
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

20:30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 

00:15 น. เดินทางสู่นครเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเที่ยวบินที่ SV845 

04:00 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากผ่านพิธีการเข้าเมืองแล้ว 
เดินทางสู่นครมาดนีะห์ โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม) เข้าพักที่โรงแรม 

Taibah Front Hotel ตั้งอยู่ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ (ประตู 329) 

 ละหมาดวนัศุกร์ที่มัสยิดอัลนะบะวีย์ นครมาดนีะห์ 

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 

07.30 น. ทุกท่านพร้อมที่ล็อบบี้โรงแรมชัน้ G โดยทุกทา่นมนี้ำละหมาดเรียบร้อย 
นำคณะเดนิทางไปมัสยิดกุบาอ์ มัสยิดหลังแรกของอิสลาม, 
จากนั้นเดนิทางไปศึกษาประวัตศิาสตร์ที่สมรภูมิอุฮุด จากนั้นนำท่านไปทีส่วนอินทผลัม 
ผ่านไปยงัมัสยิดกบิละตยัน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกบิลัต 
จากนั้นนำท่านไปยังสถานที่เกิดสงครามคอนดั๊ก (สนามเพลาะ) 
และนำท่านเดินทางกลบัโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 

 ละหมาดวนัฟัรดูที่มัสยิดอัลนะบะวีย์ นครมาดนีะห์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 

14:30 น. ทุกท่านอยู่ในชุดเอ๊ียะห์ราม ทำการเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พักที่นครมาดีนะห์ 
และเดินทางออกเดิินทางสู่มีกอตซุ้ลฮุไลฟะห์ เพื่อตั้งใจทำอุมเราะห์ 
จากนั้นเดนิทางมุ่งหน้าสู่นครมักกะห์โดยรถบัส Saptco (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม) 

20:00 น.  คณะเดินทางถึงที่พักที่นครมักกะห์ เข้าพักที่โรงแรม Makkah Tower & 

Hotel 

21:30 น. นำคณะเดนิเข้าทำอุมเราะห์ที่มสัยิดอัลฮะรอม นครมักกะห์ 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 

 ละหมาดฟัรดูที่มสัยิดอัลฮะรอม นครมักกะห์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

อุมเราะห์ 22ธนัวา-2 มกรา 3คืนมาดีนะห์ 7คืนมักกะห ์



 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 

07.30 น. นำทา่นทัศนศึกษาสถานที่สำคญัในประวัติศาสตร์อิสลาม ณ นครมักกะห์ อาทิเช่น ภูเขาซูร 
ที่ตั้งของถ้ำซูรสถานที่ที่ทา่นนบมีูฮัมมัด (ซล.) เคยพักหลบภัยกอ่นฮิจเราะห์อพยพไปยัง 
นครมาดีนะห์ และนำทา่นเดินทางไปยังภูเขาอัลนูร สถานทีต่ั้งของถ้ำอัลนูรสถานที่ที่ 
ท่านนบีมฮูัมมัด(ซล.)รบัวะฮีคร้ังแรก และนำทา่นไปสถานที่ประกอบพิธีฮัจย์ที่ทุง่อารอฟะห์, 
มุซดะลิฟะห์ และทุ่งมนีา และนำท่านไปเหนียตเอ๊ียะห์รามที่มีกอตญะอ์รอนะห์ 
จากนั้นเดนิกลับสู่โรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 

07.30 น. นำทา่นออกเดินทางไปเหนียตเอ๊ียะห์รามที่มีกอตฮุดัยบียะห์ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 

 ละหมาดวนัศุกร์ที่มัสยิดอัลฮะรอม 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

07.30 น. นำทา่นทัศนศึกษาประวัติศาสตร์การเผยแพร่ศาสนาของทา่นนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.)ที่นครตออีฟ
อยู่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ 84 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. โดยจะกลบั
มาถึงโรงแรมนครมักกะห์ประมาณ 18.00 น. ท่านสามารถเหนียตครองเอ๊ียะห์รามจากมี
กอตก็อรนุ้ลมานาซิ้ลที่เมืองตออีฟ ก่อนเดินทางกลบัเข้าสูน่ครมักกะห์ 

วันที่ 1 มกราคม 2566 

 ละหมาดฟัรดูที่มสัยิดอัลฮะรอม นครมักกะห์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 มกราคม 2566 

15:00 น. นำทา่นออกเดินทางสู่นครเจดดาห์ 

17:00 น. เมื่อถึงนครเจดดาห์ นำท่านชมชายทะเลทีป่รับปรุงใหม่สวยงามของนครเจดดาห์ 
จากนั้นนำท่านชมที่จอดเรือยอร์ชแห่งใหม่ของนครเจดดาห์ที่ถูกสร้างขึ้นมาข้างสนามแข่งฟอ
ร์มูลาวันของนครเจดดาห์ แล้วนำคณะไปทานอาหารที่ร้้านอาหาร Asian Ocean 

20:30 น.  นำทา่นช๊อปปิง้และชมความสวยงามของ Jeddah Albalad เมืองเก่าของนครเจดดาห์ 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่มปีระวัติิมากว่า1,400 ปี 

23:00 น. คณะพร้อมเช็คอินที่สนามบนินครเจดดาห์ 

วันที่ 3 มกราคม 2566 

03:00 น.  เที่ยวบินที่SV844 นำทา่นเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร 

17:00 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิด้วยอุมเราะห์ที่มับรูร 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 

- โรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมพร้อมอาหาร3มื้อ 

- น้ำหนักกระเป๋า 23 กิิโล ท่านละ 2 ใบ 

- น้ำซัมซัม 5 ลิตร ทางบริษัทมอบให้ในวันเดินทางกลับ 

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 

- ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับสุภาพบุรุษ  - ผ้าคลุมฮิญาบ สำหรับสุภาพสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักห้องละ 4 ท่าน 75,000 บาท/ท่าน 

พักห้องละ 3 ท่าน 79,500 บาท/ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 88,900 บาท/ท่าน 

อัตราค่าบริการ  

ค่าบริการนี้รวม 



 

 

 
 
 

Stepท่ี 1 

ส่งสำเนาหนังสอืเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line : @Shareef1400  
Facebook : Shareef1400 
Email : info@shareefthailand.com 

Stepท่ี 2 

ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทมีงาน 

Stepท่ี 3 

ส่งเอกสารที่จะใช้ยื่นวีซา่ให้กับทางทีมงานเมือ่ได้รับการยืนยันการจอง 

Stepท่ี 4 

ชำระเงินสว่นที่คงเหลือภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 
 

- หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

โดยนับวันท่ีเริ่มเดิินทางออกนอกประเทศ 

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  

- สามารถส่งมาตามที่อยู่ บริษัทชารีฟ1400 (ไทยแลนด)์ เลขที่ 98 ชั้น27 อาคารสาทรสแควร ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500 ภายในวันที ่22 พย. 2022 

 

เอกสารตัวจริง 

การจองและชำระเงิน 



 

 

 

 
Email : info@shareefthailand.com 
Line ID : @Shareef1400 
เบอร์โทรศพัท์ : 093-1400-001 
ที่อยู่ : บริษทัชารีฟ1400(ไทยแลนด์) จำกัด 
เลขที่ 98 ชั้น 27 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

 

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์
ชื่อบัญช ีบริษัทชารีฟ1400 (ไทยแลนด์) จำกัด 

เลขที่บญัชี 168-2-24963-6 
สาขาซีพีทาวเวอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางในการส่งเอกสารและการแจ้งโอนเงิน 

เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน 



 

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การ
ล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือ 

2. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง 

3. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

4. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัท
ฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 
 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ10,000 บาทโดยโอนเข้าบัญชีหรือชำระด้วยตนเองที่
บริษัทฯ 

2. จำเป็นต้องแจ้งทางบริษัท หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น,
ผู้สูงอายุ,ผู้มีโรคประจำตัว 

 
 

 



 

 

 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลพินิจของสถานทูต มิใช่จากทางบริษัทฯ 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือก่อนเดนิทางกับทาง

บริษัทฯ ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของ
ท่าน 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต่ำกว่า 6 เดอืนโดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
4. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอนออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งสำรองบนเครือ่งบิน 
1. ทางบริษัทไดส้ำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำคา่ตั๋วเครื่องบินแล้ว หากทา่นทำการ

ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งมคี่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง 

2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบรษิัทฯขอสงวน
สิทธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอเงินคืนจากทางสายการบิน ใช้เวลา
ประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

 

เงืื่อนไขในการคืนเงินในกรณียกเลิก 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน15วันทำการ 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50% 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75% 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร ์100% 


