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à´Ô¹·Ò§ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè 19ธันวา 60 - 7 มกรา 61 
à´Ô¹·Ò§â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ Turkish Airline 

 
6คืน 7วัน ตุรกี   8คืน มักกะห์ ฮิลตัน  3คืน มาดีนะห์ โอบีรอย 
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อุมเราะห์ + ตุรกี(6คืน7วัน)

@ เต็มที่กับสถานที่สำคัญในเมืองอิสตันบูล และล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
@ บินภายในถึง2เที่ยวบิน  ไม่ต้องเหนื่อยนั่งรถระหว่างเมือง 
@ ประสบการณ์ที่สุดจะประทับใจกับการเล่นหิมะที่สกีรีสอร์ธ 
@ ชม...ประสาทปุยฝ้ายที่เมืองปามุคคาเล่ 
@ พัก2คืนที่คัปปาโดเกีย  
@ พักโรงแรม5ดาว พร้อมรถบัสมีWIFIตลอดเส้นทางในตุรกี
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วันที ่ 19 ธันวาคม 2560 
คณะพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก 

ประตู9 

นําคณะเดินทางสู ่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน   

เตอร์กิชแอร์ไลร์ เที ่ยวบินที ่TK65 

วันที ่ 20 ธันวาคม 2560 

 อิสตันบูล - มัสยิดสีนํา้เงิน - อาจา โซเฟีย - พระราชวังท๊อปกาปิ 

คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล หลังจากเสร็จพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางไปที ่มัสยิดสีนํา้เงิน หรือ มัสยิด

สุลต่านอะห์หมัด ซ่ึงตัง้ช่ือตามอดีตสุลต่านผู้มีช่ือเสียงแห่งจักรวรรดิ

ออตโตมัน ที่มาของช่ือมัสยิดสีนํา้เงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบือ้งสีนํา้งินใน

การตกแต่งภายใน ซ่ึงทําเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ 

คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือหออาซาน

ที ่มีถึงหกหอรอบตัวอาคารมัสยิด และนําท่านชมสนามแข่งม้า

ของชาวโรมันหรือ“ฮิปโปโดรม” Hippodrome หรือจัตุรัสสุลต่าน

อาห์เมต 
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สร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื ่อใช้เป็นที ่แสดง

กิจกรรมต่าง ๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ เซ

ปติมิอุส เซเวรุส เพื ่อใช้เป็นที ่จัดแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของชาว

เมือง แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพืน้ที ่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่าน

อะห์เมต ซ่ึงเป็นที ่ตัง้ของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือ เสาที ่สร้างใน

อียิปต์ เพื ่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที ่ 3 ถูกนํากลับมาไว้ที ่

อิสตันบูล เสาต้นที ่สอง คือ เสางู และเสาต้นที ่สาม คือ เสาคอน

สแตนตินที ่ 7 

จากนัน้นําพาท่านเข้าชมอาจาโซเฟีย ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม์ ได้รับ

การยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึน้

สมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินของจักรวรรดิไบแซนไทม์ เดิมใช้เป็นโบสถ์

คริสต์แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์

ดังกล่าวมาเป็นมัสยิด แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย 

เคมาล อะตาเติร์ก จากนัน้นําท่านสู่อุโมงค์เก็บนํา้เยเรบาตัน สร้างขึน้ใน

สมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บนํา้สําหรับใช้ใน

พระราชวัง สํารองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มี

ความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาคํา้หลังคา 336 ต้น                  
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ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ 

จากนัน้นําท่านเข้าชมพระราชวังท๊อปกาปิ ซ่ึงสร้างในสมัยสุลต่านเมห์

เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนีเ้ป็น

ศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้

ขึน้เป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนีม้ีอาณาบริเวณกว้าง

ใหญ่กินเนือ้ที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกําแพงสูง

ตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็น

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ําค่า อาทิเช่น เพชร 

96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต 

ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย      

                           

ปิดท้ายวันแรกด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต 

Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากได้

ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้

อบแห้งอันเลื่องช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ 

ซ่ึงมีให้เลือกซือ้มากมาย จากนัน้ทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 

และเดินทางเข้าพักที่โรงแรม Ramada Encore Bayrampasa 5 ดาว 

หรือเทียบเท่า 
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วันที ่ 21 ธันวาคม 2560 

 อิสตันบูล - อิสเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่ 

                                                                    

 06:30 น. หลังทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากโรงแรมสู่สนาม

บินกรุงอิสตันบูล (นําสัมภาระใส่กระเป๋าแฮนด์แบ๊คสําหรับพัก4คืน)  

กระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้ที่โรงแรมที่อิสตันบูล    

เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TK2316สู่เมืองอิสเมียร์ 

ถึงสนามบินอิสเมียร์เวลา10:10 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ

เอฟฟิซุส City of Ephesus อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสําคัญอีกแห่งคือ 

วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึน้ถวายแด่

จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนีค้ืออยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์มาก จากนัน้ปิดท้ายกันที่สิง่ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนคร

เอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่

เขาให้เป็นที่นัง่ สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 

ของประชากรในยุคนัน้ สร้างสมัยกรีกโบราณ 
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ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลังจากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองปามุคคาเล่ และเข้าที่พักที่โรงแรม  

Ninova Thermal Hotel 5ดาว หรือเทียบเท่า (ในโรงแรมมีบ่อนํา้ร้อน

ธรรมชาติ ท่านสามารถพกชุดดว่ายนํา้ที่ปกปิดเอาว์เราะห์เพื่อแช่นํา้ได้)  

ทานอาหารคํา่ที่โรงแรม 

วันที ่ 22 ธันวาคม 2560 

ปามุคคาเล่ - อันตาเลีย                                                                    

นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย(ปามุคคาเล่) เมืองแห่งนํา้พุเกลือแร่ร้อน 

ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างนํา้ เป็นรูปร่างคล้ายหอย

แครงและน้ําตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย

ฝ้าย น้ําแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชัน้จะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํา้แร่นีม้ีอุณหภูมิประมาณ 33-33.5 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนํามาดื่ม เพราะเช่ือว่ามี

คุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรค

ทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเช่ือว่าน้ําพุร้อน

สามารถรักษาโรคได้ 

ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพืน้เมือง 
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นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลียAntalya (ระยะทางประมาณ 

220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่องเที่ยว

ชายทะเลที่ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea 

ซ่ึงตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่งเมือง

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล 

สําหรับตัวเมืองนัน้ตัง้อยู่บนที่ราบชายฝ่ังแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา

และท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การ

ยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ซ่ึงสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองนัน้ก็

มีทัง้ส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เข้าพักที่โรงแรมRamada5ดาว เหลือเทียบเท่า และทานอาหารคํา่ที่

โรงแรมที่พัก 

วันที ่ 23 ธันวาคม 2560 

อันตาเลีย - แอสเพนโดส - คอนย่า - คัปปาโดเกีย 

นําท่านชมความสวยงามของเมืองอันตาเลีย Antalya ชมความ

งดงามของอนุสาวรีย์โบราณ รวมถึงกําแพงเมือง ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของ  
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“ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มีความสําคัญ 

ซ่ึงสร้างขึน้จากหินสีน้ําตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการหรือ 

ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมี

ความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่ง

ของเมือง จากนัน้นําท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชยั

ซ่ึงสร้างขึน้ตามช่ือของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor 

Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2 จากนัน้นําท่านชมท่าเรือโบราณ Old 

Habour ซ่ึงปัจจุบันท่าเรือแห่งนีไ้ด้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่

สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนัน้นําท่านเดิน

ทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos ที่อยู่ห่างประมาณ 45 กิโลเมตร 

นําท่านชม โรงละครที่มีความยิง่ใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่าง

ใกล้ชิด ซ่ึงมีความสวยงามและสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 

ได้เวลานําท่านเดินทางสูเ่มืองคอนย่า Konya ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทัง้ยังเป็น

ศูนย์กลางที่สําคัญของภูมิภาคแถบนีอ้ีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ

ทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทางของภูมิภาคตอน

กลางของประเทศตุรกี และนําท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย 

Cappadocia (ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 

ชัว่โมง) ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มี

ลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก  ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ 

Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน 
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เข้าพักที่โรงแรม Double Tree by Hilton5ดาวหรือเทียบเท่า         

และทานอาหารคํา่ที่โรงแรมที่พัก 
วันที ่ 24 ธันวาคม 2560 

คัปปาโดเกีย - สกีรีสอร์ท - เมืองใต้ดิน 

ช่วงเช้านําท่านเดินทางไปเล่นหิมะที่สกีรีสอร์ธบนภูเขาErciyes  โดยท่าน

จะได้รับประสบการณ์ที่สุดแสนประทับใจ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

หลังจากนัน้นําท่านชมนครใต้ดินไคมัคลี Underground City of 

Derinkuyu or Kaymakli เป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทัง้ห้องโถง 

ห้องนอน ห้องนํา้ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทาง

หนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชัน้ แต่

อากาศในนัน้กลับถ่ายเทเย็นสบาย เนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ มีอุณหภูมิ

เฉลี่ยทัง้ปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หน้าร้อนอากาศเย็น หน้า

หนาวอากาศอบอุ่น และนําท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ 

Goreme Open Air Museum ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ 

ได้ตามอัธยาศยั จากนัน้นําท่านชม มืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดิน
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แดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา 

กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia 

เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศยัอยู่ในดินแดนแถบ

นี)้ แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพืน้ที่

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว  

จากนัน้เข้าพักที่โรงแรม Double Tree by Hilton5ดาวหรือเทียบเท่า         

และทานอาหารคํา่ที่โรงแรมที่พัก 

วันที ่ 25 ธันวาคม 2560 
คัปปาโดเกีย - ขึน้บอลลูน - อิสตันบูล 

05:00 น. ท่านที่สนใจนัง่บอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี ้(ทัวร์

นัง่บอลลูนนีไ้ม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 200 

ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชําระด้วยเงินสดและราคา 210 ดอลล่าสหรัฐใน

กรณีที่ชําระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูนรอรับท่าน เพื่อ

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอม

อบให้กับทุกท่าน 
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หลังรับประทานอาหารเช้า 07:00 น. คณะเดินทางออกสู่สนามบิน

เมืองไคเซอรี่ เพื่อขึน้เที่ยวบินที่ TK2007 ซ่ึงออกเดินทางเวลา09:20น. 

เดินทางสู่อิสตันบูล โดยคณะจะเดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูลเวลา 

10:50 น.  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

และนําท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ที่ตัง้อยู่ระหว่างช่องแคบบอสฟอรัส 

ช่องแคบนีท้ําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง 

ทะเลดํา The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทัง้สองข้างที่สวยงาม

ตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิง่ใน

การป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ส่งท้ายด้วยการนําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิง 

ตลาดสไปซ ์มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่าน

สามารถเลือกซือ้ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ 

ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องช่ือของตุรกี อย่าง แอปปลิ

คอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซือ้มากมาย 

จากนัน้เดินทางเข้าพักที่โรงแรม Ramada Encore 5ดาวหรือเทียบเท่า 

และทานอาหารคํา่ 

82 |9th Seangthong ThaniBld | North Sathorn Rd | Silom | Bangrak |Bangkok |10500 |Thailand 
Tel: 66 2 238 5330 | Fax: 66 2 238 5331 

info@shareefthailand.com | http://www.shareefthailand.com 
!

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


!  
  

  !  
 Shareef1400 (Thailand) 

วันที ่ 26 ธันวาคม 2560 

อิสตันบูล - เจดดาห์ - มักกะห์ 

09:00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (โดยทุกท่านอยู่ใน

ชุดเอีย๊ะห์รามเรียบร้อย) 

12:50 น.  เที่ยวบินที่ TK92 นําท่านเหินฟ้าสู่นครเจดดาห์ 

16:30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสู่นครมักกะห์ 

เข้าพักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel & Towers (มักกะห์ 

ฮิลตันเดิม) จากนัน้ทานอาหารคํา่และนําท่านเข้าทําอุมเราะห์ 

วันที ่ 28 ธันวาคม 2560 

หลังรับประทานอาหารเช้า นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในนครมักกะห์ 

เริม่จากญะบัล้ซูรเป็นที่ตัง้ของถํา้ซูร โดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)ได้อาศยั

อยู่ในถํา้แห่งนี3้วันครัง้ที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกําลังกุเรช 

มักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์  จากนัน้นําคณะไปยัง  

“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮจัย์ ไม่ว่าจะ

เป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบัล้เราะห์มะห์, ทุ่งมุซดะลิฟะห์

และทุ่งมีนา จากนัน้นําคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียต  

เอีย๊ะห์รามอุมเราะห์ โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตัง้อยู่ทางตะวันออก

เฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร จากนัน้

เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซ่ึงระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบัล้นูร 

สถานที่ตัง้ของถํา้ฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่าน
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นบีมูฮมัมัด(ซล.)และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

 
วันที ่ 31 ธันวาคม 2560  
นําคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนีห้่างจากมัสยิดอัลฮะรอม

ประมาณ  24 กม. มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้

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

จากมาดีนะห์เดินทางมามักกะห์เพื่อทําอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการ

ขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่านนบี(ซล.)ไม่สามารถทําอุมเราะห์ใน

ครานัน้ได้พร้อมกับปลดเอีย๊ะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึน้ 

ซ่ึงถือเป็นจุดเริม่ต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

มักกะห์และมาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่

มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้้า   

กิสวะห์ (ผ้าคลุมกะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รายถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยกับ

ความปราณีต และเดินทางกลับเข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮห์ริ 

วันที ่ 3 มกราคม 2561 
คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออก

เดินทางสู่นครมาดีนะห์ 

ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ ระยะทาง420 กิโลเมตร 

คณะเดินทางถึงโรงแรมโอบีรอยมาดีนะห์ และเดินไปสลามท่านนบี     

มูฮมัมัด(ซล.) 
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วันที ่ 4 มกราคม 2561 
เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุบาอ์ 

(ควรมีนํา้ละหมาดติดตัว)มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบีมูฮมั

มัด(ซล.) ครัง้ที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ (อพยพ) 

มาจากมักกะห์  

 และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสีย

ชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิด     

สองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็น

กะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทางกลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอน

ดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

วันที ่ 6 มกราคม 2561 

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงอิสตันบูล ด้วยเที ่ยวบินที ่ TK109 

คณะเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล 

วันที ่ 7 มกราคม 2561 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงเทพมหานครโดยเที ่ยวบินที ่ TK68 

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

82 |9th Seangthong ThaniBld | North Sathorn Rd | Silom | Bangrak |Bangkok |10500 |Thailand 
Tel: 66 2 238 5330 | Fax: 66 2 238 5331 

info@shareefthailand.com | http://www.shareefthailand.com 
!

สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

เอกสารในการยื่นวีซ่า
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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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