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อุมเราะห์อันซอร

มาดีนะห์ 3คืน พักโรงแรมGolden Ansarติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์

มักกะห์8คืน พักMakkah Hilton Hotel ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม
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วันที ่ 25 ธันวาคม 2560 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู8 

นําคณะเดินทางสู่กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                  

โดยเที่ยวบินที่ EY405 

 

คณะถึงสนามบินนานาชาติกรุงอบูดาบีและเปลี่ยนชุดเอีย๊ะห์ราม 

ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์โดยเที่ยวบินที่ EY313 

คณะเดินทางสนามบิน King Abdul Aziz International นครเจดดาห์ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าพักที่โรงแรม        

มักกะห์ ฮิลตัน โฮเต็ล (เดินทางจากสนามบินไปโรงแรมประมาณ 

1ชัว่โมง30 นาที) พักผ่อนเล็กน้อยที่ห้องพักและนําท่านไปทําอุมเราะห์ 

 
วันที ่ 29 ธันวาคม 2560 
หลังรับประทานอาหารเช้า นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในนครมักกะห์ 

เริม่จากญะบัล้ซูรเป็นที่ตัง้ของถํา้ซูร โดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)ได้อาศยั

อยู่ในถํา้แห่งนี3้วันครัง้ที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกําลังกุเรช 
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มักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์  จากนัน้นําคณะไปยัง  

“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮจัย์ ไม่ว่าจะ

เป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบัล้เราะห์มะห์, ทุ่งมุซดะลิฟะห์

และทุ่งมีนา จากนัน้นําคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียต  

เอีย๊ะห์รามอุมเราะห์ โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตัง้อยู่ทางตะวันออก

เฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร จากนัน้

เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซ่ึงระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบัล้นูร 

สถานที่ตัง้ของถํา้ฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่าน

นบีมูฮมัมัด(ซล.)และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

 
วันที ่ 2 มกราคม 2561 
นําคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนีห้่างจากมัสยิดอัลฮะรอม

ประมาณ  24 กม. มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้

สัตยาบันต่อท่านนบี มูฮมัมัด(ซล.) ในครัง้ที่ท่านนบี(ซล.) นําซอฮาบะห์

จากมาดีนะห์เดินทางมามักกะห์เพื่อทําอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการ

ขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่านนบี(ซล.)ไม่สามารถทําอุมเราะห์ใน

ครานัน้ได้พร้อมกับปลดเอีย๊ะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึน้ 
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ซ่ึงถือเป็นจุดเริม่ต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

มักกะห์และมาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่

มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้้า   

กิสวะห์ (ผ้าคลุมกะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รายถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยกับ

ความปราณีต และเดินทางกลับเข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮห์ริ 

 
วันที ่ 3 มกราคม 2561 
คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออก

เดินทางสู่นครมาดีนะห์ ระยะทาง420 กิโลเมตร 

ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ 

 

คณะเดินทางถึงโรงแรมGolden Ansar ระดับ4ดาว และเดินไปสลาม

ท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) 

 
วันที ่ 4 มกราคม 2561 
เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุบาอ์ 

(ควรมีน้ําละหมาดติดตัว) มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบี    
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มูฮัมมัด(ซล.) ครัง้ที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ 

(อพยพ) มาจากมักกะห์  

 และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสีย

ชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิด     

สองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็น

กะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทางกลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอน

ดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

 
วันที ่ 5 มกราคม 2561 
นําคณะเดินเท้าไปที่นิทรรศการชีวประวัติท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)และต่อที่

นิทรรศการพระนามของอัลเลาะห์ 99 พระนามอันวิจิตรและไปต่อกันที่

นิทรรศการอัลกุรอาน ถึงที่พักประมาณ 11:00น. 

(นิทรรศการต่างๆนีจ้ะตัง้อยู่รอบบริเวณมัสยิดอัลนะบะวีย์) 

 

วันที ่ 6 มกราคม 2561 

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงอบูดาบีด้วยเที ่ยวบินที ่ EY346 

คณะเดินทางถึงสนามบินอบูดาบี 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงเทพมหานครโดยเที ่ยวบินที ่ EY404 

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที ่มับรูร   
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Stepที ่ 1    
ส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400  
Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 
Stepที ่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที ่ 3 
ส่งเอกสารที ่จะใช้ยื ่นวีซ่าภายในวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2560 
Stepที ่ 4 
ชำระเงินส่วนที ่คงเหลือภายในวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

การจองและชำระเงิน
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รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน

เอกสารในการยื่นวีซ่า

mailto:info@shareefthailand.com
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2385330 
              081-9399924

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

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ำซัมซัม 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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ธนาคารกรุงเทพ 
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 047-7-01697-6 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย    
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 620-2-07718-6 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์      
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 168-2-20440-8 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารอิสลาม     
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 046-1-05138-9 
สาขา สีลม     ประเภท   ออมทรัพย์ 
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เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
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