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แพกเกจGoldสัน้ 18วัน
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เต้นท์ ณ ทุ่งมีนา700เมตรจากเสาหิน

235,000บาท 
*พักห้องละ 4ท่าน

ใบอนุญาติประกอบกิจการฮัจย์เลขที่5/2558

มักกะห์

มาดีนะห์

โรงแรมมักกะห์ มิลเลนเนียม
(มักกะห์ ฮิลตันเดิม)

ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม

โรงแรม โอบีรอย มาดีนะห์
ติดลานมัสยิดอัลนะบะวีย์

ที่พักในทุ่งมีนาใกล้ักับที่ขว้างเสาหิน

ดูแลด้วยทีมงานมีประสบการณ์,คุณภาพ 

นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง

รถโค้ชเฉพาะกรุ๊ปในช่วงฮัจย์

02-2385330, 0819399924



02:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

06:20 น. เดินทางสู่นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

16:00 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากผ่าน 

     พิธีการเข้าเมืองแล้ว เดินทางไปยังนครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Azizia   

     Hotel 3ดาวหรือเทียบเท่า และเตรียมเข้าทําอุมเราะห์ที่มัสยิดอัลฮะรอม 

 

ทางคณะพักที่โรงแรม Azizia Hotel เรียนรู้รายละเอียดต่างๆของการทําฮจัย์เพื่อ

เตรียมตัวสําหรับการเข้าสู่พิธีฮจัย์ 

แพกเกจGoldสัน้ 18วัน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562



 

ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดเอีย๊ะห์รามและเหนียตเอีย๊ะห์รามฮจัย์จากห้องพักของท่าน 

จากนัน้เดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่มีนา ซ่ึงเรียกว่าวันตัรวียะห์โดยตรงกับวันที่                 

8 ซุ้ลฮิจยะห์ตามปฏิทินอิสลาม และพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา 

หลังละหมาดซุบฮิเดินทางออกจากทุ่งมีนา มุ่งสู่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อทําการวูกุฟ  

เมื่อถึงเวลามักริบเดินทางเข้าสู่ทุ่งมุซดะลิฟะห์ เก็บลูกหินเพื่อเตรียมไปขว้างเสาหินใน

วันรุ่งขึน้ จากนัน้พักข้างแรมที่ทุ่งมุซดะลิฟะห์ 

ละหมาดซุบฮิที่ทุ่งมุซดะลิฟะห์ และเดินทางสู่ทุ่งมีนาเพื่อทําการขว้างเสาหิน     

หลังจากนัน้ปลดเอีย๊ะห์รามและพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562

วันที่ 11 สิงหาคม 2562



มูเบตพักค้างแรมที่ทุ่งมีนา และทําการเดินไปขว้างเสาหินในแต่ละวัน 

หลังละหมาดดุฮร์ิทําการเดินทางไปขว้างเสาหินและเดินทางกลับโรงแรมที่พักที่Azizia 

พักที่โรงแรมAzizia 

เดินทางเข้าพักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel&Tower (5ดาว) ที่ตัง้อยู่

ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม และทําการตอวาฟฮจัย์และสะแอฮจัย์ 

วันที่ 12-13 สิงหาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562



 

พักที่โรงแรม Makkah Millennium Hotel&Tower โดยช่วงดังกล่าวทางเราจะนํา

ท่านไปทําอุมเราะห์ 2 ครัง้ พร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์

ต่างๆรอบนครมักกะห์ 

นําท่านเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์การเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมูฮมั

มัด(ซล.)ที่เมืองตออีฟที่อยู่ห่างจากมักกะห์ประมาณ84กม. พร้อมทานอาหารมือ้

กลางวันแบบพืน้เมืองของซาอุดิอาระเบีย และนําท่านไปทําเหนียตอุมเราะห์อีกครัง้ที่

มีกอตกอรนุ้ลมนาซิล้ก่อนเดินทางกลับเข้านครมักกะห์ 

คณะทําการตอวาฟอําลา จากนัน้เดินทางสู่นครมาดีนะห ์เมื่อถึงนครมาดีนะห์เข้า

พักที่โรงแรม The Oberoi Madinah (5ดาว) และพักอยู่ที่นครมาดีนะห์เป็น

เวลา8คืน 

วันที่ 16-22 สิงหาคม 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

พาทัศนศึกษาเมืองตออีฟ



 

ในช่วงเวลาที่อยู่ในนครมาดีนะห์ เราจะนําท่านไปเยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญต่างๆ ณ 

นครมาดีนะห์ เช่นมัสยิดกุบาอ์ (มัสยิดหลังแรกในอิสลาม) เทือกเขาอุฮุด          

มัสยิดกิบละตัยน์ สมรภูมิอุฮุด สมรภูมิคอนดัก และสวนอินทผลัม 

 

ช่วงคํา่เดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ เดินทางด้วยเที่ยวบินสายการบินกัลฟ์แอร์ 

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครด้วยสวัสดิภาพ  

พร้อมด้วยฮจัย์ที่มับรูร 

**วันและเวลาเดินทางไปและกลับอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการอนุมัติวันและ

เวลาของเที่ยวบินจากกรมการบินพลเรือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย** 

ศึกษาประวัติศาสตร์ในนครมาดีนะห์

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

วันที่ 25 สิงหาคม 2562



 

 

 

 

 

โรงแรม Makkah Millennium Hotel & Towers (Makkah Hiltonเดิม) 

เป็นโรงแรมที่เดินทางไปละหมาดใกล้มัสยิดอัลฮะรอมมากที่สุด 

อัตราค่าบริการ

พักห้องละ 4 ท่าน 235,000 บาท/ท่าน

พักห้องละ 3 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

245,000 บาท/ท่าน

282,000 บาท/ท่าน

*หมายเหตุ การพักห้อง 3 ท่านและห้อง 2 ท่าน  

สําหรับกรณีที่เดินทางกันเป็นครอบครัว หรือญาติพี่น้อง สําหรับผู้ที่เดินทางท่านเดียว ทางบริษัทถือเป็นพักห้องละ 4 ท่าน



โรงแรม The Oberoi Madinah  

ตัวอาคารโรงแรมตัง้อยู่ติดกับรัว้ของมัสยิดอัลนะบะวีย์ทางประตูที่27 

รถโค้ชปรับอากาศที่คณะใช้ในช่วงประกอบพิธีฮจัย์ 

บริการที่พิเศษในช่วงประกอบพิธีฮจัย์ 



เต้นท์ที่พักที่ทุ่งมีนาอยู่ใกล้เสาหินและอาหารบุฟเฟ่ต์3มือ้ตลอดช่วงที่พักอยู่ที่มีนา 

เขตบริเวณเสาหินทัง้3ต้น



- - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชัน้ประหยัด (สายการบินตามกําหนดของกรมการ 

-   ปกครอง) 

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

-   และเป้สะพายหลัง1ใบ) 

- - โรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมพร้อมอาหาร3มือ้ 

- - นํา้หนักกระเป๋า 30 กิโล 

- - นํา้ซมัซมั 5 ลิตร ทางบริษัทมอบให้ท่านในวันเดินทางกลับ 

- - ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกิน1,000,000 บาท 

- - ชุดเอีย๊ะห์ราม สําหรับสุภาพบุรุษ  - ผ้าคลุมฮิญาบ สําหรับสุภาพสตรี 

 

 1. ส่งสําเนาบัตรประชาชน พร้อมชําระเงินจํานวน 18,000บาท ทางบริษัทจะนําไปลง 

 ทะเบียนผู้แสวงบุญฮจัย์  

 ตามระเบียบของกรมการปกครอง 

 2. ชําระงวดที่2 เป็นจํานวนเงิน82,000บาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยทาง  

 บริษัทจะนําไปลงทะเบียนผู้แสวงบุญฮจัย์ตามระเบียบของกรมการปกครอง และสํารองห้อง 

 พักให้แก่ท่าน 

 3. ชําระงวดที่3 จํานวนที่เหลือตามแพกเกจที่ท่านได้เลือกไว้ภายใน 

        วันที่ 20มีนาคม 2562 

หรือ 

 1. ส่งสําเนาบัตรประชาชน พร้อมชําระเงินจํานวน 100,000บาท ทางบริษัท 

        จะนําไปลงทะเบียนผู้แสวงบุญฮจัย์ตามระเบียบของกรมการปกครองและ 

        สํารองห้องพักให้แก่ท่าน 

 2. ชําระงวดที่2 จํานวนที่เหลือตามแพกเกจที่ท่านได้เลือกไว้ภายใน 

        วันที่ 20มีนาคม 2562 

สัมมนาฮจัย์  

เสาร์ที่ 27 เมษายน ณ โรงแรมอัลมีรอสสําหรับท่านที่อาศยับริเวณกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดโดยรอบ 

เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี สําหรับท่านที่อาศยัอยู่ในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หมายเหตุ : กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทาง 

ค่าบริการนีร้วม

ขัน้ตอนการสํารองที่นัง่

ชําระแบบ3งวด

ชําระแบบ2งวด

- หากยกเลิกก่อนขัน้ตอนการขอวีซ่าทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวนหลังจากที่บริษัทได้รับคืนเงินลงทะเบียนจากกรมการปกครอง 

- ในกรณียกเลิกหลังขัน้ตอนการขอวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน



 

 ช่ือบัญชี บริษัทชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จํากัด 
 

 

 

 

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 , 081-9399924

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

