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นครมักกะห์ พัก  Makkah Hilton & Towers ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม 

นครมาดีนะห์ พัก The Oberoi Madinah ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ 

เต้นท์ที่พักในทุ่งมีนาอยู่ใกล้เขตเิสาหินเพียงประมาณ700เมตร 
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ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที ่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอัลมีรอส 

วันที ่ 25 สิงหาคม 2560 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู8 

นําคณะเดินทางสู่กรุงมานามะห์ ประเทศบาห์เรน                           

เมื่อถึงสนามบินนานาชาติประเทศบาห์เรนเปลี่ยนชุดเอีย๊ะห์รามและ         

รอต่อเที่ยวบินไปนครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

คณะเดินทางสนามบิน King Abdul Aziz International นครเจดดาห์ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้านครมักกะห์และ         

เข้าพักที่โรงแรม Al-Azizia พักผ่อนที่ห้องพักและนําท่านไปทําอุมเราะห์ 

วันที ่ 30 สิงหาคม 2560 
ทุกท่านอยู่ในชุดเอีย๊ะห์รามฮจัย์และออกเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนา พักค้าง

คืนที่ทุ่งมีนาเป็นเวลา 1 คืน 
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วันที ่ 31 สิงหาคม 2560 

หลังละหมาดซุบฮิ เดินทางจากมีนาไปอารอฟะต์ เพื่อทําการวุกุฟ    

ในตอนกลางคืนเดินทางออกจากอารอฟะต์เข้ามุซดะหริฟะต์ เพื่อเก็บ

ลูกหิน  

หลังละหมาดซุบฮิเดินทางออกจากมุซดะหริฟะต์เข้ามีนา เพื่อ

ขว้างลูกหินที่เสาหินต้นใหญ่ จํานวน 7 ลูก ตะฮะโล้นออกจากเอีย๊ะราม 

พักที่มีนา 3 คืน 

วันที ่ 4 กันยายน 2560 

หลังจากขว้างลูกหินในวันสุดท้าย เดินทางเข้าพักที่โรงแรม Al-Azizia 

วันที ่ 5 กันยายน 2560 

หลังละหมาดอีชา นําท่านเข้าพักที่โรงแรมMakkah Hilton & Towers 

วันที ่ 7 กันยายน 2560 

น ําท่ าน ซียา เรา ะห์ เ ยี ่ยม เยือนสถานที ่ส ําคัญรอบนครมักกะห์               

พร้อมทําอุมเราะห์ที่มีกอตญะอ์รอนะห์และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 
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วันที ่ 9 กันยายน 2560 

นําท่านทําอุมเราะห์ที่มีกอตฮุไดบียะห์ และแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์                   

สถาปัตยะกรรมมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์ และเดินทางกลับ

โรงแรมที่พัก  

         

วันที ่ 11 กันยายน 2560 

นําท่านทําอุมเราะห์ที่มีกอตตันนะอีม และเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

 

วันที ่ 13 กันยายน 2560 

คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออก

เดินทางสู่นครมาดีนะห์ ระยะทาง420 กิโลเมตร 

ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ 

 

คณะเดินทางถึงโรงแรมโอบีรอยมาดีนะห์ และเดินไปสลามท่านนบี     

มูฮมัมัด(ซล.) 
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วันที ่ 14 กันยายน 2560 

เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุบาอ์ 

(ควรมีน้ําละหมาดติดตัว) มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบี    

มูฮัมมัด(ซล.) ครัง้ที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ 

(อพยพ) มาจากมักกะห์  

 และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสีย

ชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิด     

สองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็น

กะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทางกลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอน

ดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

วันที ่ 16 กันยายน 2560 

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ และเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

พร้อมฮัจย์ที ่มับรูร   
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อัตราค่าบริการ
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ราคาท่านละ 220,000 บาท พักห้องละ4 ท่าน

พักห้องละ 3 ท่าน เพิ่มท่านละ  18,000 บาท

พักห้องละ 2 ท่าน เพิ่มท่านละ  45,000 บาท
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Stepที ่ 1    
ส่งสำเนาบัตรประชาชน- สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมชำระมัดจำ 13,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400                  Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 

Stepที ่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากระบบฮัจย์ของประเทศไทย 

Stepที ่ 3 
ชำระเงินงวดที ่ 2 จำนวน 100,000 บาท ภายในวันที ่ 6 มกราคม 2560 

Stepที ่ 4 
ชำระเงินงวดที ่ 3 จำนวนคงเหลือ  ภายในวันที ่ 25 เมษายน 2560 

 

 

 

การจองและชำระเงิน
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รูปถ่าย 2 นิ้ว 8 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ) เขียนชื่อหลังรูปทุกใบ

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน

หนังสือเดินทางตัวจริง (วันหมดอายุจะต้องไม่ต่ำกว่าวันที่ 25 กุมภาพันธ์)

สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาทะเบียนสมรส

เอกสารในการยื่นวีซ่า
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2385330 
              081-9399924 
              081-8392502 

แฟกซ์ : 02-2385331

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ (จำกัด) 
      เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี 
      ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
      กทม. 10500

ค่าบริการนี้รวม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด 
ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 1 ผืน 
กระเป๋าเดินทาง 1 ชุด

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ำซัมซัม 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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ธนาคารกรุงเทพ 
นายกมล  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 101-4-52465-4 
สาขาสำนักงานใหญ่  ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย    
นายกมล  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 620-2-01283-1 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์      
นายกมล  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 168-2-19088-7 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

เมื ่อทำการโอนเงินกรุณาแจ้งที ่   02-2385330     

      หรือ ส่งแฟกซ์มาที ่ 02-2385331          

      หรือ ส่งไลน์มาที ่ ID : shareef1400       

      หรือ ส่งเมล์ info@shareefthailand.com      
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เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน

mailto:info@shareefthailand.com
http://www.shareefthailand.com


!  
  

  !  
 Shareef1400 (Thailand) 

การให้บริการ 

ที ่มักกะห์  พักที ่ Makkah Hilton & Towers พักห้องละ 4 ท่าน  

ที ่มักกะห์  ขณะที ่พัก อาซีเซีย เลี ้ยงอาหารไทยวันละ 3 เวลา  
          พร้อมเครื ่องดื ่ม ชา กาแฟ 

ที ่มักกะห์  ขณะที ่พักโรงแรม Makkah Hilton ทานอาหารที ่ห้องอาหาร 
          โรงแรมวันละ3 เวลา พร้อมเครื ่องดื ่มชา-กาแฟ และน้ำดื ่ม            
          ไม่รวมน้ำดื ่มในห้องพัก 

ที ่มาดีนะห์  พักที ่ Oberio Hotel ห้องละ 4 ท่าน 

ที ่มาดีนะห์ จัดเลี ้ยงโดยอาหารของโรงแรมวันละ 3 เวลา พร้อมเครื ่อง 
           ดื ่มชา-กาแฟ และน้ำดื ่มไม่รวมน้ำดื ่มในห้องพัก 

นํ ้าหนักกระเป๋า  30 กิโลกรัม  
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การเตรียมสิ ่งของในการเดินทาง 

เสื ้อผ้า    การใช้ชีวิตประจำวันทั ้งมักกะห์และมาดีนะห์เมื ่อเวลาอยู ่ในห้องพักเป็นเสื ้อผ้าลำลอง 
         ที ่ใช้ได้ทั ้งนอนและชีวิตประจำวันควรเป็นกางเกง-เสื ้อยืดและที ่สำคัญซักแล้วไม่ต้องรีด 
         ไม่ควรนำไปเกิน 5 ชุด เมื ่อเวลาออกจากห้องพักท่านหญิงก็สวมชุดดำและตะลากงสั ้น   
         และปลอกแขนเมื ่อเวลาละหมาด จะคล่องตัว สำหรับท่านชายเมื ่อออกจากห้องพักก็ 
         สวมโต๊ปแขนสั ้น  

รองเท้า  ท่านหญิงควรเป็นรองเท้าสวมไม่มีส้น ท่านชายเป็นรองเท้าแตะหนัง และไม่อุ ้มนํ ้า 

กรรไกร ขนาดเล็กแบบพับได้สำหรับตัดผมเวลาตะฮัลโล้น 

อุปกรณ์ทั ่วไป แว่นกันแดด ร่มพับได้ กล้องถ่ายภาพ กล้องบันทึกภาพ วีดีโอ สามารถใช้ได้  

โทรศัพท์   ซิมการด์โทรศัพท์ของซาอุดิอารเบียราคาถูกและการโทรทางไกลกลับประเทศไทยก็อยู ่ 
           ในราคาถูกท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือของท่านระบบใดก็ได้ไปใช้แล้วซื ้อซิมการด์ 
           ของซาอุดี ้ใส่สามารถใช้งานได้ทันที  

การแลกเปลี ่ยนเงินตรา  ร้านแลกเปลี ่ยนเงินตรามีมากมายและรับแลกเงินทุกสกุล 
                      ท่านนำธนบัตรใบละ 1,000 บาทไปแลกได้ดีกว่านำเงินดอลลาร์ไปแลก  

ยาประจำตัว   ท่านต้องนำไปให้พอกับระยะเวลาเดินทางควรจัดไปไม่น้อยกว่า 40 วัน ท่านไม่ 
              ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาในการเข้าเมือง  

ยาทั ่วไป   ยาแก้ไอ ยาแก้อักเสบควรเป็นประเภทมีตัวยาฆ่าเชื ้อในตัว เช่น Curam500 mg  
          ใช้ได้ดี ยาสามัญแก้ตัวร้อน ยาทากล้ามเนื ้อ ยาบำรุงร่างกาย 
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