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เดินทางระหว่างวันที่ 23 ธันวา 62 - 8 มกราคม 63 

เดินทางโดยสายการบิน Etihad Airways 

3 คืน ดูไบ+อบูดาบี 

 8 คืน มักกะห์ มิเลนเนียม 3 คืน มาดีนะห์ Golden Tulip Alzahabi 
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อุมเราะห์ + ดูไบ

@ ชมวิวนครดูไบจาก At The Top ชัน้ 124 ของบูรจ์ คอลีฟะห์ 

@ ตะลุยทะเลทรายดูไบด้วยรถ 4WD 

@ เข้าสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส อาบูดาบี 

@ พักโรงแรมมีคุณภาพ ตลอดการพักที่ดูไบและอบูดาบี

โทรจอง 093-1400-001
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วันที่ 23 ธันวาคม 2562 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ประตู 8 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 
นําคณะเดินทางสู่กรุงอบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

โดยเที่ยวบินที่ EY407 

คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงอาบูดาบี หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านทานอาหารเช้าที่ โรงแรมในอาบูดาบี  

สนามบินอบูดาบี - มัสยิดเชคซาเยต - Ferrari World - ดูไบ มอลล์ - นํา้พุแห่งดูไบ 

หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

นําท่านไปละหมาดที่มัสยิดเชคซาเยต บิน สุลตอน อัลนะห์ยาน ซ่ึงตัง้ช่ือตาม

อดีตเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี ที่เป็นผู้ก่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็น

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัสยิดเชคซาเยต บิน สุลตอน  

อัลนะห์ยานถือเป็นมัสยิดที่มีสวยงามที่สุดของ U.A.E. โดยมีความใหญ่โตเป็นอันดับ  
 

3 ของโลก รองจากมัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์ และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์   

โดยท่านเชคผู้ก่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่านได้สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต 

ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทัง้หมด 10 ปี มัสยิดแห่งนีม้ีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 
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5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นําเข้าจากประเทศ

เยอรมนีทําด้วยทองคํา และทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน  

จากนัน้นําท่านสู่ดูไบ โดยนําท่านไปยัง Miracle Garden สวนดอกไม้ที่ถือว่า

เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้ท่านสัมผัสกับดอกไม้นานาชนิด

นานาพันธุ์  

ทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารพืน้เมืองในนครดูไบ 

และนําท่านไปต่อยัง Dubai Frame กรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดอย่างเป็น

ทางการแล้วในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือที่รู้จักกันในนาม “The Dubai Frame” 

กรอบรูปแห่งดูไบ โครงการยักษ์ใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุด นอกจากจะสะดุด

ตาแล้ว ยังให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของท้องฟ้าแบบพาโนรามา ในขณะ

เดียวกันก็สามารถมองเห็นอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของดูไบอย่าง The Burj Khalifa 

ได้อีกด้วย 

นําท่านไปยังห้างดูไบมอลล์ (Dubai Mall) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางย่านการค้าแห่ง

ของเมืองดูไบ เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชัน้นําจากทัว่ทุกมุมโลก ภายในห้างจะมีส่วน

ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา สร้างโดยการใช้ แผ่นอะคริลิคประกอบเป็นตู้ปลาตัง้อยู่กลาง
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ห้างซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุด ซ่ึงถูกบันทึกลงกิสเนสส์บุคเวิลด์เรคคอร์ดส 

ทานอาหารมือ้คํา่ที่ภัตตาคารอับดุลวะห์ฮ้าบ (ที่ตัง้อยู่ติดกับนํา้พุแห่งดูไบ) พร้อมชม

การแสดง “นํา้พุแห่งดูไบ” เป็นนํา้พุอันสวยงาม อยู่กลางทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา  

ถือเป็นนํา้พุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน 

จากนัน้นําท่านทานอาหารเย็นที่ร้านภัตตาคาร และเดินทางเข้าพักที่โรงแรม 

HOLIDAY INN AL BARSAHA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

พิพิธภัณฑ์ดูไบ - Dubai Creek - ตลาดทอง - Jumeirah Beach- มัสยิดญุไมย์

เราะห์ - ทะเลทรายดูไบ 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และนําคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ ( DUBAI 

MUSEUM ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างขึน้เมื่อศตวรรษที่ 

19 บูรณะครัง้ล่าสุดปี ค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เช่น เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบนํา้มัน 

โดยถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย 

จากนัน้นําท่านไปยังDubai Creek ซ่ึงเป็นทะเลที่สร้างขึน้โดยการ         
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ขุดเข้ามาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur 

Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ท่านจะได้สัมผัสกับ

ทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่นํา้Creek โดยจะนําท่านนัง่เรือAbra สัมผัสเสน่ห์ทาง

วัฒนธรรมผ่านวิถีชิวิต สองฝ่ังนํา้ของแม่นํา้Creek  

จากนัน้พาท่านชมตลาดทอง (Gold Souk) ซ่ึงเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รับประทานอาหารกลางวัน 

นําท่านขึน้รถ4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย  ท่านจะได้สนุก 

สนาน และตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นัง่รถตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและ

ตํา่สลับกันไป พร้อมชมดวงอาทิตย์ตก จากนัน้นําท่านเข้าสู่แค้มป้ิงกลาง 

ทะเลทราย และทานอาหารคํา่พืน้เมืองโดยภายในแค้มป์จะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

ศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ, การขี่อูฐ และการแต่งกายพืน้เมือง

แบบชาวอาหรับ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

และเดินทางเข้าพักที่โรงแรม HOLIDAY INN AL BARSAHA หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

หลังทานอาหารเช้า เชคเอ้าท์จากโรงแรมที่พักจากนัน้นําท่านชมชายหาด 

Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยมของเมืองดูไบ และ

นําท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงแรมบุรจญ์ อัลอาหรับที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับ 7 

ดาว ตัวโรงแรมรูปทรงคล้ายเรือใบ มีความสูง 321 เมตร ตัง้อยู่บนเกาะเทียม

สถาปนิกได้กล่าวว่า “สิง่ก่อสร้างนี ้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ และเป็นหนึ่งใน

สัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” 

จากนัน้นําท่าน ผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) พระราชวังสุด

อันยิง่ใหญ่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum และผ่านชม New Palace ซ่ึง เป็น

พระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum และนําท่านชมมัสยิดญูไมย์

เราะห์ (Jumeirah Mosque) มัสยิดที่เรียกกันว่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหิน

อ่อนทัง้หลัง และได้ช่ือว่าเป็นมัสยิดที่สวยแห่งหนึ่งในนครดูไบ  

จากนัน้ชมMedinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาด

ติดแอร์ตัง้อยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของ ตระกูล 

Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ พืน้เมืองแบบอาหรับ คลาสสิก  

จากนัน้นําท่านข้าสู่ The Palm Jumeirah เป็นสุดยอดโครงการ ของ U.A.E. 
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โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม และพาท่่านเข้าโรงแรม 

The Atlantis Hotel ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเกาะปาล์ม และพาท่านเข้าชมThe Lost 

Chamber Aquariums อุทยานสัตว์นํ้าที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่ง

อยู่ภายในโรงแรมThe Atlantis Hotel และนําท่านทานอาหารกลางที่ห้องอาหาร 

Kaleidoscope ที่เป็นอาหารบุฟเฟ่ห์นานาชาต ิ 
จากนัน้นําท่านเดินทางไปยังเมืองอบู ดาบี นําท่านชมชายหาดของเมืองอบูดาบี และ

นําท่านชมโรงแรมThe Emirates Palace ซ่ึงถือเป็นโรงแรมที่Luxuryที่สุดในอบูดาบี 

โดยมีรัฐบาลของอบูดาบีเป็นเจ้าของ บริหารโดยกลุ่มKempinski เปิดให้บริการครัง้แรก

เมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึง

สร้างสวยงามดุจดัง่พระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร 

จากนัน้นําท่านไปยังสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ให้ท่าน

นัน้เพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่นเเละถ่ายรูปในสถานที่อันสวยงาม (แพกเกจของ

เราได้รวมตัว๋ในการเล่นเครื่องเล่นไว้เรียบร้อย ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ใดๆ) จากนัน้

นําท่านทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารอาหารจีน และเข้าสู่โรงแรมที่พัก  
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก และนําท่านเดินทางไปยังสนามบิน อบูดาบี 

ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์โดยเที่ยวบินที่ EY345 

คณะเดินทางถึงสนามบินนครมาดีนะห์  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดิน
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ทางเข้าพักที่โรงแรม Golden Tulip Alzahabi 4ดาว ที่ตัง้อยู่ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์  

(เดินทางจากสนามบินไปโรงแรมประมาณ30นาที) พักผ่อนเล็กน้อยที่ห้องพักและนํา

ท่านไปสลามท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)  

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 

เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุบาอ์ (ควรมีนํา้

ละหมาดติดตัว) มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) ครัง้ที่ท่าน

นบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ (อพยพ) มาจากมักกะห์ และนําท่านไปต่อที่

สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่

มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมา

เป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทางกลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอนดัก 

(สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

 

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พักโดยชุดท่านพร้อมในชุดเอีย๊ะห์ราม จากนัน้

เดินทางมุ่งหน้าสู่นครมักกะห์เข้าพักที่ โรงแรม Makkah Millennium Hotel & 

Tower  ตัง้ติดอยู่กับมัสยิดอัลฮะรอม  และนําท่านเข้าทําอุมเราะห์ 
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วันที่ 2 มกราคม 2563 

หลังรับประทานอาหารเช้า นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในนครมักกะห์ เริม่จาก 

ญะบัล้ซูรเป็นที่ตัง้ของถํา้ซูร โดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) ได้อาศยัอยู่ในถํา้แห่งนี ้3 วัน

ครัง้ที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกําลังกุเรช มักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมือง

มาดีนะห์ จากนัน้นําคณะไปยัง “มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอ

บพิธีฮจัย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบัล้เราะห์มะห์, ทุ่งมุซดะลิ

ฟะห์และทุ่งมีนา จากนัน้นําคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียตเอีย๊ะห์ราม 

อุมเราะห์ โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมัสยิด 

อัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร จากนัน้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซ่ึง

ระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบัล้นูร สถานที่ตัง้ของถํา้ฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮีโองการแรก

ได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

วันที่ 4 มกราคม 2563 
นําคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนีห้่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ 24 

กม. มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้สัตยาบันต่อท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.) 

ในครัง้ที่ท่านนบี(ซล.) นําซอฮาบะห์จากมาดีนะห์เดินทางมามักกะห์เพื่อทําอุมเราะห์ แต่

เมื่อมาถึงได้รับการขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่านนบี(ซล.) ไม่สามารถทํา 

อุมเราะห์ในครานัน้ได้พร้อมกับปลดเอีย๊ะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึน้ 

ซ่ึงถือเป็นจุดเริม่ต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มักกะห์ 
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และ 

มาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์ และมัสยิด 

อัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้้ากิสวะห์ (ผ้าคลุมกะอ์บะห์) ที่

ท่านจะได้รายถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยกับความปราณีต และเดินทางกลับเข้า

ที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮห์ร ิ

 

วันที่ 6 มกราคม 2563 

นําท่านเดินทางไปยังตออีฟ ซ่ึงเป็นเมืองที่ท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)ได้เคยเดินทางไป

เผยปพร่ศาสนา โดยเมืองตออีฟตัง้อยู่สูงกว่าระดับนํา้ทะเลประมาณ1,800เมตร 

และนําท่านชมทัศรียภาพด้วยนัง่รถกระเช้า ที่จะทําให้ท่านนัน้ได้สัมผัสวิวทิวทัศน์

อันสวยงามของเมือง และก่อนกลับนครมักกะห์นําท่านไปเหนียตเอีย๊ะห์รามที่มีกอ

ตกอรนุ้ลมนาซิล้ และเดินทางกลับนครมักกะห์ในช่วงเย็น 

วันที่ 7 มกราคม 2560 

คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา) และ เตรียมตัวออกเดินทางสู่นครเจดดาห ์

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 

นําท่านเดินทางสู่กรุงอบูดาบี ด้วยเที่ยวบินที่ EY334 

คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงอบูดาบี 

นําท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ EY406 

 

วันที่ 8 มกราคม 2560 

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร   
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อัตราค่าบริการ

การจองและชําระเงิน
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พักห้องละ 4 ท่าน ท่านละ 89,000 บาท

เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ มีเตียง 

ราคาจะลดลง 14,000 บาท จากราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุไม่เกิน12ปีบริบูรณ์ ไม่มีเตียงท่านละ 

55,000 บาท  

มีเตียง ในช่วงที่อยู่ที่ดูไบ-อบูดาบี 

ไม่มีเตียง ในช่วงอาศยัที่มัักกะห์ และมาดีนะห์ 

พักห้องละ 3 ท่าน ท่านละ 96,000บาท

 พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 110,000 บาท
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Stepที ่ 1    
ส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400  
Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 
Stepที ่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที ่ 3 
ส่งเอกสารที ่จะใช้ยื ่นวีซ่าภายในวันที ่ 20 พฤศจิกายน 2562 
Stepที ่ 4 
ชำระเงินส่วนที ่คงเหลือภายในวันที ่ 20 พฤศจิกายน 2562 

 

 

  

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า
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รูปถ่าย 2 นิว้ 4 ใบ พืน้หลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ํากว่า6เดือน
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  

และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศพัท์ : 02-2385330 

              093-1400-001

แฟกซ ์: 02-2385331

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ (จํากัด) 

      เลขที่ 82 ชัน้9 อาคารแสงทองธาน ี

      ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

      เขตบางรัก กทม. 10500

ค่าบริการนีร้วม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชัน้ประหยัด

ชุดเอีย๊ะห์ราม สําหรับผู้ชาย 1 ชุด 

ฮิญาบ สําหรับผู้หญิง 1 ผืน

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มือ้

น้ําหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ําซมัซมั 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ  

               1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสีย

หาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุด

งาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า

เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง  

                2.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 

                3.เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับ

ทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว  

  4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วง

หน้าโดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิน

ทางเป็นสำคัญ 

  5. ในแต่ละวันที่อาศัยอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้

ทางศานาในทุกวัน 

เงื่อนไขการจอง  

                  1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีหรือชำระ

ด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

                  2.จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแล
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พิเศษ นั่งรถเข็น,เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้มีโรคประจำตัว  

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

                  1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ 

                  2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ

ก่อนเดินทางกับทางบริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน  

                  3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนโดยนับวันเริ่มเดิน

ทางออกนอกประเทศ  

                  4.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย 

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งสำรองบนเครื่องบิน 

                  1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน

แล้ว หากท่านทำการยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท 

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

                  2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอเงินคืนจาก

ทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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