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  เดพนทานระหท่านทันทฟ่ 3เมษา - 20เมษา 2561 

เดพนทานฌดฬสาฬการผพน Royal Jordanian Airlines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อุมเราะหอ์ักซอ 

มาดฟนะห3์ใมน อักฌรนแรมMadinahOberoiตพดกัผมัสฬพดธัลนะผะทฟฬ์ 

มักกะห9์ใมน อักMakkah Hilton Hotelตพดกัผมัสฬพดธัลบะรธม 

ธัลกยดส(์เฬรรซาเลฎม) 3ใมน อักฌรนแรมNationalญกล้กัผมัสฬพดธัลธักซธ 
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วนัท่ี 03เมษายน2561 

20.30 น. ใณะอร้ธมกันทฟ่สนามผพนสยทรรณภรมพ ธาใารฯร ้ฌดฬสารขาธธก ฝระตร8 

 
วนัท่ี 04เมษายน2561 

00.30 น. น าใณะเดพนทานสร่กรยนธัมมาน ฝระเทถปธร์แดน 
ฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ RJ183 

06.10 น. ใณะเดพนทานถภนกรยนธัมมานฝระเทถปธร์แดน หลันฯ่านอพธฟการเข้าเมมธน     
ใณะเดพนทานโฝทานธาหารเทฟ่ฬนญนภัตตาใารญนกรยนธัมมาน       
หลันปากรัผฝระทานธาหารเดพนทานเข้าอม้นทฟ่ฝาเลสโตน์ฯ่านทานด่านเธน
เลนผฟ และเดพนทานต่ธเข้านใรธัลกยดส์(เฬรรซาเลฎม)  
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น าใณะเข้าละหมาดทฟ่มัสฬพดธัลธักซธและอาท่านเข้าอักทฟ่ฌรนแรม
National Jerusalem (4ดาท) ซภ่ นตัน้ธฬร ่โม่โกลปากมัสฬพดธัลธักซธ และ
ทานธาหารใ ่าทฟ่ ฌรนแรม 
 
วนัท่ี 05เมษายน2561 

ช่ทนเช้า น าใณะโฝละหมาดซยผบพทฟ่มัสฬพดธัลธักซธ และกลัผมาทานธาหารเช้าทฟ่ฌรนแรมทฟ่
อัก ปากนัน้น าใณะเดพนทานโฝฬันเมมธน “ผัฬตย้ลละบม์พ” หรมธ ทฟ่รร้ปักกันญนนาม 
“เผธเลเบม” น าท่านเข้าสถานทฟ่ทฟ่เชม่ธท่าเฝ็นทฟ่เกพดขธนท่านนผฟธฟซา(ธล.) และน า
ท่านทานธาหารกลานทันทฟ่ภัตตาใารอมน้เมมธน  

ช่ทนผ่าฬ  น าใณะโฝฬันเมมธนใธลฟล(เบผรธน) ทฟ่เฝ็นสถานทฟ่ตัน้ขธน บะรธมธัลธพผรธบฟมฟ่ฬ์ 
ซภ่นเฝ็นทฟ่ะันถอขธนท่านนผฟธพผรธบฟม(ธล.) นผฟธพสหาก (ธล.) และอระนานซา
เราะห ์ ภรรฬาขธนท่านนผฟธพผรธบฟม (ธล.)  ปากนัน้น าท่านกลัผทฟ่อักทฟ่ฌรนแรม 
Nationa Jerusalem Hotel ทานธาหารใ า่และน าท่านเดพนโฝละหมาดมักรพผและ
ธฟชาทฟ่มัสฬพดธัลธักซธ 

 

วนัท่ี 06เมษายน2561 

ช่ทนเช้า น าใณะละหมาดซยผบพทฟ่มัสฬพดธัลธักซธแล้ทเดพนทานกลัผมาทานธาหารเช้าทฟ่
ฌรนแรมปากนัน้น าท่านเดพนเท้าเข้าสร่ก าแอนเมมธนฌผราณทฟ่มฟใทามญหญ่ฝระมาณ 
0.9 ตารานกพฌลเมตรชมใทามเฝ็นธฬร ่ขธนในอมน้เมมธนฌดฬเราปะฯ่านทัน้ตลาด
เก่าแก่ทฟ่ตัน้ธฬร ่ภาฬญนก าแอนเมมธนและน าใณะโฝทฟ่มัสฬพดธย มัรธพผนย ใ๊ธตตฎธผ 
(รด.) ซภ่นเฝ็นสถานทฟ่ซภ่นใธลฟฮะห์ทฟ่2ขธนธพสลามโด้ฝระกาถอพชพตเมมธนธัลกยดส์ 
ปากนัน้ละหมาดทันถยกร์ทฟ่มัสฬพดธัลธักซธ 
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ช่ทนผ่าฬ หลันละหมาดทันถยกร์ รัผฝระทานธาหารกลานทันทฟ่ภัตตาใารอมน้เมมธน 

ปากนัน้น าใณะเดพนทานสร่ทะเลเดดซฟ ญห้ท่านลธนฝระสผการณ์ใรัน้หนภ่นญนชฟทพตกัผ
การลธฬตัท ฌดฬทะเลแห่นนฟธ้ฬร ่ต า่กท่าระดัผน า้ทะเลทัท่โฝถภน400เมตร  
(ฌฝรดน าชยดท่าฬน า้ฝกฝพ ดเธาเราะห์, สผร ่, ฬาสระฯม, ฯ้าเชด็ตัท, รธนเท้าแตะ 
และถยนอลาสตพดส าหรัผญส่ฯ้าเฝฟ ฬก) เมม่ธโด้เทลาสมใทร 
ปากนัน้น าท่านกลัผทฟ่อักทฟ่ฌรนแรม Nationa Jerusalem Hotel ทานธาหารใ า่
และน าท่านเดพนโฝละหมาดมักรพผและธฟชาทฟ่มัสฬพดธัลธักซธ 

 
วนัท่ี 07เมษายน2561 

ช่ทนเช้า น าใณะละหมาดซยผบพทฟ่มัสฬพดธัลธักซธ แล้ทเดพนทานกลัผมาทานธาหารเช้าทฟ่ 
ฌรนแรม เดพนทานโฝฬันด่านสะอานShiek Hussein ฯ่านอพธฟรทปตราเข้าฝระเทถ
ปธร์แดน เดพนทานสร่กรยนธัมมานน าขณะโฝฬันถ า้ธัลกะบฮ์พ 
ทฟ่ชาฬทัฬรย ่น7 ในทฟ่ธัลเลาะห์ญห้อทกเขาหลัผโฝ300ฝฟ  แล้ทฮม้นใมนชฟอธกฟใรัน้ 
ดันทฟ่โด้กล่าทโท้ญนซรเราะห์ธัลกะบฮ์พ 
หลันปากนัน้ทานธาหารกลานทันทฟ่ภัตตราใารญนกรยนธัมมาน 
และเดพนทานสร่สนามผพน Queen Alia 

20.30น. เทฟ่ฬทผพนทฟ่ RJ720  น าท่านเดพนทานสร่มาดฟนะห์ 
22.15น. ใณะเดพนทานถภนสนามผพนนใรมาดฟนะห์หลันปากฯ่านอพธฟการตรทปในเข้าเมมธน 

เดพนทานเข้าอักทฟ่ฌรนแรมฌธผฟรธฬมาดฟนะห์ 
และเดพนโฝสลามท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.) 
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วนัท่ี 09เมษายน2561 

07.30 น. เฬฟ่ฬมเฬมธนสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมาดฟนะห์ฌดฬรถฌใ้ชเรพม่ปากมัสฬพดกยผาธ์ (ใทรมฟ

น า้ละหมาดตพดตัท) ซภ่นเฝ็นมัสฬพดหลันแรกขธนธพสลามทฟ่สร้านขภน้ญนสมัฬขธน
ท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.) ใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.) เดพนทานธอฬผปากมักกะห์สร่นใรมาดฟ
นะหแ์ละน าท่านโฝต่ธทฟ่สมรภรมพธย บย ดซฟฬาเราะห์ผรรดาชะบฟดฯร ้ทฟ่เสฟฬชฟทพตญนสมรภรมพ
ดันกล่าท และน าท่านโฝทฟ่มัสฬพดกพผละตัฬน์ (มัสฬพดสธนกพผลัต) ฌดฬโด้มฟการ
เฝลฟ่ฬนกพผลัตปากผัฬตย้ลมย ก๊ธดดพสมาเฝ็นกะธ์ผะห์ ณ ทฟ่แห่นนฟ ้ 
ก่ธนเดพนทานกลัผน าท่านฯ่านสมรภรมพใธนดัก (สมรภรมพสนามเอลาะ) และกลัผสร่
ทฟ่อัก 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 10เมษายน2561 

13.30 น. หลันรัผฝระทานธาหารกลานทันทฟ่ฌรนแรม ทยกท่านธฬร ่ญนชยดเธฟฬ๊ะห์รามเอม่ธธธก

เดพนทานสร่นใรมักกะห์ ฌดฬใณะปะแทะฬันมฟกธตซย ้ลบย โลฮะห์ ซภ่นเฝ็นมฟกธตส าหรัผ
ฯร ้ทฟ่เดพนทานปากเมมธนมาดฟนะห์เอม่ธละหมาดสยนัตและเหนฟฬตเธฟฬ๊ะห์รามธย มเราะห์
ปากนัน้เดพนทานสร่นใรมักกะห์ญช้เทลาเดพนทานฝระมาณ 5 ชัท่ฌมน 
ใณะเดพนทานถภนทฟ่นใรมักกะห์ เข้าอักทฟ่ฌรนแรม มักกะห์ มพลเลนเนฟฬม 
หลันปากอักฯ่ธนเลฎกน้ธฬ น าใณะเข้ามัสฬพดบะรธม เอม่ธท าธย มเราะห์ 
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วนัท่ี 12เมษายน2561 

07.30 น. หลันรัผฝระทานธาหารเช้า น าใณะเฬฟ่ฬมชมสถานทฟ่ส าใัญญนนใรมักกะห์ 

เรพม่ปากญะผัล้ซรรซภ่นเฝ็นทฟ่ตัน้ขธนถ า้ซรร ฌดฬท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.)โด้ธาถฬัธฬร ่
ญนถ า้แห่นนฟ3้ทันใรัน้ทฟ่หลผหนฟปากการตามล่าขธนกธนก าลันกยเรชมักกะห์ญนตธน
ทฟ่ท่านธอฬผปากมักกะห์สร่นใรมาดฟนะห์ 
ปากนัน้น าใณะโฝฬัน“มะชาเธร มยกฎธดดะซะห์” สถานทฟ่ทฟ่ญช้ญนการฝระกธผอพธฟ
บปัฬ ์โม่ท่าปะเฝ็นทย่นธารธฮะห์, มัสฬพดนะมฟเราะห์, ญะผัล้เราะห์มะห์,ทย่นมยซดะ
ลพฮะห์และทย่นมฟนา  ปากนัน้น าใณะมย ่นตรนสร่มฟกธตญะธ์รธนะห์ เอม่ธเหนฟฬต
เธฟฬ๊ะห์รามธย มเราะห์ฌดฬญะธ์รธนะห์เฝ็นมฟกธตทฟ่ตัน้ธฬร ่ทานตะทันธธกเฉฟฬนเหนมธ
ขธนมัสฬพดธัลบะรธมระฬะทานฝระมาณ 35กพฌลเมตรปากนัน้เดพนทานกลัผสร่
ฌรนแรมทฟ่อักซภ่นระหท่านทานใณะปะแทะทฟ่ภรเขาญะผัล้นรร สถานทฟ่ตัน้ขธนถ า้บพ
เราะธ์ทฟ่ซภ่นทะบฟฌธนการแรกโด้ถรกฝระทานลนมาญห้ท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.)และกลัผถภน
ฌรนแรมทฟ่อักเทลาฝระมาณ 11:30 น. 
 
วนัท่ี 17เมษายน2561 

07.30 น. น าใณะโฝทฟ่มัสฬพดบย ดัฬผฟฬะห์ ฌดฬมัสฬพดแห่นนฟห่้านปากมัสฬพดธัลบะรธมฝระมาณ

24 กม.มัสฬพดแห่นนฟเ้ฝ็นสถานทฟ่ทฟ่ผรรดาซธบาผะห์โด้ญห้สัตฬาผันต่ธ 
ท่านนผฟมรบมัมัด(ซล.) ญนใรัน้ทฟ่ท่านนผฟ(ซล.) น าซธบาผะห์ปากมาดฟนะห์เดพนทาน
มามักกะห์เอม่ธท าธย มเราะห์ แต่เมม่ธมาถภนโด้รัผการขัดขทานปากอทกกยเรชมักกะห์
ท่านนผฟ(ซล.)โม่สามารถท าธย มเราะห์ญนใรานัน้โด้อร้ธมกัผฝลดเธฟฬ๊ะห์ราม และ
ปภนเกพดสนธพสัญญาบย ดัฬผฟฬะห์ขภน้ ซภ่นถมธเฝ็นปย ดเรพม่ต้นก่ธนการอพชพตมักกะห์ และ
น าท่านเข้าชมอพอพธภัณฑ์มักกะห์และมาดฟนะห์ซภ่นเกฎผขธนฌผราณทฟ่เใฬฝระดัผโท้ทฟ่
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มัสฬพดธัลบะรธมทฟ่มักกะห์และมัสฬพดธัลนะผะทฟฬ์ทฟ่มาดฟนะห์และเข้าเฬฟ่ฬมชมฌรนนาน
ทธฯ้้ากพสทะห์(ฯ้าใลยมกะธ์ผะห์) ทฟ่ท่านปะโด้รร้ถภนทพธฟการทธทฟ่เตฎมโฝด้ทฬใทาม
ฝราณฟตปากนัน้เดพนทานกลัผเข้าทฟ่อักก่ธนเทลาละหมาดดยบห์รพ 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ี 19เมษายน2561 

10.00 น. ใณะตธทาฮทพดาธ์(ธ าลา)และอร้ธมกันทฟ่ฌรนแรมทฟ่อัก เตรฟฬมตัทธธกเดพนทาน

สรส่นามผพนเปดดาห์ 
15.00 น. ธธกเดพนทานสร่สนามผพนเปดดาห์ 

23.25 น. น าท่านเดพนทานสร่กรยนธัมมานด้ทฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่ RJ701 
 
วนัท่ี 20เมษายน2561 

01.25 น. ใณะเดพนทานถภนสนามผพนธัมมานรธต่ธเใรม่ธนกลัผสร่ฝระเทถโทฬ 
03.15น. น าท่านเดพนทานสร่กรยนเทอมหานใรฌดฬเทฟ่ฬทผพนทฟ่RJ180 

15.35น. ใณะเดพนทานถภนสนามผพนสยทรรณภรมพฝระเทถโทฬ อร้ธมธย มเราะห์ทฟ่มัผรรร 
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อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พกัหอ้งละ 4ท่าน         ท่านละ 113,000 บาท 

พกัหอ้งละ 3ท่าน         ท่านละ 116,000 บาท 

พกัหอ้งละ 2ท่าน         ท่านละ 127,000 บาท 

เดก็อายไุม่เกิน12ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียง ท่านละ 

65,000 บาท 

มีเตียง ในช่วงท่ีอยูเ่ยรูซาเลม็ 
ไม่มีเตียง ในช่วงอาศยัท่ีมกักะห์และมาดีนะห์ 

 

เดก็อายไุม่เกิน12ปีบริบูรณ์ มีเตียง 

ราคาจะลดลง14,000บาทจากราคาผูใ้หญ่ 
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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 

 
ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกบัคู่สมรส) 

หนงัสือเดินทางตวัจริง มีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่6เดือน 

ใบสูติบตัร ในกรณีผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

รูปถ่าย 2 น้ิว 4 ใบ พื้นหลงัสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ) 

mailto:info@shareefthailand.com
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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 

โรงแรมท่ีพกัพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์3 ม้ือ 

น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโล 

น ้าซมัซมั 5 ลิตร 

รถโคช้ตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 

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 

 


