
	 เวลา คณะพรอ้มกันท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิ
     (จะแจง้ใหท้ราบอีกที) เดินทางสูน่ครเจดดาห ์ประเทศซาอุดิอาระเบยี 

  คณะเดินทางถึงสนามบนิเจดดาห ์ประเทศซาอุดิอาระเบยี  
   หลังจากผา่นพธิกีารเขา้เมอืงแล้ว เดินทางไปยงันครมกักะห ์
  เขา้พกัท่ีโรงแรม Azizia 3 ดาวหรอืเทียบเท่า  
  และเตรยีมเขา้ทําอุมเราะห์ท่ีมสัยดิอัลฮะรอม 
  ทางคณะพกัท่ีโรงแรม Azizia เรยีนรูร้ายละเอียดต่างๆของการทําฮัจย ์
  เพื่อเตรยีมตัวสาํหรบัการเขา้สูพ่ธิฮัีจย ์

  ทกุท่านแต่งกายด้วยชุดเอ๊ียะห์รามและเหนียตเอ๊ียะห์รามฮัจย ์
  จากหอ้งพกัของท่าน จากนัน้เดินทางโดยรถบสัเขา้สูม่นีา  
  ซึ่งเรยีกวา่ วนัตัรวยีะห์ โดยตรงกับวนัท่ี8ซุล้ฮิจยะหต์ามปฏิทินอิสลาม  
  และพกัค้างแรมท่ีทุ่งมนีา 

  หลังละหมาดซุบฮิเดินทางออกจากทุ่งมนีา มุง่สูทุ่่งอารอฟะหเ์พื่อทําการวูกฟุ  
   เมื่อถึงเวลามกัรบิเดินทางเขา้สูทุ่่งมุซดะลิฟะห ์เก็บลกูหนิ 
  เพื่อเตรยีมไปขวา้งเสาหนิในวนัรุง่ขึ้น จากนัน้พกัค้างแรมท่ีทุ่งมุซดะลิฟะห ์

  ละหมาดซุบฮิท่ีทุ่งมุซดะลิฟะห ์เเละเดินทางสูทุ่่งมนีาเพื่อทําการขวา้งเสาหนิ 
  หลังจากนัน้ปลดเอ๊ียะหร์ามและพกัค้างแรมท่ีทุ่งมนีา 

  มูเบตพกัค้างแรมท่ีทุ่งมนีา และทําการเดินไปขวา้งเสาหนิในแต่ละวนั 

โปรแกรมฮัจย ์1444 
กรุป๊ ซลิเวอร์

วนัพฤหสับดีท่ี 22 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 4 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัศุกรท่ี์ 23 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 5 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัจนัทรท่ี์ 26 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 8 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัอังคารท่ี 27 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 9 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัพุธท่ี 28 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 10 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัพฤหสั - ศุกรท่ี์ 11-12 มถินุายน 2566 (วนัท่ี 11-12 ซุล้ฮิจยะห)์



  หลังละหมาดดฮ์ุรทํิาการเดินทางไปขวา้งเสาหนิและเดินทางกลับโรงแรมท่ีพกัท่ี Azizia 

  เดินทางเขา้พกัท่ี โรงแรม Makkah Hotel & Towers (5ดาว)  
  ท่ีตัง้อยูติ่ดลานมสัยดิอัลฮะรอมและทําการตอวาฟฮัจยแ์ละสะแอฮัจย ์

  ชว่งท่ีพกัท่ีโรงแรม Makkah Hotel & Towers (5ดาว)  
  * โดยชว่งดังกล่าวทางเราจะนําท่านไปทําอุมเราะห์ 4 ครัง้  
  พรอ้มกับเยีย่มชมสถานท่ีสาํคัญทางประวติัศาสตรต่์างๆรอบนครมกักะห ์
        1. ตันนาอีม 
         2. ญะรอนะห ์
         3. ฮุไดบยีะห ์
         4. ตออีฟ 
  * ท่ีเมอืงตออีฟ เราจะนําท่านเดินทางไปศึกษาประวติัศาสตรก์ารเผยแพรศ่าสนา 
  ของท่านนบมูีฮัมมดั(ซล.) ท่ีอยูห่า่งจากมกักะหป์ระมาณ84กม.  
  พรอ้มทานอาหารมื้อกลางวนั และนําท่านไปเหนียตอุมเราะหอี์กครัง้ท่ีมกีอตกอรนุ้ลมนาซิล้ 
  ก่อนเดินทางกลับเขา้นครมกักะห ์

  คณะทําการตอวาฟอําลา จาดนั้น้เดินทางสูน่ครมาดีนะห ์ 
  เมื่อถึงนครมาดีนะห์เขา้พกั โรงแรม Al Ansar Golden Tulip Madinah  
  และพกัอยูท่ี่นครมาดีนะหเ์ป็นเวลา 8 คืน 9 วนั 
  ในชว่งเวลาท่ีอยูท่ี่นครมาดีนะห์ เราจะนําท่านไปเยีย่มเยอืนสถานท่ีสาํคัญต่างๆ  
  ณ นครมาดีนะห ์เชน่มสัยดิกบุาอ์ (มสัยดิหลังแรกในอิสลาม) 
  เทือกเขาอุฮุด  มสัยดิกิบละตัยน์  สมรภมูอุิฮุด  สมรภมูคิอนดัก และสวนอินทผลัม 

  ชว่งค่ําเดินทางสูส่นามบนินครมาดีนะห ์เดินทางกลับสูป่ระเทศไทย 

**วันและเวลาเดินทางไปและกลับ อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับการอนุมัติวันและเวลาของเทีย่วบินจาก
กรมการบินพลเรือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย** 

วนัจนัทรท่ี์ 3 กรกฏาคม 2566 (วนัท่ี 15 ซุล้ฮิจยะห)์

วนัเสารท่ี์ 1 กรกฏาคม 2566 (วนัท่ี 13 ซุล้ฮิจยะห)์

ในระวา่งท่ีอยูม่กักะห์

วนัพุธท่ี 19 กรกฏาคม 2566 (วนัท่ี 1มูฮัรรอม)

วนัพฤหสับดีท่ี 27 กรกฏาคม 2566 (วนัท่ี 9 มูฮัรรอม)



 


















1. ชาํระงวดท่ี 1 เปน็จาํนวนเงิน 150,000 บาท พรอ้มสง่สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาหนังสอืเดินทาง  
2. ชาํระงวดท่ี 2 เป็นเงินสว่นท่ีเหลือของแพกเกจท่ีท่านได้ทําการเลือกเอาไว ้ภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2566 
3. บรษัิทของสงวนสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรม เมื่อเกิดเหตจุาํเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ และไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีสญูหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความรบัผดิชอบ
ของผูด้แูลคณะและเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ภัยธรรมชาติ            
การจราจล ต่างๆ 

290,000 บาท

330,000 บาท

อัตตราค่าบรกิาร

ธนาคารไทยพาณิชย ์
ชื่อบญัช ีบรษัิทชารฟี 1400(ไทยแลนด์) 

เลขท่ีบญัช ี
 168-2-24963-6 
สาขา ซพีทีาวเวอร์

265,000 บาท

พกัหอ้งละ 2 ท่าน

พกัหอ้งละ 4 ท่าน

พกัหอ้งละ 3 ท่าน

255,000 บาทพกัหอ้งละ 5 ท่าน

35,000 บาท       อัพเกรด
อัพเกรดจาก มกัตับพื้นฐาน (มนีาใหม)่  

   เป็น มกัตับ 115 (มนีาเก่าใกล้เสาหนิ)

การสาํรองท่ีนัง่และการชาํระเงิน



 

                                 คือผูท่ี้ดแูลพื้นท่ี ทกุพื้นท่ีสาํหรบัคนไปทําฮัจย ์ ไมว่า่จะเป็น มนีา-อารอฟะห-์มุซฎาลิฟะห ์
 

	 	   

มกัตับ






1. อาหารบุฟเฟต์ของโรงแรมทัง้ 3 มื้อ  
2. กระเป๋าเดินทาง 1 ชุด 

- ใบใหญ่ 1 ใบ 
- ใบเล็ก 1 ใบ 

3. หนังสอืฮัจย ์
4. กระเป๋าผา้สะพายขา้ง 
5. ยา่มสะพายหลังเขา้มสัยดิ 
6. ชุดเอียะหร์าม - ฮิญาบ 
7. นํ้าซมัซมั 5 ลิตร 
8. นํ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 
9. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ (สายการบนิตามกําหนดการของกรมการปกครอง) 
10. ประกันภัยอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงินประกันไมเ่กิน 100,000 บาท 




1. หนังสอืเดินทางตัวจรงิ ต้องมาอายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยเริม่นับวนัท่ีเริม่เดินทางออกนอกประเทศ 
2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 ใบ 

สามารถสง่มาตามท่ีอยูบ่รษัิท 

บรษัิทชารฟี1400 (ไทยแลนด์) 
เลขท่ี 98 ชัน้ 27 อาคารสาทรสแควร ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กทม 10500 

           ทางบรษัิทจะจดัขึ้นทัง้หมด 2 ครัง้ ซึ่งเราจะแจง้วนัของทัง้ 2 ครัง้ สาํหรบัทัง้ลกูค้าภาคกลาง และลกูค้าภาคใต้ 
ใหท้ราบอีกทีในอนาคต  

เอกสารตัวจรงิ

ค่าบรกิารนี้รวม

สมัมนาฮัจย์



 

1. ค่าดัม 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% 
3. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรดี ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

1. ยกเลิกก่อนเริม่การดําเนินการขอวซีา่ฮัจย ์คืนค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ยกเวน้ในกรณีท่ีทางกรุป๊มกีารการนัตีค่า
มดัจาํท่ีพกัโดยตรงกับทางต่างประเทศ ท่ีบางโรงแรมมเีง่ือนไขไมร่บัคืนค่ามดัจาํ การคืนเงินจะเป็นไปตาม
สว่นท่ีเหลือจากค่าใชจ้า่ยตามความจรงิ 

2. ยกเลิกหลังได้เรมิการดําเนินการขอวซีา่ฮัจยแ์ล้ว  การคืนเงินจะเป็นไปตามสว่นท่ีเหลือจากค่าใชจ้า่ย        
ตามความจรงิ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-25 วนั เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 

อัตราค่าบรกิารน้ีไมร่วม

เง่ือนไขในการยกเลิก



 

 



 

 

Al Ansar Golden Tulip

Al Ansar Golden Tulip  โรงแรมอัล อันซอรโกลเด้นทิวลิป มาดีนะห ์


