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เต้นท์ ณ ทุ่งมีนา700เมตรจากเสาหิน

258,000บาท 
*พักห้องละ 4ท่าน

ใบอนุญาติประกอบกิจการฮัจย์เลขที่5/2558

มักกะห์

มาดีนะห์

โรงแรมMakkah Hotel & Tower
(มักกะห์ มิลเลนเนียมเดิม) 5 ดาว
ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม

The Oberoi Madinah

โรงแรมที่พักติดมัสยิดอัลฮะรอม

ดูแลด้วยทีมงานมีประสบการณ์,คุณภาพ 

นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

รถโค้ชเฉพาะกรุ๊ปในช่วงฮัจย์

093-1400-001, 092-789-7733,  

02-238-5330

093-1400-001 

092-789-7733  

5ดาว ติดประตูรัว้มัสยิดเลขที่26 
ติดลานมัสยิดอัลนะบะวีย์



เป็นโรงแรมที่เดินทางไปละหมาดใกล้มัสยิดอัลฮะรอมมากที่สุด 

โรงแรมที่นครมักกะห์

Makkah Hotel & Tower (มักกะห์ เมลเลนเนียม เดิม)



เป็นโรงแรมที่ใกล้ทางเข้าละหมาดของสุภาพสุตรีมาก  

โรงแรมที่นครมาดีนะห์
The Oberoi Madinah 5ดาว ติดรัว้มัสยิดอัลนะบะวีย์เลขที่26

ทางเข้าผู้หญิง

ทางเข้าผู้ชาย

âโÃร§งáแÃรÁม·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙ÕีÊสØุ´ด¢ขÍอ§ง¹น¤คÃรÁมÒา´ดÕี¹นÐะËหì์



เต้นท์ที่พักที่ทุ่งมีนาอยู่ใกล้เสาหินและอาหารบุฟเฟ่ต์3มือ้ตลอดช่วงที่พักอยู่ที่มีนา 

การบริการที่ทุ่งมีนา

ทุ่งมีนาใกล้เสาหินประมาณ 700 เมตร

àเµตé้¹น·ท∙ì์·ท∙Õีè่¾พÑั¡ก¢ขÍอ§ง¤ค³ณÐะàเÃรÒา ÍอÂยÙูè่Ëหè่Òา§ง¨จÒา¡กàเÊสÒาËหÔิ¹น700àเÁมµตÃร 
àเ¢ขµตºบÃรÔิàเÇว³ณãใ¡กÅลé้àเÊสÒาËหÔิ¹น¹นÕีé้¨จÐะÁมÕีÎฮØุ¨จÞญÒาµตÔิ¨จÒา¡กàเÍอàเ«ซÕีÂยµตÐะÇวÑั¹นÍอÍอ¡ก

àเ©ฉÕีÂย§งãใµตé้ÍอÂยÙูè่àเ¾พÕีÂย§ง 21,000 ¤ค¹น 

àเµตé้¹น·ท∙Õีè่¾พÑั¡ก¢ขÍอ§ง¤ค¹นäไ·ท∙Âย·ท∙Ñัè่Çวäไ»ป ÍอÂยÙูè่¨จÒา¡กàเÊสÒาËหÔิ¹น âโ´ดÂยàเ´ดÔิ¹น
»ปÃรÐะÁมÒา³ณ3¡กÁม. âโ´ดÂยãใ¹นàเ¢ขµต¹นÕีé้¨จÐะÁมÕีÎฮØุ¨จÞญÒาµตÔิ¨จÒา¡ก            

àเÍอàเ«ซÕีÂยµตÐะÇวÑั¹นÍอÍอ¡กàเ©ฉÕีÂย§งãใµตé้ÍอÂยÙูè่¡กÑั¹น»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 350,000 ¤ค¹น

ãใ¹น·ท∙Øุè่§งÁมÕี¹นÒาÎฮØุ¨จÞญÒาµตÔิ·ท∙Õีè่ÁมÕี¨จÒา¡กàเÍอàเ«ซÕีÂยµตÐะÇวÑั¹นÍอÍอ¡กàเ©ฉÕีÂย§งãใµตé้               
¨จÐะÁมÕีàเ¾พÕีÂย§ง 21,000 ¤ค¹น¨จÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะÍอÂยÙูè่ãใ¹นºบÃรÔิàเÇว³ณãใ¡กÅลé้àเÊสÒาËหÔิ¹น              

ºบÃรÔิàเÇว³ณàเÊสÒาËหÔิ¹น ·ท∙Ñัé้§ง 3 µตé้¹น



รถบัสส่วนตัวกรุ๊ปในช่วงฮจัย์

ãใ¹นªชè่Çว§ง»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¾พÔิ¸ธÕีÎฮÑั¨จÂยì์ àเÊสé้¹น·ท∙Òา§ง¨จÒา¡ก 
âโÃร§งáแÃรÁมÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์ - ÁมÕี¹นÒา - ÍอÒาÃรÍอ¿ฟÐะËหì์ - ÁมØุ«ซ´ดÐะÅลÔิ¿ฟÐะËหì์ - ÁมÕี¹นÒา  
¨จ¹น¡กÅลÑัºบàเ¢ขé้Òา·ท∙Õีè่¾พÑั¡ก·ท∙Õีè่¹น¤คÃรÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์ ¨จÐะãใËหé้ºบÃรÔิ¡กÒาÃร·ท∙è่Òา¹นâโ´ดÂยÃร¶ถºบÑัÊสÊสè่Çว¹นµตÑัÇว
¢ขÍอ§ง¡กÃรØุê๊»ปµตÒาÁมÃรÙู»ป´ดé้Òา¹นºบ¹น ·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหé้·ท∙è่Òา¹นäไ´ดé้ÃรÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กÃรÐะËหÇวè่Òา§ง

àเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§งªชè่Çว§ง»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¾พÔิ¸ธÕีÎฮÑั¨จÂยì์ 



วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ( วันที่6ซุ้ลฮิจยะห์ )

02:00 น.* คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

06:30 น.* เดินทางสู่นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

16:00 น.* คณะเดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากผ่าน พิธีการเข้าเมือง

แล้ว เดินทางไปยังนครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Azizia Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า และ

เตรียมเข้าทําอุมเราะห์ที่มัสยิดอัลฮะรอม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ( วันที่7ซุ้ลฮิจยะห์ )

ทางคณะพักที่โรงแรม Azizia Hotel เรียนรู้รายละเอียดต่างๆของการทําฮจัย์เพื่อเตรียมตัว

สําหรับการเข้าสู่พิธีฮจัย์

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ( วันที่8ซุ้ลฮิจยะห์ )

ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดเอีย๊ะห์รามและเหนียตเอีย๊ะห์รามฮจัย์จากห้องพักของท่าน จากนัน้

เดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่มีนา ซ่ึงเรียกว่าวันตัรวียะห์โดยตรงกับวันที่8ซุ้ลฮิจยะห์ตามปฏิทิน

อิสลาม และพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ( วันที่9ซุ้ลฮิจยะห์ )

หลังละหมาดซุบฮิเดินทางออกจากทุ่งมีนา มุ่งสู่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อทําการวูกุฟ  

เมื่อถึงเวลามักริบเดินทางเข้าสู่ทุ่งมุซดะลิฟะห์ เก็บลูกหินเพื่อเตรียมไปขว้างเสาหินในวันรุ่งขึน้ 

จากนัน้พักค้างแรมที่ทุ่งมุซดะลิฟะห์

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ( วันที่11ซุ้ลฮิจยะห์ )

ละหมาดซุบฮิที่ทุ่งมุซดะลิฟะห์ และเดินทางสู่ทุ่งมีนาเพื่อทําการขว้างเสาหิน หลังจากนัน้ปลด

เอีย๊ะห์รามและพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ( วันที่11ซุ้ลฮิจยะห์ )

มูเบตพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา และทําการเดินไปขว้างเสาหินในแต่ละวัน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ( วันที่13ซุ้ลฮิจยะห์ )

โปรแกรมฮจัย์1441 โกลด์สัน้



หลังละหมาดดุฮร์ิทําการเดินทางไปขว้างเสาหินและเดินทางกลับโรงแรมที่พักที่Azizia

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ( วันที่14ซุ้ลฮิจยะห์ )

พักที่โรงแรมAzizia

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ( วันที่15ซุ้ลฮิจยะห์ )

เดินทางเข้าพักที่โรงแรม Makkah Hotel&Tower (5ดาว) ที่ตัง้อยู่ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม 

และทําการตอวาฟฮจัย์และสะแอฮจัย์

วันที่ 5-11 สิงหาคม 2563

พักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel&Tower โดยช่วงดังกล่าวทางเราจะนําท่านไปทํา

อุมเราะห์ 2 ครัง้ พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆรอบนครมักกะห์ 

พาทัศนศึกษาเมืองตออีฟ

นําท่านเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์การเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)ที่เมือง

ตออีฟที่อยู่ห่างจากมักกะห์ประมาณ84กม. พร้อมทานอาหารมือ้กลางวันแบบพืน้เมืองของ

ซาอุดิอาระเบีย และนําท่านไปทําเหนียตอุมเราะห์อีกครัง้ที่มีกอตกอรนุ้ลมนาซิล้ก่อนเดินทาง

กลับเข้านครมักกะห์

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

คณะทําการตอวาฟอําลา จากนัน้เดินทางสู่นครมาดีนะห ์เมื่อถึงนครมาดีนะห์เข้าพักที่

โรงแรม The Oberoi Madinah (5ดาว) และพักอยู่ที่นครมาดีนะห์เป็นเวลา2คืน

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ในช่วงเวลาที่อยู่ในนครมาดีนะห์ เราจะนําท่านไปเยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญต่างๆ ณ นครมาดี

นะห์ เช่นมัสยิดกุบาอ์ (มัสยิดหลังแรกในอิสลาม) เทือกเขาอุฮุด มัสยิดกิบละตัยน์             

สมรภูมิอุฮุด สมรภูมิคอนดัก และสวนอินทผลัม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ช่วงคํา่เดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ เดินทางด้วยเที่ยวบินสายการบินกัลฟ์แอร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครด้วยสวัสดิภาพ 

**วันและเวลาเดินทางไปและกลับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการอนุมัติวันและเวลาของ

เที่ยวบินจากกรมการบินพลเรือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย**



 

 

 

 

 

 

- - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยัด (สายการบินตามกําหนดของกรมการ 

-   ปกครอง) 

- - กระเป๋าเดินทาง 1 ชุด (กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 1 ใบ กระเป๋าแฮนด์แบ๊ค 1 ใบ   

-   กระเป๋าที่จะไปใช้ที่ทุ่งมีนา 1 ใบ และเป้สะพายหลัง 1 ใบ) 

- - โรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมพร้อมอาหาร3มือ้  

- - ขณะพักที่โรงแรม Makkah Hotel & Tower อาหารบุฟเฟ่ห์แบบFar East Meal ห้องอาหาร Fayhaa 

- - ขณะพักที่โรงแรม The Oberoi Madinah อาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรม 

- - นํา้หนักกระเป๋า 30 กิโล 

- - นํา้ซมัซมั 5 ลิตร ทางบริษัทมอบให้ท่านในวันเดินทางกลับ 

- - ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกิน1,000,000 บาท 

- - ชุดเอีย๊ะห์ราม สําหรับสุภาพบุรุษ  - ผ้าคลุมฮิญาบ สําหรับสุภาพสตรี 

อัตราค่าบริการ

พักห้องละ 4 ท่าน

270,000 บาท/ท่านพักห้องละ 3 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน 305,000 บาท/ท่าน

ค่าบริการนีร้วม

258,000 บาท/ท่าน

*หมายเหตุ การพักห้อง 3 ท่านและห้อง 2 ท่าน  

สําหรับกรณีที่เดินทางกันเป็นครอบครัว หรือญาติพี่น้อง สําหรับผู้ที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทถือเป็นพักห้องละ 4 ท่าน

- - µตÑัë๋Çวàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹น¢ขÒา¡กÅลÑัºบ àเ·ท∙Õีè่ÂยÇวºบÔิ¹นàเ´ดÕีÂยÇว 



-  

 1. ส่งสําเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายสี1ใบ พร้อมชําระเงินจํานวน 110,000บาท ทาง           

   บริษัทจะนําไปลงทะเบียนผู้แสวงบุญฮจัย์ตามระเบียบของกรมการปกครองและ 

         สํารองห้องพักให้แก่ท่าน ท่านสามารถส่งทางไลน์ ID : @Shareef1400 หรือ  

   ทางอีเมล์ info@shareefthailand.com 

 2. ชําระงวดที่2 จํานวนที่เหลือตามแพกเกจที่ท่านได้เลือกไว้ภายใน 

        วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 

-
- - หนังสือเดินทางตัวจริง 

- - รูปถ่ายสีขนาด 2นิว้ จํานวน 6ใบ 

- - สําเนาทะเบียนบ้าน 

- - สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีเดินทางกับคู่สมรส) 

- ให้นํามามอบให้แก่ทีมงานของเราในวันสัมมนา 

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 

ณ บริษัทชารีฟ1400 (สํานักงานแห่งใหม่) ตัง้อยู่ที่อาคารสาทร สแควร์ ถนนสาทรเหนือ สําหรับท่านที่อาศยับริเวณ

กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดโดยรอบ  

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี สําหรับท่านที่อาศยัอยู่ในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทาง 

- หากยกเลิกก่อนขัน้ตอนการขอวีซ่าทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวนหลังจากที่

บริษัทได้รับคืนเงินลงทะเบียนจากกรมการปกครองประมาณ 30วันทําการ  
- ในกรณียกเลิกหลังจากได้เริ่มขัน้ตอนการขอวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

ขัน้ตอนการสํารองที่นัง่

สัมมนาฮจัย์

เอกสารตัวจริง

ท่านสามารถสแกนQR Code
ของLine Official ของเราได้ครับ



µตÒาÃรÒา§งÊสÃรØุ»ป¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹น·ท∙Òา§ง¢ขÍอ§งáแ¾พ¤คàเ¡ก¨จâโ¡กÅล´ดì์ÊสÑัé้¹น
áแ¾พ¡กàเ¡ก¨จâโ¡กÅลì์ÊสÑัé้¹น ¨จÓำ¹นÇว¹นÇวÑั¹น ¨จÓำ¹นÇว¹น¤ค×ื¹น ÍอÒาËหÒาÃร

27-28 ¡กÃร¡ก®ฎÒา¤คÁม âโÃร§งáแÃรÁมÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย 2 ¤ค×ื¹น 3 Áม×ืé้Íอ

29 ¡กÃร¡ก®ฎÒา¤คÁม - 3 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม
ªชè่Çว§ง¾พÔิ¸ธÕีÎฮÑั¨จÂยì์ ¾พÑั¡ก·ท∙Õีè่·ท∙Øุè่§งÁมÕี¹นÒา- ·ท∙Øุè่§งÍอÒาÃรÍอ¿ฟÐะËหì์ - ·ท∙Øุè่§งÁมØุ«ซ´ดÐะÅลÔิ

¿ฟÐะËหì์ - ·ท∙Øุè่§งÁมÕี¹นÒา 5 ¤ค×ื¹น 3 Áม×ืé้Íอ

3 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม - 4 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม âโÃร§งáแÃรÁมÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย 2 ¤ค×ื¹น 3 Áม×ืé้Íอ

5 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม - 11ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม ¾พÑั¡ก·ท∙Õีè่ÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์ âโÃร§งáแÃรÁม Makkah Hotel & Tower 7 ¤ค×ื¹น 3 Áม×ืé้Íอ

12ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม - 13 ÊสÔิ§งËหÒา¤คÁม ¾พÑั¡ก·ท∙Õีè่ÁมÒา´ดÕี¹นÐะËหì์ âโÃร§งáแÃรÁมThe Oberoi Madinah 2 ¤ค×ื¹น 3 Áม×ืé้Íอ

àเ»ปÃรÕีÂยºบàเ·ท∙ÕีÂยºบãใ¹นáแµตè่ÅลÐะáแ¾พ¡กàเ¡ก¨จÎฮÑั¨จÂยì์¢ขÍอ§งºบÃรÔิÉษÑั·ท∙ªชÒาÃรÕี¿ฟ1400 
áแ¾พ¡กàเ¡ก¨จ ºบÃรÍอ¹น«ซì์ «ซÔิÅลàเÇวÍอÃรì์ âโ¡กÅล´ดì์ âโ¡กÅล´ดì์ÊสÑัé้¹น

¨จÓำ¹นÇว¹นÇวÑั¹น 34 ÇวÑั¹น 34 ÇวÑั¹น 34 ÇวÑั¹น 20 ÇวÑั¹น

âโÃร§งáแÃรÁมÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์¡กè่Íอ¹นÎฮÑั¨จÂยì์ âโÃร§งáแÃรÁมàเ«ซ¹น¡กÕีé้ ÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย âโÃร§งáแÃรÁมÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย âโÃร§งáแÃรÁมÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย âโÃร§งáแÃรÁมÍอÒา«ซÕีàเ«ซÕีÂย

àเµตé้¹น·ท∙ì์¾พÑั¡ก·ท∙Õีè่·ท∙Øุè่§งÁมÕี¹นÒา àเµตé้¹น·ท∙ì์¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นÊสÓำËหÃรÑัºบ¤ค¹น
äไ·ท∙Âย

ãใ¡กÅลé้àเÊสÒาËหÔิ¹น -         
Ãร¶ถâโ¤คé้ªชÊสè่Çว¹นµตÑัÇว

ãใ¡กÅลé้àเÊสÒาËหÔิ¹น -          
Ãร¶ถâโ¤คé้ªชÊสè่Çว¹นµตÑัÇว

ãใ¡กÅลé้àเÊสÒาËหÔิ¹น -          
Ãร¶ถâโ¤คé้ªชÊสè่Çว¹นµตÑัÇว

âโÃร§งáแÃรÁมÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์ËหÅลÑั§งÎฮÑั¨จÂยì์
Makkah            

Tower & Hotel     
5 ´ดÒาÇว

Makkah            
Tower & Hotel      

5 ´ดÒาÇว

Makkah            
Tower & Hotel     

5 ´ดÒาÇว

Makkah            
Tower & Hotel    

5  ´ดÒาÇว

¾พÒา·ท∙ÓำÍอØุÁมàเÃรÒาÐะËหì์ 3¤คÃรÑัé้§ง + àเ·ท∙Õีè่ÂยÇวàเÁม×ืÍอ§งµตÍอÍอÕี¿ฟ ÁมÕี ÁมÕี ÁมÕี ÁมÕี

Ëหé้Íอ§งÍอÒาËหÒาÃร·ท∙Õีè่âโÃร§งáแÃรÁมÁมÑั¡ก¡กÐะËหì์ Atlalah ªชÑัé้¹น3- 
Economy Meal

Atlalah ªชÑัé้¹น3- 
Economy Meal

Fayha ªชÑัé้¹น6 -     
Far East Meal

Fayha ªชÑัé้¹น6 -     
Far East Meal

Ëหé้Íอ§งÍอÒาËหÒาÃรFayha ¨จÐะÁมÕี¨จÓำ¹นÇว¹นàเÁม¹นÙูÍอÒาËหÒาÃรÁมÒา¡ก¡กÇวè่Òา
Ëหé้Íอ§งÍอÒาËหÒาÃร Atalalah

âโÃร§งáแÃรÁม·ท∙Õีè่ÁมÒา´ดÕี¹นÐะËหì์ 8¤ค×ื¹น Golden Tulip 
Al-Ansar 4´ดÒาÇว

8¤ค×ื¹น Golden Tulip 
Al-Zahabi 4´ดÒาÇว

8¤ค×ื¹น The Oberoi 
Madinah 5´ดÒาÇว

2¤ค×ื¹น The Oberoi 
Madinah 5´ดÒาÇว

ÃรÒา¤คÒาàเÃรÔิè่Áมµตé้¹น 175,000 ºบÒา·ท∙ 220,000 ºบ·ท∙ 269,000 ºบÒา·ท∙ 258,000 ºบÒา·ท∙

**วันและเวลาเดินทางไปและกลับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการอนุมัติวันและเวลาของเที่ยวบินจากกรมการบิน

พลเรือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย**



 



 

       ช่ือบัญชี บริษัทชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จํากัด 
v 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขบัญชีสําหรับการโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 047-7-08003-0

ออมทรัพย์ สาขาซีพี ทาวเวอร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 168-2-24963-6

ออมทรัพย์ สาขาซีพี ทาวเวอร์

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 670-0-87573-0

ออมทรัพย์ สาขาอาคารลิเบอร์ตี ้สแควร์

ธนาคารอิสลาม เลขที่บัญชี 046-1-06941-5

ออมทรัพย์ สาขาสีลม

กรุณาส่งสลิปในการโอนเงินทุกครั้งที่ Line Add ไอดี : @shareef1400 หรือ Email : info@shareefthailand.com

หรือโทรมาแจ้งการโอนเงินที่ 02-2385330 , 093-1400-001 , 092-789-773

mailto:info@shareefthailand.com
mailto:info@shareefthailand.com


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การ

ล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  

2. เมื่อท่านทําการซือ้โปรแกรมแพกเกจ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบ 

และยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

3. โปรแกรมของเราจะเริม่ต้นและสิน้สุดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทถือว่าไม่มี

ความเกี่ยวข้องใดๆกับการดําเนินซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ  

4. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ

ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

5. ในแต่ละวันที่อาศยัอยู่ในอาศยัอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้ทาง

ศาสนาในทุกวัน 

6. ในพิธีฮจัย์ไม่มีคําว่าวีไอพี  

7. ราคาของเราถือว่าตํา่มากเมื่อท่านได้เปรียบเทียบราคาแพกเกจเรากับประเทศ

เพื่อนบ้านที่มีแพกเกจการให้บริการที่คล้ายคลึงกับของเราตามลิง้ค์เว็บไซต์ด้านล่าง 
http://www.maktour.co.id/haji , 

 https://www.umrah-ziarah.com/pakejhaji.php  
8. จําเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถ

เข็น,เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้มีโรคประจําตัว 

http://www.maktour.co.id/haji
https://www.umrah-ziarah.com/pakejhaji.php


 ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

 1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ 

 2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดินทางกับ

ทางบริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่า

ของท่าน  

 3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือนโดยนับวันเริม่เดินทางออกนอก

ประเทศ  

4.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่รับ

ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทาง 

- หากยกเลิกก่อนขัน้ตอนการขอวีซ่าทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวนหลังจากที่

บริษัทได้รับคืนเงินลงทะเบียนจากกรมการปกครองประมาณ 30 วันทําการ  

- ในกรณียกเลิกหลังจากได้เริม่ขัน้ตอนการขอวีซ่า(หลังวันอีดิล้ฟิตรี่) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 


