สวยงาม	
	 น�าท่านสู่	ตลาดมัททรา	 ตลาดที่เก่าแก่ที่สุด	
	 ในโลกอาหรับ	 จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง	 เสื้อผ้า		
	 เครื่องประดับ	ผักผลไม้	ไปจนถึงทองค�า
19.00	น.	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	ภัตตาคาร
	 พกัค้าง	ณ		โรงแรม Sheraton Oman Hotel (คนืที ่2)
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08.00	น.	 รบัประทานอาหารเช้า	ณ	โรงแรมทีพ่กัและเชก็เอ๊าต์
09.00	น.		 น�าท่านเดินทางโดยรถ	 4WD	สู่	หลุมน�้าบิมมา 
 ซิงก์โฮล (1.20 ชั่วโมง)	 กว้าง	 70	 เมตร	 ลึก	
	 20	เมตร	และเตม็ไปด้วยน�า้สเีทอร์คอยส์	ชาวบ้าน	
	 เชื่อว่าหลุมยุบเพราะอุกกาบาต	จึงตั้งชื่อที่แปล	
	 เป็นภาษาอังกฤษว่า	 The	Falling	Star	 จากนั้น	
	 แวะพักที่	Wadi Al Arbeieen (40 นาที)	แอ่งน�้า	
	 สีเขียวมรกตใสท่ามกลางทะเลทราย	 ให้ทุกท่าน	
	 พักผ่อน	ลงไปว่ายน�้า	 หรือเดินชมธรรมชาติตาม	
	 อัธยาศัย
12.00	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	 Luxurious	 Picnic	
	 ณ	Wadi	Al	Arbeieen
14.00	น.		 น�าท่านเดนิทางสู	่ทะเลทรายวาฮบิา (2.30 ชัว่โมง)  
 ชมความงามของเนินทรายสดุลูกหูลูกตา	และน�า	
	 ท่านสู่แคมป์พักค้างแรม	ณ	แคมป์ทะเลทราย 
 พร้อมกิจกรรมขี่อูฐสัมผัสวัฒนธรรมชาวเบดูอิน		
	 หรือผจญภัยผาดโผนบนรถ	ATV	

19.00	น.	 รับประทานอาหารค�่า	Arabian	Night	แต่งกาย	
	 ด้วยชุดพื้นเมือง	 พร้อมชมการแสดงพื้นถิ่น	
	 จากชาวเบดูอิน	
	 พักค้าง	ณ	แคมป์ทะเลทราย Desert Nights  
 Camp	(1	คืน)

วันที่สาม
มัสกัต - บิมมาซิงก์โฮล - Wadi Al Arbeieen - 

ทะเลทรายวาฮิบา
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วันที่ส่ี
ทะเลทรายวาฮิบา - Birkat Al Mouz - นิซวา - จาบัล อัคดาร์

08.00	น.	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	 แคมป์ทะเลทราย	
	 ที่พัก	และเช็กเอ๊าต์
09.00	น.		 น�าท่านออกเดินทางสู่	 เมืองBirkat Al Mouz 
 (2 ชัว่โมง)	เมอืงโบราณทีส่ร้างด้วยหนิของชนเผ่า	
	 เบดอูนิ	อสิระเดนิชมซอกซอยในเมอืงตามอธัยาศยั	
12.00	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
13.30	น.		 น�าท่านสู่	เมืองจาบัล อัคดาร์ / Jebel Akhdar  
 (1.30 ชั่วโมง)	 บนเทือกเขาอัลฮาจาร์พาดผ่าน	
	 พืน้ทีก่ว่า	100	กโิลเมตร	ถอืว่างดงามทีส่ดุในโอมาน		
	 น�าท่านเชก็อนิ	ณ	โรงแรมทีส่งูทีส่ดุใน	Middle	East		
	 โอบล้อมด้วยเทือกเขาและโตรกผา	มีจุดชมวิวที่	
	 โด่งดังทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกนัน่คือ	Diana's Point

วันที่ห้า
จาบัล อัคดาร์ - Omani Villages

08.00	น.	 รับประทานอาหารเช้า	ณ	โรงแรมที่พัก
09.00	น.		 น�าท่านออกเดินทางสู่	 เมืองนิซวา / Nizwa  
 (1.30 ชั่วโมง) เมืองอารยธรรมโบราณ	น�าท่าน	
	 เยีย่มชม	ป้อมปราการนซิวา	สร้างขึน้สมัยศตวรรษ
	 ที่	17	น�าท่านเยี่ยมชม	ตลาดนิซวา	อิสระให้ท่าน	
	 เลือกซื้อของที่ระลึกทั้งเครื่องประดับ	 เครื่องเงิน		
	 เครื่องหนัง	 กาแฟ	และของตกแต่งบ้านสไตล	์
	 โอมานตามอัธยาศัย
12.30	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ		ภัตตาคาร
14.00	น.		 น�าท่านสู	่หมูบ้่านวาดบิานคิาลดิ (1.30 ชัว่โมง)  
	 แวะถ่ายรปูและเดนิเล่นชมบ้านดนิทีเ่รยีงซ้อนกนั	
	 บนภูเขา	 เยี่ยมชม	Omani Villages หมู่บ้าน	
	 เก่าแก่ท่ามกลางหุบเขา	 รายล้อมไปด้วย	Wadi		
	 ระหว่างทาง	จากน้ันน�าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
19.00	น.	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	 ภัตตาคารภายใน	
	 โรงแรมที่พัก
	 พักค้าง	ณ	 โรงแรม	Anantara Al Jabal Al  
 Akhdar (คืนที่ 2)

19.00	น.	 รับประทานอาหารค�่า	ณ	 ภัตตาคารภายใน	
	 โรงแรมที่พัก
	 พักค้าง	ณ	 โรงแรม Anantara Al Jabal Al  
 Akhdar Resort (2 คืน)
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วันที่หก
จาบัล อัคดาร์ - บะห์ลา - อัล ฮัมรา - มัสกัต - กรุงเทพฯ

08.00	น.	 รบัประทานอาหารเช้า	ณ	โรงแรมทีพ่กัและเชก็เอ๊าต์
09.00	น.	 น�าท่านสู่	เมืองบะห์ลา / Bahla (1.30 ชั่วโมง)		
	 โอเอซสิกลางทะเลทราย	น�าท่านเยีย่มชม	ปราสาท 
 จาบรนิ	ทีส่ร้างข้ึนจากความหลงใหลในศลิปะและ	
	 วทิยาศาสตร์ของอหิม่ามในศตวรรษที	่17	ตกแต่ง	
	 แบบศิลปะมุสลิม	 น�าท่านแวะเยี่ยมชม	ป้อม 
 ปราการบะห์ลา	เก่าแก่และใหญ่ทีส่ดุของโอมาน		
	 สร้างเม่ือ	500	ปีก่อนครสิตกาล	เป็นป้อมหนึง่เดยีว	
	 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น	
	 มรดกโลกในปี	 1987	 จากนั้นเดินทางสู่	 เมือง 
 อัล ฮัมรา / Al Hamra (30 นาที)
13.00	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน	ณ		ภัตตาคาร
14.00	น.		 น�าท ่านเย่ียมชม	 Misfat Al  Abr iyeen 
	 หมู่บ้านเล็กบนภูเขาท่ีคงบรรยากาศอดีตไว้เป็น	
	 อย่างด	ีบ้านเรอืนสร้างขึน้จากหนิสส้ีมและน�า้ตาล		
	 ดูคล้ายหมู่บ้านในอิตาลีมากกว่าจะพบเห็นใน	
	 คาบสมุทรอาหรับ	

15.30	น.		 น�าท่านออกเดนิทางสู	่ท่าอากาศยานนานาชาติ 
 มัสกัต (2.20 ชั่วโมง)	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด
กรุงเทพฯ

06.20	น.		 	 เดินทางถึง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

 21.20 - 06.20 น. (+1) WY817 มัสกัต - 

 กรุงเทพฯ  (6 ชั่วโมง)
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การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ 

วันองัคารที ่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ทางโทรศัพท์ และเอสซจีี ดีเบนเจอร์ คลบั 
โมบาย แอปพลิเคชัน	
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม	1	ท่าน	(พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด)
บุคคลทั่วไป
พักเดี่ยว	ช�าระเพิ่มท่านละ
ตั๋วชั้นธุรกิจสายการบินโอมานแอร์	ช�าระเพิ่มเริ่มต้นท่านละ
ไม่รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด	ลดไปท่านละ
ไม่รับวีซ่าโอมาน	ลดไปท่านละ
ไม่รับประกันภัยการเดินทาง	ลดไปท่านละ

189,900	บาท
196,000	บาท
37,000	บาท
39,000	บาท
22,000	บาท

1,000	บาท

1,500	บาท

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1913 <เว้นวรรค> 

ตามด้วยเลขบตัรสมาชกิ เอสซจี ีดีเบนเจอร์ 

คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลข 

กลุ่มกิจกรรมที่ต้องการสมัครล�าดับที่ 1 

<เว้นวรรค> หมายเลขกลุ ่มกิจกรรม 

ท่ีต้องการสมัครล�าดับท่ี 2 และส่ง SMS 

ไปที่ 4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS
รหัสกิจกรรม TR1913

รายละเอยีดกจิกรรม
กิจกรรม	 : “โอมาน”	มหัศจรรย์ทะเลทรายแห่งอาหรับ

บริษัททัวร์  :  บริษัท	ทราเวล	เทคโนโลยี	เซอร์วิส	จ�ากัด
วันเดินทาง : กลุ่มที่	1	วันพุธที่	8	-	วันอังคารที่	14	มกราคม	พ.ศ.	2563	(7	วัน	5	คืน)
	 	 กลุม่ที	่2	วนัอาทติย์ที	่19	-	วนัเสาร์ที	่25	มกราคม	พ.ศ.	2563	(7	วนั	5	คนื)

จ�านวนที่รับ	 : 20	-	22	ท่าน	/	กลุ่ม

*กรณจี�านวนผูส้มคัรไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วดงักล่าว
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ - ไปกลับตามรายการ ชัน้ประหยดั ประเภทตัว๋เดีย่ว  
 สายการบินโอมานแอร์
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือในระดับเดียวกัน  
 (ห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารจัดเลี้ยงตามรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าบริการรถ 4WD ส�าหรับตลอดเส้นทาง  
 ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าใช้จ่ายเดนิทางผ่านด่านต่าง ๆ  ค่าเข้าชมสถานทีต่่าง ๆ  ทีร่ะบุในรายการ
• หัวหน้าทัวร์ 2 ท่าน พร้อมช่างภาพ โดยจะเดินทางพร้อมคณะและ 
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศระหว่าง 
 การเดินทาง ค่ามินิบาร์ และค่าซักแห้ง เป็นต้น
• ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางทั้งหมดที่เป็น Soft Drink และ 
 Alcohol

เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง
 คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคาทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง
 คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 80% ของราคาทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทาง 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100%

หมายเหต ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตาม
เหตุการณ์และความเหมาะสม โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านสมาชิกเป็นส�าคัญ

• ค่าทปิมคัคเุทศก์ท้องถิน่ ค่าทปิพนกังานขบัรถ ค่ายกกระเป๋าสมัภาระ 
 ที่โรงแรมและสนามบินตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินกรณีเสียชีวิตท่านละ 3 ล้านบาท 
 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 ล้านบาท
• ค่าภาษีสนามบินตลอดเส้นทางและค่าสัมภาระเส้นทางบิน 
 ท่านละ 2 ใบ (รวมน�้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
• คู่มือการเดินทางพิมพ์สี่สีด้วยกระดาษอย่างดี
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าโอมาน

• ค่ารถรับส่ง (กรณีแยกเดินทางไป - กลับ ไม่พร้อมคณะ)
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 (กรณีต้องการใบก�ากับภาษี)

การช�าระค่าบริการ
ช�าระเงินค่ามัดจ�าท่านละ 50,000 บาท พร้อมค่าตั๋วชั้นธุรกิจ (ถ้ามี) ภายในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ช�าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส จ�ากัด

*เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย / ส�าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 
0-2586-4977
**ส�าเนาหน้าเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่ต�่ากว่า 6 เดือน

 ธนาคารกสกิรไทย
 สาขาถนนแจ้งวฒันะ
 เลขที่บัญชี  470-2-43429-2

 ธนาคารไทยพาณชิย์
 สาขาถนนแจ้งวฒันะ
 เลขที่บัญชี  324-4-01750-8

 ธนาคารกรงุเทพ
 สาขาถนนแจ้งวฒันะ
 เลขที่บัญชี  233-0-49485-3

18
19


