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  เดินทางระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 61 - 10มกราคม 62 

เดินทางโดยสายการบิน Royal Jordanian Airlines 
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อุมเราะห์อักซอ

มาดีนะห์ 2คืน พักโรงแรมMadinah Oberoi (5ดาว)ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์

มักกะห์ 9คืน พักMakkah Hilton Hotel (5ดาว)ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม

อัลกุดส์(เยรูซาเล็ม) 3คืน พักโรงแรมNational (4ดาว) ใกล้กับมัสยิดอัลอักซอ
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วันที่ 25 ธันวาคม 2561 

20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 8 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 

00.30 น. นำคณะเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน 

โดยเที่ยวบินที่ RJ183 

05.20 น. คณะเดินทางถึงกรุงอัมมานประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิ ธีการเข้าเมืองคณะเดิน

ทางไปทานอาหารเที่ยงในภัตตาคารในกรุงอัมมาน  หลังจากรับประทานอาหาร

เดินทางเข้าพื้นที่ปาเลสไตน์ผ่านทางด่านเอนเลนบี และเดินทางต่อเข้านครอัล

กุดส์(เยรูซาเล็ม)  

นำคณะเข้าละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอและพาท่านเข้าพักที่โรงแรมNational 

Jerusalem (4ดาว) ซ่ึงต้ังอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดอัลอักซอ และทานอาหารค่ําที่

โรงแรม 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 

ช่วงเช้า นำคณะไปละหมาดซุบฮิที่มัสยิดอัลอักซอ และกลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังเมือง “บัยตุ้ลละฮ์มิ” หรือ ที่รู้จักกันในนาม “เบธเลเฮม” 

นำท่านเข้าสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่เกิดของท่านนบีอีซา(อล.) และนำท่านทานอาหาร
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กลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง  

ช่วงบ่าย  นำคณะไปยังเมืองคอลีล(เฮบรอน) ที่เป็นสถานที่ต้ังของ ฮะรอมอัลอิบรอฮีม่ีย์ ซ่ึงเป็น

ที่ฝังศพของท่านนบีอิบรอฮีม(อล.) นบีอิสหาก (อล.) และพระนางซาเราะห์ ภรรยา

ของท่านนบีอิบรอฮีม (อล.)  จากนั้นนำท่านกลับที่พักที่โรงแรม Nationa Jerusalem 

Hotel ทานอาหารค่ําและนำท่านเดินไปละหมาดมักริบและอีชาที่มัสยิดอัลอักซอ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ช่วงเช้า นำคณะละหมาดซุบฮิที่มัสยิดอัลอักซอแล้วเดินทางกลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินเท้าเข้าสู่กำแพงเมืองโบราณที่มีความใหญ่ประมาณ 0.9 ตาราง

กิโลเมตรชมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองโดยเราจะผ่านทั้งตลาดเก่าแก่ที่ต้ังอยู่ภายใน

กำแพงเมืองและนำคณะไปที่มัสยิดอุมัรอิบนุ ค๊อตต็อบ (รด.) ซ่ึงเป็นสถานที่ซ่ึงคอลี

ฟะห์ที่2ของอิสลามได้ประกาศพิชิตเมืองอัลกุดส์  

 จากนั้นละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลอักซอ 

ช่วงบ่าย หลังละหมาดวันศุกร์ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง    จากนั้นนำ

คณะเดินทางสู่ทะเลเดดซี ให้ท่านลองประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการลอยตัว 

โดยทะเลแห่งนี้อยู่ต่ํากว่าระดับนํ้าทะเลทั่วไปถึง400เมตร  (โปรดนำชุดว่ายนํ้าปกปิด

เอาเราะห์, สบู่, ยาสระผม, ผ้าเช็ดตัว, รองเท้าแตะ และถุงพลาสติดสำหรับใส่ผ้าเปียก) 

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 
�

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


�  
  

�  
Shareef1400 (Thailand)

เม่ือได้เวลาสมควร   จากนั้นนำท่านกลับที่พักที่โรงแรม Nationa Jerusalem Hotel 

ทานอาหารค่ําและนำท่านเดินไปละหมาดมักริบและอีชาที่มัสยิดอัลอักซอ 

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 

ช่วงเช้า นำคณะละหมาดซุบฮิที่มัสยิดอัลอักซอ   แล้วเดินทางกลับมาทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปยังด่านสะพานShiek Hussein  ผ่านพิธีตรวจตราเข้าประเทศจอร์แดน เดิน

ทางสู่กรุงอัมมาน   หลังจากนั้นทานอาหารกลางวันที่ภัตตราคารในกรุงอัมมาน 

และนำท่านไปที่ป้อมปราการกรุงอัมมานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ต้ังตระหง่า 

อยู่ใจกลางเมืองอัมมาน จากนั้นทางคณะจะนำท่านไปที่ถํ้าอัลกะฮ์ฟิ สถานที่ที่ได้ถูก 

บันถึกเหตุการณ์ในคัมภีร์อัลกุรอานที่เกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ศรัทธาในอัลเลาะห์ได้เดิน 

หนีการบังคับขู่เข็ญให้เปลี่ยนศาสนาจากผู้ปกครองจนต้องหนีออกมาจากเมืองที่ 

ตนนั้นอยู่อาศัยจนได้มาอาศัยอยู่ในถํ้า จนกระทั่งอัลเลาะห์ได้ให้พวกเขาหลับไป 

300ปีกับอีก9ปี จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน เปลี่ยนชุดเอี๊ยะห์ราม 

และเตรียมข้ึนเครื่องบินไปนครเจดดาห์ 

19:50 น. เที่ยวบินที่ RJ700  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเจดดาห ์

22:10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนนครเจดดาห์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 ข้ึนรถโค้ชเดินทางสู่นครมักกะห์ และพักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel & 

Towers จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าทำอุมเราะห์ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์  เริ่มจาก

ญะบั้ลซูรซ่ึงเป็นที่ต้ังของถํ้าซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถํ้าแห่งนี้3วัน

ครั้งที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกำลังกุเรชมักกะห์ในตอนที่ท่านอพยพจากมัก

กะห์สู่นครมาดีนะห์   จากนั้นนำคณะไปยัง“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ใน

การประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์

มะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์และทุ่งมีนา  จากนั้นนำคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเห

นียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
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ของมัสยิดอัลฮะรอมระยะทางประมาณ 35กิโลเมตรจากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรม

ที่พักซ่ึงระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ต้ังของถํ้าฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮี

โองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)และกลับถึงโรงแรมที่พัก

เวลาประมาณ 11:30 น. 

 วันที่ 2 มกราคม 2562 

08:00 น. นำคณะนั่งรถโค้ชเดินทางไปยังเมืองตออีฟ ซ่ึงอยู่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ 

 87 กิโลเมตร เมืองตออีฟซ่ึงเป็นเมืองที่ท่านนบีมูฮัมมัดเคยได้มาเยือนเพื่อเผยเเพร่

ศาสนาอิสลามก่อนที่ท่านนั้นจะอพยพฮิจเราะห์เดินทางไปยังนครมาดีนะห์  

 ทางคณะจะนำท่านศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น มัสยิดอับดุลเลาะห์ บิน อับ

บาส มัสยิดอัดด๊าส มัสยิดกุั๊วะเป็นต้น รวมถึงแวะชมพระราชวังชุบรออันเก่าแก่ ก่อน

ที่จะนำท่านทานอาหารกลางวันพื้นเมืองที่เรียกกันว่า “ข้าวมันด้ี” ซ่ึงก็คือข้าวมันไก่

ตามแบบฉบับชาวอาหรับ จากนั้น นำท่านไปที่โรงงานผลิตน้ำหอมที่สกัดมาจากดอก

กุหลาบ ซ่ึงดอกกุหลาบเป็นส่ิงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของเมืองตออีฟ จากนั้นนำ

ท่านเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์ที่มีกอตก๊อรนุ้ลมานาซิล และเดินทางเข้ามักกะห์ 

วันที่ 5 มกราคม 2562 

07.30 น. นำคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนี้ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ 

24 กิโลเมตร   มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อท่านนบี 

มูฮัมมัด(ซล.) ในครั้งที่ท่านนบี(ซล.) นำซอฮาบะห์จากมาดีนะห์เดินทางมามักกะห์

เพื่อทำอุมเราะห์ แต่เม่ือมาถึงได้รับการขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ท่านนบี(ซล.)ไม่

สามารถทำอุมเราะห์ในครานั้นได้พร้อมกับปลดเอี๊ยะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดั

ยบียะห์ข้ึน ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

มักกะห์และมาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์

และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้ากิสวะห์(ผ้าคลุม

กะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รู้ถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยความประณีตจากนั้นเดินทางกลับ

เข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮ์หริ 
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วันที่ 7 มกราคม 2562    

10.00 น. คณะตอวาฟวิดาอ์(อำลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พักและออกเดินทางสู่ 

 นครมาดีนะห์  

15.00 น. เถึงนครมาดีนะห์และเข้าพักที่โรงแรม The Oberoi Madinah  

 ตั้งอยู่ติดกับมัสยิดนะบะวีย์ ทางประตู 26  และเดินไปสลามท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) 

วันที่  8 มกราคม 2562  

07.30 น. เยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริ่มจากมัสยิดกุบาอ์ (ควรมีน้ำ

ละหมาดติดตัว) ซ่ึงเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามที่สร้างข้ึนในสมัยของท่านนบีมูฮัม

มัด(ซล.) ครั้งที่ท่านนบี(ซล.) เดินทางอพยบจากมักกะห์สู่นครมาดีนะห์และนำท่าน

ไปต่อที่สมรภูมิอุฮุดซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนำ

ท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจาก 

บัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี้   ก่อนเดินทางกลับนำท่านผ่านสมรภูมิ

คอนดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก 
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วันที่ 9 มกราคม 2562 

08:30น. นำคณะเข้าชมนิทรรศการอัลกุรอาน (ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับ

โรงแรมที่พัก 

16:00น. เตรียมออกเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 

19:50 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมานด้วยเที่ยวบินที่  RJ721 

20:30 น. คณะเดินทางถึงกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนและทำการรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่ 10 มกราคม 2562 

01:25 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ RJ182 

14.25น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร 

 

               อากาศในช่วงเดินทาง 
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อากาศ นครอัลกุดส์ มักกะห์ มาดีนะห์
ตํ่าสุด 8 องศา 19 องศา 12 องศา
สูงสุด 14 องศา 31 องศา 25 องศา
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  *หมายเหตุ การพักห้อง 3 ท่าน และห้อง 2 ท่าน สําหรับกรณีที่เดินทางกันเป็นครอบครัว หรือญาติพี่น้อง สําหรับผู้ที่
เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทถือเป็นพักห้องละ 4 ท่าน 

อัตราค่าบริการ
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พักห้องละ 4ท่าน         ท่านละ 118,000บาท

พักห้องละ 3ท่าน         ท่านละ122,000 บาท

พักห้องละ 2ท่าน         ท่านละ 130,000บาท
เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียง ท่านละ 

75,000 บาท 

มีเตียง ในช่วงที่อยู่เยรูซาเล็ม 

ไม่มีเตียง ในช่วงอาศัยที่มักกะห์และมาดีนะห์ 

เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ มีเตียง 

ราคาจะลดลง14,000บาทจากราคาผู้ใหญ่
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  Stepที่ 1 
ส่งสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :@Shareef1400 
Facebook : Shareef1400 
Email :info@shareefthailand.com 
Stepที่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที่ 3 
ส่งเอกสารที่จะใช้ยื่นวีซ่าภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 
Stepที่ 4 
ชําระเงินส่วนที่คงเหลือภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 
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สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า6เดือน

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์

รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

การจองและชําระเงิน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
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ค่าบริการนี้รวม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด

ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 1 ผืน

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ำซัมซัม 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

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
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ธนาคารกรุงเทพ 
        บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จํากัด 
เลขที่บัญชี 047-7-08003-0 

สาขา ซีพี ทาวเวอร์   ประเภท ออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จํากัด 

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

ธนาคารอิสลาม 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จํากัด 

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

ธนาคารกรุงไทย 
บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จํากัด 

เลขที่บัญชี 670-0-87573-0 
สาขาอาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ประเภท ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบ

ริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 

3.เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไข

ของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผล

ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

5.ในแต่ละวันที่อาศัยอยู่ในอาศัยอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้ทางศาสนาใน

ทุกวัน 

เงื่อนไขการจอง 

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีหรือชำระด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

2.จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น,เด็ก,ผู้สูง

อายุ,ผู้มีโรคประจำตัว 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

  1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ 

2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดินทางกับทางบริ

ษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน  

  3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนโดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ  

4.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ

ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งสำรองบนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว หากท่านทำการยกเลิก

ทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมี

ค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

2.หากต๋ัวเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอเงินคืนจากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 

เดือนเป็นอย่างน้อย 
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