
 
ภาพจากโรงแรม Makkah Towers

อุมเราะห์สั �นสงิหาคม

แพคเกจซัมรอด

เดินทาง 5-13 สิงหาคม 65

*พักห้อง 4 ท่าน

โรงแรม Makkah Towers

4 คืน
ติดลานมัสยิดอัลฮะรอม 
3มื้อ อาหารโรงแรม

โรงแรม Taibah fornt hotel 

2 คืน
ติดลานมัสยิดอัลนะบะวีย์ 
3มื้อ อาหารโรงแรม

093-1400-001

58,500บาท



Shareef1400 (Thailand)

  วันที่ 5 สิงหาคม 2565

19:30 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต7ู 

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 

00.15 น. นำคณะเดินทางสู่เจดดาห ประเทศซาอุิอาระเบีย  โดยเที่ยวบินที่ SV845 

04.00 น. คณะถึงสนามบินนานาชาติเจดดาห  หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เดินทางสูเมืองมาดีนะห (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เขาพักที่โรงแรม Taiba Front Hotel 

Madinah  ใกลมัสยิดอัลนะบะวียทางประตู 23 หลังจากเขาหองพักนําทานเดินไปสลามทานนบี 

มูฮัมมัด (ซล.) 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 

07.30 น. เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์ 

โดยรถโค้ช เริ่มจากมัสยิดกุบาอ์

(ควรมีน้ำละหมาดติดตัว) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกของ

อิสลามที่สร้างขึ้นในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัด(ซล.)

ครั้งที่ท่านนบี(ซล.) เดินทางอพยพจากมักกะห์

สู่นครมาดีนะห์ และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสียชีวิตในสมรภูมิ 

ดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิดสองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ล 

มุก ๊อดดิสมาเป็นกะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี้ ก่อนเดินทางกลับนําท่านผ่านสมรภูมิคอนดัก(สมรภูมิสนามเ 

พลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

98 |27th SathronsquareBld | North Sathorn Rd | Silom |Bangrak |Bangkok |10500 |Thailand 
info@shareefthailand.com | http://www.shareefthailand.com 

mailto:info@shareefthailand.com
http://www.shareefthailand.com


Shareef1400 (Thailand)

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

13.30 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม ทุกท่านอยู่ในชุดเอี๊ยะห์รามเพื่อ 

ออกเดินทางสู่นครมักกะห์ โดยคณะจะแวะยังมีกอตซุ้ลฮุไลฟะห์ ซึ่งเป็นมีกอตสำหรับผู้ 

ที่เดินทางจากเมืองมาดีนะห์เพื่อละหมาดสุนัต และเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์   

จากนั้นเดินทางสู่นครมักกะห์ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

คณะเดินทางถึงที่นครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Makkah Towers (5ดาว) ตั้งอยู่ติด 

กับมัสยิดอัลฮะรอม หลังจากพักผ่อนเล็กน้อยนำคณะเข้ามัสยิดฮะรอม  

เพื่อทำอุมเราะห์ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 

ละหมาดฟรดูและพักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  

07.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า 

นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญใน

นครมักกะห์ เริ่มจากญะบั้ลซูรซึ่งเปนที่ตั้งของถํ้าซูรโดยทานนบีมูฮัมมัด (ซล.) ไดอาศัย 

อยูในถํ้าแหงนี้ 3 วันครั้งที่หลบหนีจากการตามลาของกองกําลังกุเรชมักกะห ในตอนที่ 

ทานอพยพจากมักกะหสูนครมาดีนะห จากนั้นนําคณะไปยัง“มะชาเอร มุก็อดดะซะห” 

สถานที่ที่ ใชในการประกอบพิธีฮัจย ไมวาจะเปนทุงอารอฟะห, มัสยิดนะมีเราะห, 

ญะบั้ลเราะหมะห,ทุงมุซดะลิฟะหและทุงมีนา  จากนั้นเดินทางกลับสูโรงแรมที่พักซึ่ง 

ระหวางทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบั้ลนูร สถานที่ตั้งของถํ้าฮิเราะอที่ซึ่งวะฮีโองการแรก 

ไดถูกประทานลงมาใหทานนบีมูฮัมมัด(ซล.) และกลับถึงโรงแรมที่พักเวลาประมาณ 

10:30 น.    
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วันที่ 12 สิงหาคม 2565

10.00 น. ตอวาฟวิดาอ์ (อําลา) พรอมละหมาดวันศุกรที่มัสยิดฮะรอม

14.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม ออกเดินทางสู่สนามบินเจดดาห์

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม) กอนเขาสนามบินแวะชมบรรยากาศชายทะเลแดง 

และรับประทานอาหารเย็นในเมืองเจดดาห พรอมละหมาดมัฆริบและอิชาอ

19.30 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเจดดาห

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 

02.40 น. นําทานเดินทางสูกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ SV844

17.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย พร้อมอุมเราะห์ที่มับรูร  
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วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

ละหมาดฟรดูและพักผอนตามอัธยาศัย

พักหอง 4 ทาน ทานละ 58,500 

พักหอง 3 ทาน ทานละ 61,000 

พักหอง 2 ทาน ทานละ 65,000 
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ค่าบริการนี้รวม 

โรงแรมและตั�วเครื�องบินตามที�ระบุไว้ ในโปรแกรม พรอ้มอาหาร 3 มื �อ

นํ�าหนักกระเป๋ า 30 กิโล

ชุดเอี�ยะห์ราม สาํหรบัผู้ชาย 1 ชุด , ฮิญาบ สาํหรบัผู้หญิง 2 ผืน 

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ผู้ที่สามารถเดินทางไปอุมเราะห์ได้ตามมาตราการของซาอุดิอาระเบียในขณะนี้

เป็นผู้ที�มีอายุตั�งแต่ 5 ปีขึ �นไป

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 

คาใชจายสวนตัวตางๆในชวงที่อยูอาศัยในซาอุดิอาระเบีย
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Stepที่ 1 
สงสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาทะเบียนบาน  

พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สงไดทาง 

Line :       @Shareef1400        Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 
Stepที่ 2 
ทานจะไดรับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 
Stepที่ 3
สงเอกสารที่จะใชยื่นวีซาใหกับทางทีมงานเมื่อไดรับการยืนยันการจอง 
Stepที่ 4 

ชําระเงินสวนที่คงเหลือภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 
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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.ชําระเงินมัดจาํท่านละ10,000 บาทโดยโอนเขาบัญชีหรือชาํระด้วยตนเองที่บริษัทฯ

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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