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เดินทางระหว่างวันที่ 6 เมษา – 22 เมษา 61 
เดินทางโดยสายการบิน Etihad Airways 

 
 
 

 

6คืน 7วนั ตุรกี  8คืน มกักะห์ มิลเลนเนียม3คืน มาดีนะห์ โอบีรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธย มเราะห์ + ดรโผ 

@ ชมววินครดูไบจาก At The Top ชั้น124 ของบูรจ ์คอลีฟะห์ 

@ ตะลุยทะเลทรายดูไบดว้ยรถ 4WD 

@ ประสบการณ์ใหม่ชมทิวทศัน์ชายฝ่ังเมืองดูไบดว้ยการล่องเรือยอร์ช 

@ เขา้ชมAquarium The Lost of Chambers The Atlantis 

@ ทานอาหารค ่าม้ือพิเศษท่ีโรงแรม The Emirates Palace 

@ พกัโรงแรม5ดาว ตลอดการพกัท่ีดูไบและอบูดาบี 

3 ใมน ธาผรดาผฟ และ ดรโผ 9 ใมน มกักะห ์มพลเลนเนฟฬม 3 ใมน มาดฟนะห ์ฌธผฟรธฬ 



 
  

   
 Shareef1400 (Thailand)  

 
82 |9th SeangthongThaniBld | 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 

 

วนัท่ี 06 เมษายน 2561 

ใณะอร้ธมกันทฟ่สนามผพนสยทรรณภรมพ ธาใารฯร ้ ฌดฬสารขาธธก 
ฝระตร8 
น าใณะเดพนทานสร่กรย นธผรดาผฟ ฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรตส์                   
ฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY403 
สนามผพนธผรดาผฟ - มัสฬพดเชใซาเฬต - Ferrari World - ดรโผ มธลล์ 
- น า้อย แห่นดรโผ 
ใณะเดพนทานถภนสนามผพน ธาผรดาผฟ หลันปากเสรฎปอพธฟการตรทป
ในเข้าเมมธน น าท่านโฝละหมาดทฟ่มัสฬพดเชใซาเฬต ผพน สยลตธน 
ธัลนะห์ฬานซภ่นตัน้ชม่ธตามธดฟตเป้าฯร ้ใรธนรัฐธาผรดาร์ผฟ ทฟ่เฝ็นฯร ้ก่ธตัน้
ฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรต์และเฝ็นฝระธานาธพผดฟในแรกขธนสหรัฐ
ธาหรัผเธมพเรตม์ัสฬพดเชใซาเฬต ผพน สยลตธน ธัลนะห์ฬานถมธเฝ็น 
 
 
 
 
 
มัสฬพดทฟ่มฟสทฬนามทฟ่สยดขธนU.A.E. ฌดฬมฟใทามญหญ่ฌตเฝ็นธันดัผ 3 ขธน
ฌลก รธนปากมัสฬพดธัลบะรธมทฟ่มักกะห์และมัสฬพดธัลนะผะทฟฬ์ทฟ่มาดฟนะห์  
ฌดฬท่านเชใฯร ้ก่ธตัน้ฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรตส์ท่านโด้สร้านโท้ก่ธน
ท่านปะสทรรใต ญช้ระฬะเทลาก่ธสร้านรทมทัน้หมด 10 ฝฟ  มัสฬพดแห่นนฟม้ฟ
อรมฯมนทฟ่ญหญ่ทฟ่สยดญนฌลกขนาด 5,627 ตารานเมตร และฌใมโฮ 

08:40  
น. 

12:15   

06:00   
น. 
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Chandelier ญหญ่ทฟ่สยดญนฌลก น าเข้าปากฝระเทถเฬธรมันนฟท าด้ทฬ
ทธนใ าและทธนแดน สามารถรธนรัผฯร ้มาฝระกธผอพธฟกรรมทานถาสนา
โด้สรนถภน 40,000 ใน  

ปากนัน้น าท่านแทะถ่าฬรรฝ Ferrari World และเลมธกซม้ธขธนทฟ่
ระลภกปากแผรนด์เฮธร์รารฟ่ และน าท่านเดพนทานโฝฬันเมมธนดรโผ 
 น าท่านโฝทฟ่ห้านดรโผมธลล์ (Dubai Mall) ซภ่นเฝ็นถรนฬ์กลานฬ่าน
การใ้าแห่นขธนเมมธนดรโผ เฝ็นถรนฬ์รทมแผรนด์เนมชัน้น าปากทัท่ทยกมยม
ฌลก ภาฬญนห้านปะมฟส่ทนขธนอพอพธภัณฑ์สัตท์น า้ สร้านฌดฬการญช้แฯ่น
ธะใรพลพใฝระกธผเฝ็นตร้ฝลาตัน้ธฬร ่กลานห้านซภ่นมฟขนาดญหญ่ทฟ่สยด                
ซภ่นถรกผันทภกลนกพสเนสส์ผยใเทพลล์เรใใธร์ดส  
 
 
 
 
 
 
 
ทานธาหารมมธ้ใ า่ทฟ่ภัตตาใารธัผดยลทะห์บ้าผ (ทฟ่ตัน้ธฬร ่ตพดกัผน า้อย       
แหน่ดรโผ) อร้ธมชมการแสดน “น า้อย แห่นดรโผ” เฝ็นน า้อย ธันสทฬนาม 
ธฬร ่กลานทะเลสาผเผพร์ปใาลพฮา ถมธเฝ็นน า้อย ทฟ่ญหญ่ทฟ่สยดญนฌลก ณ 
ฝัปปย ผัน น า้อย แห่นดโ รผนฟอ้พเถษสยดด้ทฬการญช้โฮทัน้สพน้ 6,600 ดทน 
ฌฝรเปใเตธร์สฟ  50 ตัท ใทผใยมระผผด้ทฬเทใฌนฌลฬฟล า้สมัฬ ฌดฬปะ

19:00  

16:30  
น. 
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แสดนใรัน้ละฝระมาณ 5 นาทฟ (ฌดฬเรพม่ปัดแสดนตัน้แต่เทลา 17.30-
24.00น.ฌดฬการแสดนปะมฟขภน้ทยกๆ 30นาทฟ)  ญช้นผฝระมาณญนการ
ก่ธสร้าน ทัน้สพน้ กท่า 7.2 อันล้านผาทปากปย ดนฟท่้านสามารถท่านรรฝใร่
ฬามใ า่ใมนกัผผย รป์ เใาะลฟฮะห์โด้ธฬ่านสทฬนาม  
และน าเข้าท่านอักฌรนแรม Hyatt Regency Dubai Creek Heights5
ดาท หรมธเทฟฬผเท่า 
 
วนัท่ี 07 เมษาฬน 2561 

อพอพธภัณฑ์ดรโผ - Dubai Creek - ตลาดทธน - Jumeirah Beach- 
มัสฬพดญย โมฬ์เราะห ์- ทะเลทราฬดรโผ 
 
รัผฝระทานธาหารเช้าทฟ่ฌรนแรม และน าใณะเข้าเฬฟ่ฬมชมอพอพธภัณฑ์ดรโผ 
( DUBAI MUSEUM ) เฝ็นอพอพธภัณฑ์ทฟ่ทันสมัฬทฟ่สยดญนตะทันธธกกลาน 
สร้านขภน้เมม่ธถตทรรษทฟ่ 19 ผรรณะใรัน้ล่าสยดฝฟใ.ถ.1970 เฝ็นอพอพธภัณฑ์
ทฟ่รทผรทมเรม่ธนราทส าใัญทานฝระทัตพถาสตร์ เช่น เรม่ธนราทการใ้าขาฬ
มยกญนฝระทัตพถาสตร์ก่ธนการใ้นอผน า้มัน ฌดฬถ่าฬทธดเรม่ธนราท
ฝระทัตพถาสตร์ขธนธาหรัผฌผราณฯ่านเทใฌนฌลฬฟธันทันสมัฬ 
ปากนัน้น าท่านโฝฬันDubai Creek ซภ่นเฝ็นทะเลทฟ่สร้านขภน้ฌดฬการ 
 
 
 
 

07:30  
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ขยดเข้ามาญนชาฬะ่ัน ซภ่นแผ่นนใรดรโผธธกเฝ็น 2 ส่ทน ใมธ Deira Dubai 
และ Bur Dubai มฟใทามฬาทฝระมาณ 14 กพฌลเมตร มฟท่าปธดเรมธ 8 
ท่า ท่านปะโด้สัมฯัสกัผทัถนฟฬภาอสธนฮากะ่ันขธนแม่น า้Creek ฌดฬปะ
น าท่านนัน่เรมธAbra สัมฯัสเสน่ห์ทานทัฒนธรรมฯ่านทพถฟชพทพต สธนะ่ันน า้
ขธนแม่น า้Creek  

ปากนัน้อาท่านชมตลาดทธน (Gold Souk) ซภ่นเฝ็นตลาดทธนทฟ่
ญหญ่ทฟ่สยดญนฌลก ขาฬทยกธฬ่านทฟ่เฝ็น Jewelry เช่น มยก ธัญมณฟต่านๆ มฟ
ร้านใ้ามากมาฬกท่าร้ธฬร้านใ้าญห้ท่านโด้เลมธกซม้ธ 
รัผฝระทานธาหารกลานทัน 
ปากนัน้น าท่านชมชาฬหาด Jumeirah Beach ซภ่นเฝ็นชาฬหาดตาก
ธากาถทฟ่สทฬนามฬธดนพฬมขธนเมมธนดรโผ และน าท่านแทะถ่าฬรรฝกัผ    
ฌรนแรมผย รปญ์ธัลธาหรัผทฟ่มฟชม่ธเสฟฬนซภ่นเฝ็นฌรนแรมระดัผ 7 ดาท ตัท
ฌรนแรมรรฝทรนใล้าฬเรมธญผ มฟใทามสรน321 เมตร ตัน้ธฬร ่ผนเกาะเทฟฬม
สถาฝนพกโด้กล่าทท่า “สพน่ก่ธสร้านนฟ ้ปะเฝ็นสัญลักษณ์ขธนเมมธนดรโผ 
และเฝ็นหนภ่นญนสัญลักษณ์ขธนฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรตส์” 

บ่าย 
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ปากนัน้น าท่าน ฯ่านชมอระราชทันท่านชฟใ (Shiekh Palace) 
อระราชทันสยดธันฬพน่ญหญ่ขธนใรธผใรัท Shiekh Al Maktoum และ
ฯ่านชม New Palace ซภ่น เฝ็นอระราชทันแห่นญหม่ขธนใรธผใรัท 

Shiekh Al Maktoum 
และน าท่านชมมัสฬพดญรโมฬ์เราะห์ (Jumeirah Mosque)มัสฬพดทฟ่

เรฟฬกกันท่าใร่ผ้านใร่เมมธนขธนดรโผ สร้านด้ทฬหพนธ่ธนทัน้หลัน และโด้ชม่ธท่า
เฝ็นมัสฬพดทฟ่สทฬแห่นหนภ่นญนนใรดรโผ  

ปากนัน้ชมMedinat Jumeirah Soukหรมธเรฟฬกท่าเทนพสแห่นดรโผ
เฝ็นตลาดตพดแธร์ตัน้ธฬร ่ญนส่ทนเดฟฬทกัผฌรนแรมหรรระดัผ 5 ดาท Mina 
Al Salam ขธน ตระกรล Al Maktoum ธธกแผผและตกแต่นเฝ็นถพลฝะ 
อมน้เมมธนแผผธาหรัผ ใลาสสพก ภาฬญนมฟสพนใ้า ระดัผ Premium 
มากมาฬ 
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น าท่านขภน้รถ4WD (รถขัผเใลม่ธน 4 ล้ธ) โฝทัทร์ทะเลทราฬท่าน
ปะโด้สนยกสนานและตม่นเต้นโฝกัผฝระสผการณ์ธันแฝลกญหม่ นัน่รถตะลยฬ
โฝผนเนพนทราฬทัน้สรนและต า่สลัผกันโฝ อร้ธมชมดทนธาทพตฬ์ตก 
ปากนัน้น าท่านเข้าสร่แใ้มฝพ ้ นกลานทะเลทราฬ และทานธาหารใ า่อมน้เมมธน
ฌดฬภาฬญนแใ้มฝ์ปะมฟกพปกรรมต่านๆ ธาทพ ถพลฝะการเอนท์ลทดลาฬแผผ
ฉผัผชาทธาหรัผ,การขฟ่ธรฐ และการแต่นกาฬอมน้เมมธนแผผชาทธาหรัผ 
อร้ธมถ่าฬรรฝเฝ็นทฟ่ระลภก 
ปากนัน้น าเข้าท่านอักฌรนแรม Hyatt Regency Dubai Creek 
Heights 5ดาท หรมธเทฟฬผเท่า 
 
วนัท่ี 08 เมษาฬน 2561 

ผยรปญ์ เใาะลฟฮะห์ - The Palm Jumeirah - ล่ธนเรมธThe Yellow 
Boat - The Emirates Palace 
 

เชใเธ้าท์ธธกปากฌรนแรมทฟ่อัก 
น าท่านขภน้ชมปย ดสรนสยดขธนธาใารผย รปญ์เใาะลฟฮะห์ Burj Khalifa 

หรมธเดพมชม่ธผย รปญ์ดรโผ ซภ่นถมธเฝ็นปย ดชมทพททฟ่สรนทฟ่สยดญนฌลกหนภ่นญน
สัญลักษณ์ธันส าใัญขธนฝระเทถสหรัฐธาหรัผเธมพเรตส์ ซภ่นตภกมฟใทาม
สรนถภน 828 เมตร ฝัปปย ผันมฟทัน้หมด 160 ชัน้เฝ็นตภกทฟ่โด้ชม่ธท่าสรนทฟ่สยดญน
ฌลกสรนถภน 546 เมตร ตภกผย รปญ์เใาะลฟฮะบธ์ธกแผผฌดฬเธสฌธเธฎม 
ฯร ้ธธกแผผเดฟฬทกันกัผเซฟฬร์ทาทเทธร์ ธาใารทฟ่สรนทฟ่สยดญนสหรัฐธเมรพกา
ญนฝัปปย ผัน การตกแต่นภาฬญนปะตกแต่นฌดฬปธร์ฌปธาร์มานฟ Giorgio 
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Armani ซภ่นชัน้ทฟ่123 และ 124 ปะเฝ็นปย ดชมทพทขธนตภก ฌดฬตภกนฟโ้ด้ตพดตัน้
ลพฮต์ทฟ่เรฎททฟ่สยดญนฌลกทฟ่ใทามเรฎท18 ม./ทพนาทฟ (65 ก.ม./ชม.,40 โมล์/
ชม.) 

 
 
 
 
 
 
ปากนัน้น าท่านข้าสร่ The Palm Jumeirah เฝ็นสยดฬธดฌใรนการ 

ขธน U.A.E. ฌดฬการถมทะเล ญห้เฝ็นเกาะเทฟฬม สร้านเฝ็นรรฝต้นฝาล์ม 
และอาท่่านเข้าฌรนแรมThe Atlantis Hotelทฟ่ตัน้ธฬร ่ธฬ่านฌดดเด่นผนเกาะ
ฝาล์ม และอาท่านเข้าชมThe Lost Chamber Aquariums     
ธย ทฬานสัตท์น า้ทฟ่ดฟทฟ่สยดและทันสมัฬทฟ่สยดแห่นหนภ่นขธนฌลกซภ่นธฬร ่ภาฬญน
ฌรนแรมThe Atlantis Hotel 
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รัผฝระทานธาหารกลานทัน 
ปากนัน้เดพนทานโฝฬันดรโผมารฟน่า น าขภน้เรมธThe Yellow Boat น า

ท่านชมใทามสทฬนามขธนเมมธนดรโผปากมยมมธนแห่นท้ธนทะเลธาหรัผ 
ฌดฬแล่นเรมธรธผเกาะฝาร์มญรโมฬ์ร่า ฌดฬปะฯ่านฌรนแรมแธตแลนตพส และ
ฌรนแรมผยรปญ์ ธัลธาหรัผ ซภ่นญช้เทลาฝระมาณ 1 ชัท่ฌมน 

 
 
 
 
 
และอาท่านโฝฬันMall of Emirates ถรนฬ์การใ้าทฟ่ญหญ่ทฟสยดแห่น

หนภ่นญนใราผสมยทรธาระเผฟฬ ซภ่นมฟร้านใ้าชัน้น ามากมาฬ 
ปากนัน้น าท่านเดพนทานโฝฬันเมมธนธผร ดาผฟ น าท่านชมชาฬหาด

ขธนเมมธนธผรดาผฟ และน าท่านเข้าชมฌรนแรมThe Emirates Palace ซภ่น
ถมธเฝ็นฌรนแรมทฟ่Luxuryทฟ่สยดญนธผรดาผฟ ฌดฬมฟรัฐผาลขธนธผรดาผฟเฝ็น
เป้าขธน ผรพหารฌดฬกลย่มKempinski เฝพ ดญห้ผรพการใรัน้แรกเมม่ธฝฟ  2548 
ฌดฬญช้นผฝระมาณก่ธสร้านทัน้สพน้ฝระมาณ 3 อันล้านเหรฟฬญสหรัฐ ซภ่น
สร้านสทฬนามดยปดัน่อระราชทันขธนเป้าฯร ้ใรธนนใร 
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และทานธาหารใ า่ทฟ่ห้ธนธาหาร Le Vendome ด้านญนฌรนแรม

The Emirate Palace 
น าท่านเข้าอักทฟ่ฌรนแรม Hilton Grand Capital Abu Dhabi         

5 ดาท หรมธเทฟฬผเท่า 
 
วนัท่ี 09 เมษาฬน 2561 

เช็ใเธ้าท์ธธกปากฌรนแรมทฟ่อัก ฌดฬท่านธฬร ่ญนชย ดเธฟฬ๊ะห์ราม
เรฟฬผร้ธฬ และน าท่านเดพนทานโฝฬันสนามผพน ธผรดาผฟ 
ใณะถภนสนามผพนกรยนธผรดาผฟ 
ธธกเดพนทานสร่นใรเปดดาห์ฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY333 
ใณะเดพนทานถภนสนามผพน King Abdul Aziz International             
นใรเปดดาห ์ หลันปากฯ่านอพธฟการตรทปในเข้าเมมธน เดพนทานเข้าอัก
ทฟ่ฌรนแรมมักกะห์ มพลเลนเนฟฬม ทาทเทธร&์ฌบเตฎล (เดพนทานปากสนามผพน
โฝฌรนแรมฝระมาณ 1ชัท่ฌมน30 นาทฟ) อักฯ่ธนเลฎกน้ธฬทฟ่ห้ธนอักและน า
ท่านโฝท าธย มเราะห์ 
 
 
 
 
 
 

04:30  

05:00  

08:10  

10:00  
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วนัท่ี 11 เมษาฬน 2561 

หลันรัผฝระทานธาหารเช้า น าใณะเฬฟ่ฬมชมสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมักกะห์ 
เรพม่ปากญะผัล้ซรรเฝ็นทฟ่ตัน้ขธนถ า้ซรร ฌดฬท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.)โด้ธาถฬั
ธฬร ่ญนถ า้แห่นนฟ3้ทันใรัน้ทฟ่หลผหนฟปากการตามล่าขธนกธนก าลนักยเรชมัก
กะหญ์นตธนทฟ่ปะบพปเราะห์โฝเมมธนมาดฟนะห์ปากนัน้น าใณะโฝฬัน“มะชาเธร 
มยกฎธดดะซะห์” สถานทฟ่ทฟ่ญช้ญนการฝระกธผอพธฟบปัฬ์ โม่ท่าปะเฝ็นทย่นธา
รธฮะห์, มัสฬพดนะมฟเราะห์, ญะผัล้เราะห์มะห์,ทย่นมยซดะลพฮะห์และทย่นมฟนา 
ปากนัน้น าใณะมย ่นตรนสร่มฟกธตญะธ์รธนะห์ เอม่ธเหนฟฬตเธฟฬ๊ะห์รามธย ม
เราะห์ฌดฬญะธ์รธนะห์เฝ็นมฟกธตทฟ่ตัน้ธฬร ่ทานตะทันธธกเฉฟฬนเหนมธขธน
มัสฬพดธัลบะรธมระฬะทานฝระมาณ 35กพฌลเมตรปากนัน้เดพนทานกลัผสร่
ฌรนแรมทฟ่อักซภ่นระหท่านทานใณะปะแทะทฟ่ภรเขาญะผัล้นรร สถานทฟ่ตัน้
ขธนถ า้บพเราะธ์ทฟ่ซภ่นทะบฟฌธนการแรกโด้ถรกฝระทานลนมาญห้ท่านนผฟมรบมั
มัด(ซล.)และกลัผถภนฌรนแรมทฟ่อักฝระมาณ 11:30 น. 
 
วนัท่ี 14 เมษายน  2561 

น าใณะโฝทฟ่มัสฬพดบย ดัฬผฟฬะห์ ฌดฬมัสฬพดแห่นนฟห่้านปากมัสฬพดธัลบะรธม
ฝระมาณ24 กม.มัสฬพดแห่นนฟเ้ฝ็นสถานทฟ่ทฟ่ผรรดาซธบาผะห์โด้ญห้
สัตฬาผันต่ธท่านนผฟ มรบมัมัด(ซล.) ญนใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.) น าซธบาผะห์
ปากมาดฟนะห์เดพนทานมามักกะห์เอม่ธท าธย มเราะห์ แต่เมม่ธมาถภนโด้รัผการ
ขัดขทานปากอทกกยเรชมักกะห์ ท่านนผฟ(ซล.)โม่สามารถท าธย มเราะห์ญน
ใรานัน้โด้อร้ธมกัผฝลดเธฟฬ๊ะห์ราม และปภนเกพดสนธพสัญญาบย ดัฬผฟฬะห์ขภน้ 
ซภ่นถมธเฝ็นปย ดเรพม่ต้นก่ธนการอพชพตมักกะห์ และน าท่านเข้าชมอพอพธภัณฑ์

07:30  

07:30  



 
  

   
 Shareef1400 (Thailand)  

 
82 |9th SeangthongThaniBld | 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 

 

มักกะห์และมาดฟนะห์ซภ่นเกฎผขธนฌผราณทฟ่เใฬฝระดัผโท้ทฟ่มัสฬพดธัลบะรธมทฟ่
มักกะห์และมัสฬพดธัลนะผะทฟฬ์ทฟ่มาดฟนะห์ และเข้าเฬฟ่ฬมชมฌรนนานทธฯ้้า   
กพสทะห์ (ฯ้าใลยมกะธ์ผะห์) ทฟ่ท่านปะโด้ราฬถภนทพธฟการทธทฟ่เตฎมโฝด้ทฬกัผ
ใทามฝราณฟต และเดพนทานกลัผเข้าทฟ่อักก่ธนเทลาละหมาดดยบห์รพ 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ี 18 เมษายน 2561 

ใณะตธทาฮทพดาธ์(ธ าลา)และอร้ธมกันทฟ่ฌรนแรมทฟ่อัก เตรฟฬมตัทธธก
เดพนทานสร่นใรมาดฟนะห์ 
ธธกเดพนทานสร่นใรมาดฟนะห์ ระฬะทาน420 กพฌลเมตร 
ใณะเดพนทานถภนฌรนแรมฌธผฟรธฬมาดฟนะห์ และเดพนโฝสลามท่านนผฟ     
มรบมัมัด(ซล.) 
 
วนัท่ี 20 เมษายน 2561 

เฬฟ่ฬมเฬมธนสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมาดฟนะห์ฌดฬรถฌใ้ชเรพม่ปากมัสฬพดกยผาธ์ 
(ใทรมฟน า้ละหมาดตพดตัท)มัสฬพดหลันแรกญนธพสลามสร้านฌดฬท่านนผฟมรบมั
มัด(ซล.) ใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.)มาถภนมาดฟนะหญ์นตธนทฟ่บพปเราะห์ (ธอฬอ) 

07:30  

07:30  

09:30  

14:30  
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มาปากมักกะห์  
 และน าท่านโฝต่ธทฟ่สมรภรมพธย บย ด ซฟฬาเราะห์ผรรดาชะบฟดฯร ้ทฟ่
เสฟฬชฟทพตญนสมรภรมพดันกล่าท และน าท่านโฝทฟ่มัสฬพดกพผละตัฬน์ (มัสฬพด     
สธนกพผลัต) ฌดฬโด้มฟการเฝลฟ่ฬนกพผลัตปากผัฬตย้ลมย ก๊ธดดพสมาเฝ็นกะธ์
ผะห ์ณ ทฟ่แห่นนฟ ้ก่ธนเดพนทานกลัผทฟ่อัก น าท่านฯ่านสมรภรมพใธนดัก 
(สมรภรมพสนามเอลาะ) และกลัผสร่ทฟ่อัก  
 
วนัท่ี 21 เมษายน 2561 

ใณะเดพนทานสร่สนามผพนนใรมาดฟนะห์ 
น าท่านเดพนทานสร่กรยนธผรดาผฟ ด้ทฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY346 
ใณะเดพนทานถภนสนามผพนกรย นธผรดาผฟ 
น าท่านเดพนทานสร่กรยนเทอมหานใรฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ EY402 
 
วนัท่ี 22 เมษายน 2561 

ใณะเดพนทานถภนสนามผพนสยทรรณภรมพ อร้ธมธย มเราะห์ทฟ่มัผรรร   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:10  

21:30  

12:00  

16:00  

19:30  
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อตัราค่าบริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัหอ้งละ 4 ท่าน         ท่านละ 100,000 บาท 

เด็กอายไุม่เกิน12ปีบริบูรณ์ มีเตียง 

ราคาจะลดลง14,000บาทจากราคาผูใ้หญ่ 

เด็กอายไุม่เกิน12ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียงท่านละ 

55,000 บาท 
มีเตียง ในช่วงท่ีอยูท่ี่ดูไบ-อบูดาบี 

ไม่มีเตียง ในช่วงอาศยัท่ีมักักะห์และมาดีนะห์ 
 

พกัหอ้งละ 3 ท่าน         ท่านละ 105,000 บาท 

 พกัหอ้งละ 2 ท่าน         ท่านละ 115,000 บาท 
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*หมาฬเหตย การอักห้ธน 3 ท่าน และห้ธน 2 ท่าน ส าหรัผกรณฟทฟ่เดพนทานกันเฝ็นใรธผใรัท หรมธญาตพอฟ่น้ธน  
ส าหรัผฯร ้ทฟ่เดพนทานท่านเดฟฬท ทานผรพษัทถมธเฝ็นอักห้ธนละ 4 ท่าน 

การจองและช าระเงิน 

 
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 1 มีนาคม 2561 

 
Stepท่ี 4 

ช าระเงินส่วนท่ีคงเหลือภายในวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกบัคู่สมรส) 

ใบสูติบตัร ในกรณีผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

หนงัสือเดินทางตวัจริง มีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่6เดือน 

เอกสารในการยืน่วีซ่า 

 

mailto:info@shareefthailand.com
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รูปถ่าย 2 น้ิว 4 ใบ พื้นหลงัสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ) 
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 

 

ค่าบริการน้ีรวม 

ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ชั้นประหยดั 

ชุดเอ๊ียะห์ราม ส าหรับผูช้าย 1 ชุด 

ฮิญาบ ส าหรับผูห้ญิง 1 ผืน 

โรงแรมท่ีพกัพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 ม้ือ 

น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโล 

น า้้ซมัซมั 5 ลิตร 

รถโคช้ตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 

mailto:info@shareefthailand.com


 
  

   
 Shareef1400 (Thailand)  

 
82 |9th SeangthongThaniBld | 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 

 

 
 
 
 
 

 

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 

 


