
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพจากโรงแรม Makkah Hotel

อุมเราะห์ปลายธันวา

แพคเกจอัลซัมรอด29ธันวา

เดินทาง 29 ธันวา -6มกรา 

63,000บาท

*พักห้องละ 2 ท่าน

โรงแรม Makkah Hotel

4 คืน
ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม
3มื้อ อาหารโรงแรม

โรงแรมMillennium Aqeeq 

2 คืน
ติดลานมัสยิดอัลนะบะวีย์
3มื้อ อาหารโรงแรม

093-1400-001



 
  

 
Shareef1400 (Thailand)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 

20:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู8 

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

00.10 น. นำคณะเดินทางสู่กรุงอบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่ EY405 

04.00 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติกรุงอบูดาบี รอต่อเครื่องสู่นครมาดีนะห์  

10.40 น. ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ โดยเที่ยวบินที่ EY2345 

12.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนครมาดีนะห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทาง

เข้าพักที่โรงแรม Millennium Aqeeq Hotel  (5ดาว) กับใกล้มัสยิดอัลนะบะวีย์

ทางประตูคิงส์ ฟาฮัด หลังจากเข้าห้องพักนำท่านเดินไปสลามท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) 

  

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 เยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ช เริ่มจากมัสยิดกุบาอ์ (ควรมีน้ำ

ละหมาดติดตัว) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกของอิสลามที่สร้างขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัม

มัด(ซล.) ครั้งที่ท่านนบี(ซล.) เดินทางอพยพจากมักกะห์สู่นครมาดีนะห์ และนำท่านไป

ต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนำท่าน

ไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิ
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สมาเป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี้ ก่อนเดินทางกลับนำท่านผ่านสมรภูมิคอนดัก (สมรภูมิส

นามเพลาะ) และกลับสู่ที่พักประมาณเตรียมการละหมาดวันศุกร์ 

 ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดอัลนะบะวีย ์

วันที่ 1 มกราคม 2565 

13.30 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม ทุกท่านอยู่ในชุดเอี๊ยะห์รามเพื่อออกเดินทาง

สู่นครมักกะห์ โดยคณะจะแวะยังมีกอตซุ้ลฮุไลฟะห์ ซึ่งเป็นมีกอตสำหรับผู้ที่เดินทาง

จากเมืองมาดีนะห์เพื่อละหมาดสุนัต และเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์ จากนั้นเดินทางสู่

นครมักกะห์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

คณะเดินทางถึงที่นครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Makkah Hotel & Towers (5ดาว) 

ตั้งอยู่ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม หลังจากพักผ่อนเล็กน้อยนำคณะเข้ามัสยิดฮะรอม  

เพื่อทำอุมเราะห์ 

วันที่ 3 มกราคม 2565 

07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครมักกะห์  

เริ่มจากญะบั้ลซูรซึ่งเป็นที่ตั้งของถํ้าซูร โดยท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)ได้อาศัยอยู่ในถํ้าแห่ง

นี้3วัน ครั้งที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกำลังกุเรชมักกะห์ ในตอนที่ท่านอพยพ 
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จากมักกะห์สู่นครมาดีนะห์  จากนั้นนำคณะไปยัง“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่

ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบั้ลเราะห์

มะห์,ทุ่งมุซดะลิฟะห์และทุ่งมีนา  

จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซึ่งระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่

ตั้งของถํ้าฮิเราะอ์ที่ซึ่งวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.) 

และกลับถึงโรงแรมที่พักเวลาประมาณ 10:30 น. 

วันที่ 5 มกราคม 2565 

09.00 น. คณะตอวาฟวิดาอ์(อำลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบิน

เจดดาห์ 

13.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์ 

18.55 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงอบูดาบีด้วยเที่ยวบินที่ EY2512 

22.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงอบูดาบีรอต่อเครื่องกลับสู่ประเทศไทย 

01.05 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินที่ EY430 

วันที่  6 มกราคม 2565 

13.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร  
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ค่าบริการนี้รวม 

โรงแรมและตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมอาหาร 3 มื้อ

ค่าตรวจโควิท1ครั้งก่อนเดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบีย ด้วยวิธี RT-PCR

ชุดเอี๊ยะห์ราม สําหรับผู้ชาย 1 ชุด, ฮิญาบ สําหรับผู้หญิง 2 ผืน

นํ้าหนักกระเป๋า 30 กิโล

นํ้าซัมซัม 5 ลิตร

วัคซีนกาฬหลังแอ่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ผู้ที่สามารถเดินทางไปอุมเราะห์ได้ตามมาตราการของซาอุดิอาระเบียในขณะนี้

เป็นผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์จําเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ทางการซาอุดีฯ 
รับรอง ได้แก่  
1) Pfizer-BioNTech 2 เข็ม  
2) Moderna 2 เข็ม  
3) Oxford-AstraZeneca 2 เข็ม  
4) Johnson & Johnson's Janssen 1 เข็ม  
5) Sinovac 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีน booster (ชนิดใดชนิดหนึ่งจากข้อ 1-4) อย่างน้อย 1 เข็ม  
6) Sinopharm 2 เข็ม ตามด้วยวัคซีน booster (ชนิดใดชนิดหนึ่งจากข้อ 1-4) อย่างน้อย 1 เข็ม 
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ค่าบริการนี้ไม่รวม 

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
(ประมาณ 2,000-2,500บาท)

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
(ประมาณ 2,000-2,500บาท)

หลักฐานการจองโรงแรม SHA PLUS โดยระบุระยะเข้าพัก1คืน โดยท่านสามารถเลือกโรงแรมได้เองหรือ
มอบให้ทางบริษัทเป็นผู้ดําเนินการได้ครับ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆในช่วงที่อยู่อาศัยในซาอุดิอาระเบีย

ส่วนสําคัญ  
ทางกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลไทยเมื่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้ประกาศให้
ซาอุดิอาระเบียเป็น1ใน46ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดย 

 “ไม่ต้องกักตัว” 

เมื่อท่านเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  เข้าพักที่โรงแรมที่มีมาตราฐานSha 
Plus ที่ได้จองเอาไว้แล้ว และรับการตรวจโควิท-19 เมื่อผลตรวจออกเป็นลบ ท่าน
สามารถเดินทางกลับภูมิลําเนาหรืือบ้านพักของท่านได้ทันที
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  Stepที่ 1 

ส่งสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาทะเบียนบ้าน  
พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400                   Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 
Stepที่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที่ 3 
ส่งเอกสารที่จะใช้ยื่นวีซ่าให้กับทางทีมงานเมื่อได้รับการยืนยันการจอง 
Stepที่ 4 
ชําระเงินส่วนที่คงเหลือวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
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สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน

รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

การจองและชําระเงิน

เอกสารสําหรับการยืื่นวีซ่า
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                                     ธนาคารไทยพาณิชย์ 

บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จำกัด 

เลขที่บัญชี 168-2-24963-6 

สาขา ซีพี ทาวเวอร์  ประเภท   ออมทรัพย์ 
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  

และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 093-1400-001

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จํากัด 
เลขที่ 98 ชั้น 27 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ  

               1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเห

ตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิกของ

เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของ

แต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง  

                2.กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดย

ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 

                3.เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว  

  4.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผล

ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

  5. ในแต่ละวันที่อาศัยอยู่ในมักกะห์และมาดีนะห์จะมีการให้ความรู้ทางศาสนาในทุกวัน 

เงื่อนไขการจอง  

                  1.ชำระเงินมัดจำท่านละ20,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชีหรือชำระด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

                  2.จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น,ผู้ 

        สูงอายุ,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 

เงื่ือนไขในการคืนเงินในกรณียกเลิก 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน15วันทำการ 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50% 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75% 

• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100% 
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