แพคเกจอันซอร5เมษา

อุมเราะห์เมษายน 62

พร้อมสัมมนาอุมเราะห์ก่อนเดินทาง

ONE DAT TRIP ณ เมืองตออีฟ

เดินทาง 05-19 เมษา 2562

59,500
*พักห้องละ 4 ท่าน

ภาพจากโรงแรม Makkah Millennium

โรงแรมมักกะห์ มิลเลนเนียม

9 คืน

ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม

3มื้อ อาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป อัซซะฮาบี้ย์

3 คืน

ติดลานมัสยิดอัลนะบะวีย์
3มื้อ อาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม

ใบอนุญาติเลขที่ 11/07338

บาท

Shareef1400 (Thailand)

สัมมนาเตรียมตัวอุมเราะห์
กรุงเทพ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เวลา10:00 - 12:00
ปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เวลา10:00 - 12:00
เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เวลา10:00 - 12:00
23:30 น.
02:10 น.
05.40 น.
09.30 น.
11.20 น.

วั น ที่ 5 เมษายน 2562
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู8
วั น ที่ 6 เมษายน 2562
นำคณะเดินทางสู่กรุงอบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EY407
คณะถึงสนามบินนานาชาติกรุงอบูดาบี รอต่อเครื่องสู่มาดีนะห์
ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ โดยเที่ยวบินที่ EY345
คณะเดินทางถึงสนามบินนครมาดีนะห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทาง
เข้าพักที่โรงแรม Golden Tulip Alzahabi (4ดาว) ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ทาง
ประตูเลขที่26 หลังจากเข้าห้องพักนำท่านเดินไปสลามท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)
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วั น ที่ 7 เมษายน 2562
07.30 น. เยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ช เริ่มจากมัสยิดกุบาอ์ (ควรมีน้ำ
ละหมาดติดตัว) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามที่สร้างขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัม
มัด(ซล.) ครั้งที่ท่านนบี(ซล.) เดินทางอพยพจากมักกะห์สู่นครมาดีนะห์ และนำท่านไป
ต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนำท่านไป
ที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมา
เป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี้
ก่อนเดินทางกลับนำท่านผ่านสมรภูมิคอนดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก

วั น ที่ 8 เมษายน 2562
08.30 น. นำคณะเดินศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามรอบมัสยิดอัลนะบะวีย์และเข้าชมนิทรรศการ
เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอ่านที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามัสยิดอัลนะบะวีย์
วั น ที่ 9 เมษายน 2562
13.30 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม ทุกท่านอยู่ในชุดเอี๊ยะห์รามเพื่อออกเดินทาง
สู่นครมักกะห์ โดยคณะจะแวะยังมีกอตซุ้ลฮุไลฟะห์ ซึ่งเป็นมีกอตสำหรับผู้ที่เดินทาง
จากเมืองมาดีนะห์เพื่อละหมาดสุนัต และเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์ จากนั้นเดินทางสู่
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นครมักกะห์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
คณะเดินทางถึงที่นครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel &
Towers ตั้งอยู่ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม หลังจากพักผ่อนเล็กน้อยนำคณะเข้ามัสยิดฮะ
รอม เพื่อทำอุมเราะห์

วั น ที่ 11 เมษายน 2562
07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์
เริ่มจากญะบั้ลซูรซึ่งเป็นที่ตั้งของถํ้าซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถํ้าแห่ง
นี้3วัน ครั้งที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกำลังกุเรชมักกะห์ ในตอนที่ท่านอพยพ
จากมักกะห์สู่นครมาดีนะห์
จากนั้นนำคณะไปยัง“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ ไม่
ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์มะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์และทุ่งมี
นา
จากนั้นนำคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์โดยญะอ์รอ
นะห์เป็นมีกอตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอมระยะทางประมาณ
35กิโลเมตร จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซึ่งระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้
ลนูร สถานที่ตั้งของถํ้าฮิเราะอ์ที่ซึ่งวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัม
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มัด(ซล.) และกลับถึงโรงแรมที่พักเวลาประมาณ 11:30 น.
วั น ที่ 14 เมษายน 2562
07.30 น. นำคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนี้ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ24 กม.
มัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อ
ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) ในครั้งที่ท่านนบี(ซล.) นำซอฮาบะห์จากมาดีนะห์เดินทางมามัก
กะห์เพื่อทำอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่าน
นบี(ซล.) ไม่สามารถทำอุมเราะห์ในครานั้นได้พร้อมกับปลดเอี๊ยะห์ราม และจึงเกิดสนธิ
สัญญาฮุดัยบียะห์ขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนำท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์มักกะห์และมาดีนะห์ซึ่งเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่
มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้ากิสวะห์ (ผ้า
คลุมกะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รู้ถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยความปราณีต จากนั้นเดินทาง
กลับเข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮ์หริ
วั น ที่ 16 เมษายน 2562
09.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่เมืองตออีฟ (นั่งรถโค้ชประมาณ1.30ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่ท่านนบีมู
ฮัมมัด(ซล.) ได้เคยเดินทางมาเผยแพร่ศาสนา ณ เมืองนี้ เมื่อคณะถึงเมืองตออีฟนำท่าน
ชมพระราชวังชุบรอ อันเก่าแก่และสวยงามของนครตออีฟ จากนั้นนำท่านไปยังมัสยิด
อับดุลเลาะห์ บิน อับบาส ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และนำท่านไปต่อที่มัสยิดอัด
ด๊าส มัสยิดกั๊วะอ์ จากนั้นนำท่านไปยังตลาดผลไม้ และทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำ
ท่านเหนียตอุมเราะห์ที่มีกอตกอรนุ้ลมนาซิ้ล และเดินทางกลับนครมักกะห์
16:00 น. คณะเดินทางถึงนครมักกะหฺ์
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

Shareef1400 (Thailand)

08.00 น.
10:00 น.
14:50 น.
18:50 น.
23.30 น.

วั น ที่ 18 เมษายน 2562
คณะตอวาฟวิดาอ์(อำลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบิน
เจดดาห์
ออกเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์
นำท่านเดินทางสู่กรุงอบูดาบีด้วยเที่ยวบินที่ EY334
คณะเดินทางถึงสนามบินอบูดาบี รอต่อเครื่องกลับสู่ประเทศไทย
นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ EY406

วั น ที่ 19 เมษายน 2562
09.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร
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อัตราค่าบริการ

พักห้องละ 4 ท่าน

ท่านละ 59,500 บาท

พักห้องละ 3 ท่าน

ท่านละ 63,000บาท

พักห้องละ 2 ท่าน

ท่านละ 70,000 บาท

เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียงท่านละ

35,000 บาท

เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ มีเตียง

ราคาจะลดลง14,000บาทจากราคาผู้ใหญ่
*หมายเหตุ การพักห้อง 3 ท่าน และห้อง 2 ท่าน สำหรับกรณีที่เดินทางกันเป็น
ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง
สำหรับผู้ที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทถือเป็นพักห้องละ 4 ท่าน
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การจองและชำระเงิน
Stepที่ 1
ส่ ง สำเนาหนั ง สื อ เดิ น ทางและสำเนาทะเบี ย นบ้ า น
พร้ อ มชำระมั ด จำ 10,000 บาท ส่ ง ได้ ท าง
Line :
@Shareef1400
Facebook : Shareef1400
Email : info@shareefthailand.com
Stepที่ 2
ท่ า นจะได้ รั บ การยื น ยั น การจองจากทางที ม งาน
Stepที่ 3
ส่ ง เอกสารที่ จ ะใช้ ยื่ น วี ซ่ า ภายในวั น ที่ 4 มี น าคม 2562
Stepที่ 4
ชำระเงิ น ส่ ว นที่ ค งเหลื อ ภายในวั น ที่ 4 มี น าคม 2562
เอกสารในการยื่นวีซ่า
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)
หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน
ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)
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ช่องทางในการส่งเอกสาร
และการแจ้งโอนเงิน

ค่าบริการนี้รวม

Email : info@shareefthailand.com

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

Line ID : @Shareef1400

ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด
ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 2 ผืน

เบอร์โทรศัพท์ : 02-238-5330
081-939-9924
แฟกซ์ : 02-238-5331
ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ
น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล
น้ำซัมซัม 5 ลิตร
รถโค้ชตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ
1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิก
ของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง
ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดย
ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
3.เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผล
ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
5. ในแต่ละวันที่อาศัยอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้ทางศานาในทุกวัน
เงื่อนไขการจอง
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีหรือชำระด้วยตนเองที่
บริษัทฯ
2.จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถ
เข็น,เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้มีโรคประจำตัว
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ
2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดินทางกับทา
งบริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนโดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
4.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่รับผิด
ชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งสำรองบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านทำการ
ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่า
ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอเงินคืนจากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ
3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
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