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วันที่ 13 เมษายน 2561 

ใณะอร้ธมกันทฟ่สนามผพนสยทรรณภรมพ ธาใารฯร ้ฌดฬสารขาธธก ฝระตร 8 
น าใณะเดพนทานสร่กรยนธผรดาผฟ ฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรตส์ฌดฬ
เทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY403 
 
ใณะถภนสนามผพนนานาชาตพกรยนธผรดาผฟ และเฝลฟ่ฬนชยดเธฟฬ๊ะห์ราม 
ธธกเดพนทานสร่นใรเปดดาห์ฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY311 
ใณะเดพนทานสนามผพน King Abdul Aziz International นใรเปดดาห์ 
หลันปากฯ่านอพธฟการตรทปในเข้าเมมธน เดพนทานเข้าอักทฟ่ฌรนแรม        
มักกะห์ มพลเลนเนฟฬม (เดพนทานปากสนามผพนโฝฌรนแรมฝระมาณ 1 
ชัท่ฌมน 30 นาทฟ) อักฯ่ธนเลฎกน้ธฬทฟ่ห้ธนอักและน าท่านโฝท าธย มเราะห์ 
 

 
 
 
 
 

06:00 น. 

13:50 น. 

15:40 น. 

08:40 น. 

12:15 น. 
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วันที่ 15 เมษายน 2561 

หลันรัผฝระทานธาหารเช้า น าใณะเฬฟ่ฬมชมสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมักกะห์ 
เรพม่ปากญะผัล้ซรรเฝ็นทฟ่ตัน้ขธนถ า้ซรร ฌดฬท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.) โด้ธาถฬั
ธฬร ่ญนถ า้แห่นนฟ ้3 ทันใรัน้ทฟ่หลผหนฟปากการตามล่าขธนกธนก าลันกยเรช
มักกะห์ญนตธนทฟ่ปะบพปเราะห์โฝเมมธนมาดฟนะห์ปากนัน้น าใณะโฝฬัน“มะชา
เธร มยกฎธดดะซะห์” สถานทฟ่ทฟ่ญช้ญนการฝระกธผอพธฟบปัฬ์ โม่ท่าปะเฝ็นทย่น
ธารธฮะห์, มัสฬพดนะมฟเราะห์, ญะผัล้เราะห์มะห์, ทย่นมยซดะลพฮะห์ และทย่นมฟ
นา ปากนัน้น าใณะมย ่นตรนสร่มฟกธตญะธ์รธนะห์ เอม่ธเหนฟฬตเธฟฬ๊ะห์ราม
ธย มเราะห์ ฌดฬญะธ์รธนะห์เฝ็นมฟกธตทฟ่ตัน้ธฬร ่ทานตะทันธธกเฉฟฬนเหนมธ
ขธนมัสฬพดธัลบะรธมระฬะทานฝระมาณ 35 กพฌลเมตรปากนัน้เดพนทาน
กลัผสร่ฌรนแรมทฟ่อักซภ่นระหท่านทานใณะปะแทะทฟ่ภรเขาญะผัล้นรร สถาน
ทฟ่ตัน้ขธนถ า้บพเราะธ์ทฟ่ซภ่นทะบฟฌธนการแรกโด้ถรกฝระทานลนมาญห้ท่าน 
นผฟมรบมัมัด(ซล.) และกลัผถภนฌรนแรมทฟ่อักฝระมาณ 11:30 น. 
 
วันที่ 17 เมษายน 2561 

น าใณะโฝทฟ่มัสฬพดบย ดัฬผฟฬะห์ ฌดฬมัสฬพดแห่นนฟห่้านปากมัสฬพดธัลบะรธม
ฝระมาณ 24 กม.มัสฬพดแห่นนฟเ้ฝ็นสถานทฟ่ทฟ่ผรรดาซธบาผะห์โด้ญห้

07:30 น. 

07:30 น. 
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สัตฬาผันต่ธท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.) ญนใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.) น าซธบาผะห์
ปากมาดฟนะห์เดพนทานมามักกะห์เอม่ธท าธย มเราะห์ แต่เมม่ธมาถภนโด้รัผการ
ขัดขทานปากอทกกยเรชมักกะห์ท่านนผฟ(ซล.) โม่สามารถท าธย มเราะห์ญน
ใรานัน้โด้อร้ธมกัผฝลดเธฟฬ๊ะห์ราม และปภนเกพดสนธพสัญญาบย ดัฬผฟฬะห์ขภน้ 
ซภ่นถมธเฝ็นปย ดเรพม่ต้นก่ธนการอพชพตมักกะห์ และน าท่านเข้าชมอพอพธภัณฑ์
มักกะห์ และมาดฟนะห์ซภ่นเกฎผขธนฌผราณทฟ่เใฬฝระดัผโท้ทฟ่มัสฬพดธัลบะรธม
ทฟ่มักกะห์และมัสฬพดธัลนะผะทฟฬ์ทฟ่มาดฟนะห์ และเข้าเฬฟ่ฬมชมฌรนนานทธฯ้้า 
กพสทะห์(ฯ้าใลยมกะธ์ผะห์) ทฟ่ท่านปะโด้ราฬถภนทพธฟการทธทฟ่เตฎมโฝด้ทฬกัผ
ใทามฝราณฟต และเดพนทานกลัผเข้าทฟ่อักก่ธนเทลาละหมาดดยบห์รพ 
 
วันที่ 19 เมษายน 2561 

ใณะตธทาฮทพดาธ์(ธ าลา) และอร้ธมกันทฟ่ฌรนแรมทฟ่อักเตรฟฬมตัทธธก
เดพนทานสร่นใรมาดฟนะห์ ระฬะทาน 420 กพฌลเมตร 
ธธกเดพนทานสร่นใรมาดฟนะห์ 
 
 
 
 
 
ใณะเดพนทานถภนฌรนแรมฌธผฟรธฬมาดฟนะห์ และเดพนโฝสลามท่าน 
นผฟมรบมัมัด(ซล.) 
 

07:30 น. 

09:30 น. 

14:30 น. 
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วันที่ 20 เมษายน 2561 

เฬฟ่ฬมเฬมธนสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมาดฟนะห์ฌดฬรถฌใ้ชเรพม่ปากมัสฬพดกยผาธ์
(ใทรมฟน า้ละหมาดตพดตัท) มัสฬพดหลันแรกญนธพสลามสร้านฌดฬท่าน 
นผฟมรบมัมัด(ซล.) ใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.)มาถภนมาดฟนะห์ญนตธนทฟ่บพปเราะห์ 
(ธอฬอ) มาปากมักกะห์ และน าท่านโฝต่ธทฟ่สมรภรมพธย บย ด ซฟฬาเราะห์
ผรรดาชะบฟดฯร ้ทฟ่เสฟฬชฟทพตญนสมรภรมพดันกล่าท และน าท่านโฝทฟ่มัสฬพดกพผ
ละตัฬน(์มัสฬพดสธนกพผลัต) ฌดฬโด้มฟการเฝลฟ่ฬนกพผลัตปากผัฬตยล้มย
ก๊ธดดพสมาเฝ็นกะธ์ผะห์ ณ ทฟ่แห่นนฟ ้ก่ธนเดพนทานกลัผทฟ่อัก น าท่าน
ฯ่านสมรภรมพใธนดัก (สมรภรมพสนามเอลาะ) และกลัผสร่ทฟ่อัก  
 
 
 
 
 
วันที่ 21 เมษายน 2561 

ใณะเดพนทานสร่สนามผพนนใรมาดฟนะห์ 
น าท่านเดพนทานสร่กรยนธผรดาผฟด้ทฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY346 
ใณะเดพนทานถภนสนามผพนธผรดาผฟรธต่ธเใรม่ธนกลัผสร่ฝระเทถโทฬ 
น าท่านเดพนทานสร่กรยนเทอมหานใรฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY402 
 
วันที่ 22 เมษายน 2561 

ใณะเดพนทานถภนสนามผพนสยทรรณภรมพ อร้ธมธย มเราะห์ทฟ่มัผรรร 

07:30 น. 

07:10 น. 

21:30น. 

12:00 น. 

16:00 น. 

19:30 น. 
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อตัราค่าบริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมาฬเหตย การอักห้ธน 3 ท่าน และห้ธน 2 ท่าน ส าหรัผกรณฟทฟ่เดพนทานกันเฝ็นใรธผใรัท หรมธญาตพอฟ่น้ธน  
ส าหรัผฯร ้ทฟ่เดพนทานท่านเดฟฬท ทานผรพษัทถมธเฝ็นอักห้ธนละ 4 ท่าน 

พกัหอ้งละ 4ท่าน         ท่านละ 65,000 บาท 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ มีเตียง 

ราคาจะลดลง 14,000 บาท จากราคาผูใ้หญ่ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียงท่านละ 

35,000 บาท 

พกัหอ้งละ 3ท่าน         ท่านละ 68,000 บาท 

พกัหอ้งละ 2ท่าน         ท่านละ  74,000 บาท 
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Stepท่ี 1 
ส่งส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่งได้ทาง 

Line :@Shareef1400 

Facebook : Shareef1400 
Email :info@shareefthailand.com 

Stepท่ี 2 

ท่านจะได้รับการยืนยนัการจองจากทางทีมงาน 
Stepท่ี 3 

ส่งเอกสารท่ีจะใช้ยื่นวีซ่าภายในวนัท่ี 1มีนาคม2561 

Stepท่ี 4 

ช าระเงินส่วนท่ีคงเหลือภายในวนัท่ี 1มีนาคม2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจองและช าระเงิน 

เอกสารในการยืน่วีซ่า 

รูปถ่าย 2 น้ิว 4 ใบ พื้นหลงัสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ) 

ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกบัคู่สมรส) 

ใบสูติบตัร ในกรณีผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

หนงัสือเดินทางตวัจริง มีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

mailto:info@shareefthailand.com
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ค่าบริการน้ีรวม 

ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ชั้นประหยดั 

ชุดเอ๊ียะห์ราม ส าหรับผูช้าย 1 ชุด 

ฮิญาบ ส าหรับผูห้ญิง 1 ผืน 

โรงแรมท่ีพกัพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์3 ม้ือ 

น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโล 

น ้าซมัซมั 5 ลิตร 

รถโคช้ตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจง้โอนเงิน 

Email : info@shareefthailand.com 

Line ID : @Shareef1400 

เบอร์โทรศพัท ์: 02-2385330 

              081-9399924 

แฟกซ์ : 02-2385331 

ท่ีอยู ่: บริษทัชารีฟ1400(ไทยแลนด ์(จ ากดั) 
เลขท่ี 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กทม. 10500 

 

mailto:info@shareefthailand.com
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ธนาใารกรย นเทอ 
นาฬชารฟฮ  ทธนใ าทนถ์ เลขทฟ่ผัญชฟ 047-7-01697-6 
สาขา ซฟอฟ ทาทเทธร์  ฝระเภท   ธธมทรัอฬ์ 
 
 

ธนาใารกสพกรโทฬ 

นาฬชารฟฮ  ทธนใ าทนถ์ เลขทฟ่ผัญชฟ 620-2-07718-6 
สาขา ซฟอฟ ทาทเทธร์  ฝระเภท   ธธมทรัอฬ์ 
 
 

ธนาใารโทฬอาณพชฬ์ 
นาฬชารฟฮ  ทธนใ าทนถ์ เลขทฟ่ผัญชฟ 168-2-20440-8 
สาขา ซฟอฟ ทาทเทธร์  ฝระเภท   ธธมทรัอฬ์ 
 
 

ธนาใารธพสลาม 

นาฬชารฟฮ  ทธนใ าทนถ์ เลขทฟ่ผัญชฟ 046-1-05138-9 
สาขา สฟลม     ฝระเภท   ธธมทรัอฬ์ 
 
 

เลขทฟ่ผญัชฟส าหรผัการฌธนเนพน 


