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วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตู 8 
 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
01.55 น. นาํคณะเดินทางสู่กรุงอบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EY407 
05.45 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติกรุงอบูดาบี และเปล่ียนชุดเอ๊ียะห์ราม 
11.10 น. ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์โดยเท่ียวบินท่ี EY333 
13.10 น.  คณะเดินทางสนามบิน King Abdul Aziz International นครเจดดาห์หลงัจากผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง เดินทางเขา้พกัท่ี โรงแรม Makkah Millennium Hotel & Tower ตั้งอยู่
ติดกบัมสัยดิอลัฮะรอม (เดินทางจากสนามบินไปโรงแรมประมาณ 1ชัว่โมง 30 นาที) 
พกัผอ่นเลก็นอ้ยท่ีหอ้งพกั และนาํท่านไปทาํอุมเราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 
07.30 น. หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํคณะเยีย่มชมสถานท่ีสาํคญัในนครมกักะห์ เร่ิมจากญะบั้ลซูร

เป็นท่ีตั้งของถํ้าซูร โดยท่านนบีมูฮมัมดั(ซล.)ไดอ้าศยัอยูใ่นถํ้าแห่งน้ี 3 วนัคร้ังท่ีหลบหนีจาก
การตามล่าของกองกาํลงักุเรชมกักะห์ในตอนท่ีจะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์ จากนั้นนาํคณะ
ไปยงั “มะชาเอร มุกอ็ดดะซะห์”  สถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบพิธีฮจัย ์ 
ไม่วา่จะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มสัยดินะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์มะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์ และทุ่งมีนา 
จากนั้นนาํคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอร์อนะห์ เพื่อเหนียตเอ๊ียะห์รามอุมเราะห์โดยญะอร์อนะห์
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เป็นมีกอตท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของมสัยดิอลัฮะรอมระยะทางประมาณ 35
กิโลเมตรจากนั้นเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกัซ่ึงระหวา่งทางคณะจะแวะท่ีภูเขาญะบั้ลนูร 
สถานท่ีตั้งของถํ้าฮิเราะอท่ี์ซ่ึงวะฮีโองการแรกไดถู้กประทานลงมาใหท่้านนบีมูฮมัมดั (ซล.)
และกลบัถึงโรงแรมท่ีพกัประมาณ 11:30 น. 

  

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
07.30 น.  นาํคณะไปท่ีมสัยดิฮุดยับียะห์ โดยมสัยดิแห่งน้ีห่างจากมสัยดิอลัฮะรอมประมาณ  

24 กิโลเมตร มสัยดิแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีบรรดาซอฮาบะห์ไดใ้หส้ัตยาบนัต่อท่าน 
นบีมูฮมัมดั (ซล.) ในคร้ังท่ีท่านนบี (ซล.) นาํซอฮาบะห์จากมาดีนะห์เดินทางมามกักะห์เพื่อ
ทาํอุมเราะห์ แต่เม่ือมาถึงไดรั้บการขดัขวางจากพวกกเุรชมกักะห์ ท่านนบี(ซล.)ไม่สามารถ
ทาํอุมเราะห์ในครานั้นไดพ้ร้อมกบัปลดเอ๊ียะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดยับียะห์ข้ึน ซ่ึง
ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ก่อนการพิชิตมกักะห์ และนาํท่านเขา้ชมพพิิธภณัฑม์กักะห์ และมาดีนะห์
ซ่ึงเกบ็ของโบราณท่ีเคยประดบัไวท่ี้มสัยดิอลัฮะรอมท่ีมกักะห์ และมสัยดิอลันะบะวยีท่ี์ 
มาดีนะห์ และเขา้เยีย่มชมโรงงานทอผา้ กิสวะห์ (ผา้คลุมกะอบ์ะห์) ท่ีท่านจะไดรู้้ถึงวธีิการ
ทอท่ีเตม็ไปดว้ยกบัความปราณีต และเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกัก่อนเวลาละหมาดดุห์ริ 
 

วันที่ 03 มกราคม 2562 
09.00 น.  คณะตอวาฟวดิาอ(์อาํลา) และพร้อมกนัท่ีโรงแรมท่ีพกั เตรียมตวัออกเดินทางสู่ 

นครมาดีนะห์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เม่ือถึงนครมาดีนะห์นาํท่านเขา้พกัท่ี 
โรงแรม Golden Tulip Alzahabi (4 ดาว) ติดกบัมสัยดิอะลนะบะวยีท์างประตูเลขท่ี 26  
หลงัจากเขา้หอ้งพกันาํท่านเดินไปสลามท่านนบีมูฮมัมดั (ซล.) 

 
. 
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วันที่ 04 มกราคม 2562 
07.30 น. เยีย่มเยอืนสถานท่ีสาํคญัในนครมาดีนะห์โดยรถโคช้เร่ิมจากมสัยดิกุบาอ ์(ควรมีนํ้าละหมาด

ติดตวั) มสัยดิหลงัแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบี มูฮมัมดั(ซล.) คร้ังท่ีท่านนบี(ซล.)มาถึง
มาดีนะห์ในตอนท่ีฮิจเราะห์ (อพยพ) มาจากมกักะห์ และนาํท่านไปต่อท่ีสมรภูมิอุฮุด ซียา
เราะห์บรรดาชะฮีดผูท่ี้เสียชีวติในสมรภูมิดงักล่าว และนาํท่านไปท่ีมสัยดิกิบละตยัน ์(มสัยดิ     
สองกิบลตั) โดยไดมี้การเปล่ียนกิบลตัจากบยัตุล้มุก๊อดดิสมาเป็นกะอบ์ะห์ ณ ท่ีแห่งน้ี  
ก่อนเดินทางกลบัท่ีพกั นาํท่านผา่นสมรภูมิคอนดกั (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลบัสู่ท่ีพกั  
 
 
 
 
 

วันที่ 06 มกราคม 2562 
13.00 น.  คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 
16.00 น. นาํท่านเดินทางสู่กรุงอบูดาบีด้วยเท่ียวบินท่ี EY346 
19.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินอบูดาบี  รอต่อเคร่ืองกลับสู่ประเทศไทย 
23.50 น. นาํท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเท่ียวบินท่ี EY406 

 
วันที่ 07 มกราคม 2562 

08.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  พร้อมอุมเราะห์ท่ีมับรูร  
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*หมายเหตุ การพกัหอ้ง 3 ท่าน และหอ้ง 2 ท่าน สาํหรับกรณีท่ีเดินทางกนัเป็นครอบครัว 
หรือญาติพี่นอ้ง 
สาํหรับผูท่ี้เดินทางท่านเดียว ทางบริษทัถือเป็นพกัหอ้งละ 4 ท่าน 
 
 
 
 
 

พกัห้องละ 4 ท่าน            ท่านละ 69,000 บาท 

 

พกัห้องละ 3 ท่าน            ท่านละ 77,000 บาท 

พกัห้องละ 2 ท่าน            ท่านละ 88,000 บาท 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ ไม่มเีตียงท่านละ 

35,0000 บาท 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ มเีตียง 

ราคาจะลดลง 14, 000 บาท จากราคาผู้ใหญ่ 

อตัราค่าบริการ 
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 Stepที่ 1 
ส่งส าเนาหนังสือเดินทางและส าเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400 
Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 
Stepที่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน  
Stepที่ 3 
ส่งเอกสารที่จะใช้ย่ืนวีซ่าภายในวันที่  1 ธันวาคม 2561 
Stepที่ 4 
ช าระเงินส่วนที่คงเหลือภายในวันที่  1 ธันวาคม 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีา 

รูปถ่าย 2 น้ิว 4 ใบ พื้นหลงัสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ) 

สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกบัคู่สมรส) 

ใบสูติบตัร ในกรณีผูเ้ดินทางอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 

หนงัสือเดินทางตวัจริง มีอายใุชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

 การจอง และการช าระเงนิ 
 

mailto:info@shareefthailand.com
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน 

Email : info@shareefthailand.com 

Line ID : @Shareef1400 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-238-5330 
                          081-939-9924 

แฟกซ์ : 02-238-5331 

ทีอ่ยู่ : บริษทัชารีฟ1400(ไทยแลนด์ )จ ากดั 
       เลขที ่82 ช้ัน 9 อาคารแสงทองธานี 
       ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
       กทม. 10500 

ค่าบริการนีร้วม 

ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ช้ันประหยดั 

ชุดเอีย๊ะห์ราม ส าหรับผู้ชาย 1 ชุด 
ฮิญาบ ส าหรับผู้หญิง 2 ผืน 

โรงแรมทีพ่กัพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 ม้ือ 

น า้หนักกระเป๋า 30 กโิล 

น า้ซัมซัม 5 ลติร 

รถโค้ชตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งตามรายการ 

mailto:info@shareefthailand.com
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ธนาคารกรุงเทพ 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่บัญชี 047-7-08003-0 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์ ประเภท   ออมทรัพย์ 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่บัญชี 168-2-24963-6 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์ ประเภท   ออมทรัพย์ 

 

ธนาคารกรุงไทย 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่บัญชี 670-0-8753-0 
สาขาอาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ประเภท ออมทรัพย์  

 

ธนาคารอิสลาม 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จ ากัด 

เลขที่บัญชี 046-1-06941-5 
สาขา สีลม ประเภท   ออมทรัพย์ 

เลขทีบ่ัญชีส าหรับการโอนเงนิ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
หมายเหตุ  

1.บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ี
ทางบริษทัฯไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน จลาจล การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง  
  2.กรณีท่ีคณะไม่ครบจาํนวน 10 ท่าน ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง 

3.เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบ 
และยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

5.ในแต่ละวนัท่ีอาศยัอยูใ่นอาศยัอยูใ่นมกักะห์และมาดีนะห์จะมีการใหค้วามรู้ทางศาสนาในทุกวนั 
 
เง่ือนไขการจอง  

1.ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชีหรือชาํระดว้ยตนเองท่ีบริษทัฯ 
2.จาํเป็นตอ้งแจง้ทางบริษทั หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็,เดก็,ผูสู้งอาย,ุผูมี้

โรคประจาํตวั  
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนวซ่ีา 
  1.การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษทัฯ 

2.กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซ่ีา หรือก่อนเดินทางกบัทางบริษทัฯ ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน  
  3.หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนโดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ  

4.ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อปก
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หนงัสือเดินทางนั้นๆ 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งส ารองบนเคร่ืองบิน 

1.ทางบริษทัไดส้าํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านทาํการยกเลิกทวัร์ ไม่
วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 
1,000 -5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 
  2.หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอเงินคืนจากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
 


