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วันพุธที่ 20 พฤศจิ กายน 62
06.30 น.
09.15 น.
12.35 น.

คา่

กรุงเทพฯ – เมืองมัสกัต – Royal Opera House Muscat
สุเหร่าประจากรุงมัสกัต – ตลาดมูตรา
คณะพบกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 7, Row Q เคาน์ เตอร์
สายการบิ น Oman Air (WY)
ออกเดินทางสู่ ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air (WY) เทีย่ วบินที่ WY818
คณะเดินทางถึง สนามบิ นมัสกัต ประเทศโอมาน (เวลาท้องถิน่ โอมานช้ากว่าเวลาประเทศไทย 3 ชัวโมง)
่
นาคณะผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย
นาคณะแวะถ่ายรูป ณ Royal Opera House Muscat คือ ถนนแห่งศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมของโอมาน
โอเปร่าเฮ้าส์แห่ งนี้ต งั ้ อยู่ท่ี Shata Al-Qurm ในเมือ งมัส กัต ประเทศโอมานหรือ รัฐสุ ลต่ านโอมน บนถนน
Sultan Qaboos Street สร้างโดยคาสังของ
่
สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริม่ สร้างในปี 2007 และ
สร้างเสร็จในปี 2011 ที่ The Royal Opera House Muscat มีค วามจุสูงสุ ด 1,100 ที่นัง่ ประกอบด้ว ยโรง
ละคร, ห้องชมดนตรี, สวนทีส่ วยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี
โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปตั ยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปตั ยกรรมแบบอิตาลี

นาคณะเที่ยวชม สุเหร่าประจากรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) นับว่าเป็ นสุเหร่าที่มคี วามสวยงามและ
สาคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็ นสุเหร่าที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้
เห็น พรมทอมือที่มขี นาดใหญ่ ท่สี ุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70x60 เมตร มีน้ าหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝี มอื ที่เป็ น
ผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทางที่
เชื่อมต่อกันแต่ละห้องนัน้ จะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก (นักท่องเที่ยวจะต้องแต่ง
กายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ สุภาพสตรีจะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด จะต้องมีผ้า
คลุมศีรษะ โปรดเตรียมไปด้วย) ถ้าท่านได้เคยเดินทางไปอิหร่านก็จะเป็ นชนิดเดียวกัน เพื่อเป็ นการเคารพ
สถานทีอ่ นั ศักดิ ์สิทธิ ์
รับประทานอาหารคา่
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากต่ างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมูตรา เป็ นหนึ่งใน
ตลาดอาหรับ ที่ เ ก่ า แก่ ท่ี สุ ด ในตะวัน ออกกลาง ตั ง้ อยู่ ใ กล้ กับ ท่ า เรือ ใจกลางเมือ งเก่ า (Old Muscat)
สถาปตั ยกรรมตัวตลาดเป็ นแบบอาหรับร่วมสมัย มุงหลังคาไม้และติดหน้ าต่างกระจกสีสนั สดใส ทีน่ ่ีเต็มไป
ด้วยร้านค้าของโบราณ ผ้าพืน้ เมือง เครื่องเงิน เครื่องเทศ รวมถึงร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ ใครอยากสัมผัส
วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมการซือ้ ขายแบบดัง้ เดิมของโอมานต้องห้ามพลาดมาเดินช้อปเดิมชมและลองชิมอาหาร

ท้องถิ่นที่น่ี ตลาดมูตราเปิ ดบริการทุกวัน โดยแบ่งออกเป็ นสองช่วงเวลาคือ 08.00 – 13.00 น. และเวลา
17.00 – 21.00 น. แต่ในวันศุกร์จะเปิดแค่ช่วงเย็นตัง้ แต่ 17.00 – 21.00 น.

นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Crown Plaza Muscat Hotel
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิ กายน 62
เช้า

เที่ยง

คา่

ล่องเรือชมปลาโลมา – เมือง Wadi Shaab
Bimmah Sinkhole – หุบเขาตีวี – ศูนย์อนุรกั ษ์เต่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเปลีย่ นบรรยากาศ ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลิดเพลินไปกับ
ั ่ นสวยงามของอ่ าวโอมาน ไปยังจุด ชมปลาโลมา ปลาโลมา
วิว ชายฝ งอั
แหวกว่ายลากผ่านเกลียวคลื่นกระโดดน้ าเล่น นับเป็ นภาพที่หาดูได้ยาก
เป็ นอย่างมาก การชมปลาโลมาของเรานี้ เราจะพยายามรบกวนถิน่ อาศัย
ของปลาโลมาให้น้อยทีส่ ุดเพื่อให้ปลาโลมารูส้ กึ ปลอดภัยและยังคงอาศัยอยู่
ในถิน่ ที่อยู่เดิมอย่างสันติสุขต่อไป ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศ ท่ามกลาง
ฝูงปลาโลมาและทิวทัศน์อนั สงบนิ่งของเช้านี้ทค่ี ุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง
***ทัง้ นี้การทีจ่ ะเห็นปลาโลมามากหรือน้อยหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ ณ วันนัน้ ***
รับประทานอาหารกลางวัน
ั่
จากนัน้ พาคณะเลาะเลีย บชายฝ งทะเลไปยั
ง เมื อ ง Wadi Shaab ตัง้ อยู่ในรัฐ AI Sharqiyah น าท่ านชม
Bimmah Sinkhole โอเอซิสที่สวยงามแปลกตา มีลกั ษณะเหมือนหลุมศพขนาดมหาศาล ตัง้ อยู่ท่ามกลาง
ช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน แหล่งน้ าธรรมชาติทม่ี นี ้ าสีสดใส จากนัน้ นาคณะชมความสวยงามของ
หุบเขาตีวี (Tiwi) เป็นเมืองทีม่ ดี า้ นหนึ่งเป็ นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร มีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามแปลก
ตา จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองซูร์ (Sur) ตัง้ อยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอารเบียน และทะเลโอมาน
ท่าเรือเมืองซูรถ์ อื เป็ นหนึ่งในท่าเรือเก่ าแก่ ที่เป็ นจุดขนถ่ายสินค้าของเรือเดินสมุทรจากหลายชาติกว่า 100
ปี ทัง้ ในคาบสมุทร อารเบียน อินเดีย และ แอฟริกา
หลัง จากนั น้ น าคณะไปยัง ศู น ย์อ นุ ร กั ษ์ เต่ า (Raz AI Hadd Turtle Reserve) เพื่อ ชมเต่ า ตนุ ว างไข่ บ น
ั ่ ดหลุมทราย วางไข่ แล้วกลบอย่างดีก่อนจะกลับลงสู่ทอ้ งทะเล เต่าตัว
ชายหาดในเวลากลางคืน เต่าจะขึน้ ฝงขุ
หนึ่งอาจวางไข่ถงึ 100 ฟอง และ 60 ภายในระยะเวลา 60 วัน ไข่จะฟกั ออกมาเป็ นลูกเต่าตัวเล็กๆ น่ ารักมุด
ออกมาจากไข่ แล้วคลานกันไปสู่ทอ้ งทะเลอันปลอดภัย
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Ras Al Jina Turtle Reserve

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิ กายน 62
เช้า

เที่ยง

คา่

หุบเขาวาดี บานิ คาลิ ด – ทะเลทรายวาฮิ บา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางออกเดินทางจากโรงแรม เพื่อมุ่งหน้าสู่
หุ บ เข าวาดี บ านิ ค าลิ ด (WADI BANI KHALID)
โอเอซิสกลางหุบเขาหินที่มนี ้ าไหลตลอดทัง้ ปี ในแหล่ ง
ธรรมชาติอนั สวยงามและเป็ นที่นิยมอย่างมาก การขับ
รถคดเคี้ยวไปตามภูเขา ผ่ านเทือ กเขาฮาจาร์ (Hajar)
พร้อมชมวิวสองข้างทางของแม่น้ าสายยาวทีเ่ ต็มไปด้วย
หมู่บ้านและพื้นที่เพาะปลูกทีอ่ ุดมสมบูรณ์ น้ าที่ไหลจาก
เขาไหลมารวมในแอ่งหินทาให้ดเู หมือนเป็ นสระน้าทีล่ กึ และใสสะอาด
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านออกเดินทางสู่ ทะเลทรายวาฮิ บา (Wahiba) เป็นวิธที ส่ี มบูรณ์แบบในการรับรสชาติของหนังสือ
นิทานแห่งทะเลทรายอาหรับ เนินทรายอันสดชื่นทีส่ ายลมเคยพัดผ่านทราย ระหว่างทางท่านจะเห็นวิถชี วี ติ
แบบดัง้ เดิมทีใ่ ช้ชวี ติ แบบ เร่รอ่ นเลีย้ งสัตว์ ชนเผ่าเบดูอิน และชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลทราย
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Desert Camp Wahiba Sand

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิ กายน 62

โดยการนัง่ รถจิ๊ บตะลุยทะเลทราย – Wadi Bani Habib
Jebel Akhbar

05.00 น.
เช้า

นาคณะ ขี่อฐู ชมพระอาทิ ตย์ขึ้นยามเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ทะเล โดยการนั ง่ รถจิ๊ บตะลุยทะเลทราย อิสระกับกิจกรรมกลางทะเลทราย อาทิ
เช่น สกีทะเลทราย, หรือเลือกทีจ่ ะถ่ายเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึกท่ามกลางทะเลทรายทีโ่ อบล้อม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ Wadi Bani Habib แวะถ่ายรูป บ้านดินรกร้าง ทีว่ างเรียงซ้อนกันอยูบ่ นภูเขา จากนัน้ ขับรถต่อสู่
จุดสูงสุดของ Jebel Akhdar เพื่อชมวิวและสูดอากาศสดชื่นกลางยอดเขา

คา่

รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั Anantara Jabal Akhdar

วันอาทิ ตย์ที่ 24 พฤศจิ กายน 62

เมืองนิ ซวา – เมืองจีเบล แชม – Ghul Village
Wadi Nakher กับ Jebel Shams – สนามบิ นเมืองมัตกัส

เช้า
11.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ ซวา (Nizwa) เดินชมย่าน การค้าพื้นเมืองนิ ซวา (Nizwa Souq) ทีท่ า่ นสามารถ
เลือกซือ้ ของฝาก ของทีร่ ะลึก สินค้าพืน้ เมือง เป็ นตลาดทีม่ ชี วี ติ ชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าทีม่ เี สน่ ห์ ทัง้
เครือ่ งประดับทามือ เครือ่ งเงิน เครือ่ งหนัง กาแฟ และของประดับตกแต่งบ้านสไตล์โอมาน
จากนัน้ นาท่านสู่ป้อมโบราณนิ ซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของ
โอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ทีม่ หี อ้ งมากมายสลับซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจีเบล แชม (Jebel Shams) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในโอมาน จนได้ ช่อื ว่าเป็ น
แกรนด์แ คนยอนของโอมานซึ่งเป็ นลักษณะทางธรรมชาติท่นี ่ าทึ่งที่สุดในประเทศ จากนัน้ แวะชม Ghul
Village หมู่บ้านที่ถู ก ทิ้งร้างแห่ งโบราณบนเนินเขาก่ อนที่คุณ จะเดินทางไปชม Wadi Nakher กับ Jebel
Shams ซึง่ ถูกเรียกว่า ภูเขาแห่งพระอาทิตย์ ทีส่ ูงจนเหมือนจะแตะพระอาทิตย์ นาท่านสู่บนยอดเขา เพื่อชม
วิวมุมสูง

22.05 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเมืองมัตกัส เพื่อทาการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เทีย่ วบิน WY817

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิ กายน 62
06.45 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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