
	 19:00 น.  คณะพรอ้มกันท่ีสนามบนิสวุรรณภมู	ิ 

 23:30 น.  เดินทางสูน่ครเจดดาห ์ประเทศซาอุดิอาระเบยี โดยเท่ียวบนิ SV845 

 04:40 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิเจดดาห ์ประเทศซาอุดิอาระเบยี  
  หลังจากผา่นพธิกีารเขา้เมอืงแล้ว เดินทางสูน่ครมาดีนะห ์โดยรถโค้ช 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม) เขา้พกัท่ีโรงแรม Taibah Front Hotel  
  ตัง้อยูติ่ดกับมสัยดิอัลนะบะวยี ์(ประต ู329) 

 07:00 น. ทกุท่านพรอ้มท่ีล็อบบีโ้รงแรมชัน้ G โดยทกุท่านมนี้ำละหมาดเรยีบรอ้ย  
  นําคณะเดินทางไปมสัยดิกบุาอ์ มสัยดิหลังแรกของอิสลาม,  
  จากนัน้เดินทางไปศึกษาประวติัศาสตรท่ี์สมรภมูอุิฮุด จากนัน้นําท่านไปท่ีสวนอินทผลัม   
  ผา่นไปยงัมสัยดิกิบละตัยน์ท่ีมกีารเปล่ียนแปลงกิบลัต 

จากนัน้นําท่านไปยงัสถานท่ีเกิดสงครามคอนดัก๊ (สนามเพลาะ) 
และนําท่านเดินทางกลับโรงแรมท่ีพกัประมาณ 11:30 น.  

  ละหมาดฟรัดท่ีูมสัยดิอัลนะบะวยี ์นครมาดีนะห ์และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 

  ละหมาดวนัศุกรท่ี์มสัยดิอัลนะบะวยี ์นครมาดีนะห ์

 14:30 น.  ทกุท่านอยูใ่นชุดเอ๊ียะหร์าม ทําการเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกัท่ีนครมาดีนะห ์ 
  และเดินทางออกเดินทางสู่มกีอตซุล้ฮุไลฟะห ์เพื่อตัง้ใจทําอุมเราะห ์

จากนัน้เดินทางมุง่หน้าสูน่ครมกักะหโ์ดยรถบสั Saptco (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม) 
20:00 น. คณะเดินทางถึงท่ีพกัท่ีนครมกักะห ์เขา้พกัท่ีโรงแรม Makkah Tower & Hotel 
21:30 น. นําคณะเดินเขา้ทําอุมเราะหท่ี์มสัยดิอัลฮะรอม นครมกักะห ์ 

อุ ม เ ร า ะ ห์   
25 ธค. 65 - 7 มค. 66 
มกักะห ์7 คืน - มาดีนะห ์4 คืน

วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 28 - 29 ธนัวาคม 2565 



 

ละหมาดฟรัดท่ีูมสัยดิอัลฮะรอม นครมกักะห ์และพกัผอ่นตามอัธยาศัย


	 07.30 น. นําท่านทัศนศึกษาสถานท่ีสาํคัญในประวติัศาสตรอิ์สลาม ณ นครมกักะห ์อาทิเชน่  
  ภเูขาซูร ท่ีตัง้ของถ้ําซูรสถานท่ีท่ีท่านนบมูีฮัมมดั (ซล.)  
  เคยพกัหลบภัยก่อนฮิจเราะหอ์พยพไปยงั นครมาดีนะห ์ 
  และนําท่านเดินทางไปยงัภเูขาอัลนูร สถานท่ีตัง้ของถ้ําอัลนูรสถานท่ีท่ี  
  ท่านนบมูีฮัมมดั(ซล.)รบัวะฮีครัง้แรก และนําท่านไปสถานท่ีประกอบพธิฮัีจยท่ี์ทุ่งอารอฟะห,์  
  มุซดะลิฟะห ์และทุ่งมนีา และนําท่านไปเหนียตเอ๊ียะหร์ามท่ีมกีอตญะอ์รอนะห ์ 
  จากนัน้เดินกลับสูโ่รงแรมท่ีพกัประมาณ 11:30 น. 

  ละหมาดฟรัดท่ีูมสัยดิอัลฮะรอม นครมกักะห ์และพกัผอ่นตามอัธยาศัย  
  

 07.30 น.  นําท่านออกเดินทางไปเหนียตเอ๊ียะหร์ามท่ีมกีอตฮุดัยบยีะห ์

ละหมาดฟรัดท่ีูมสัยดิอัลฮะรอม นครมกักะห ์และพกัผอ่นตามอัธยาศัย  

 07.30 น.  นําท่านทัศนศึกษาประวติัศาสตรก์ารเผยแพรศ่าสนาของท่านนบมูีฮัมมดั(ซ.ล.) 
  ท่ี นครตออีฟ อยูห่า่งจากนครมกักะหป์ระมาณ 84 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.   
  โดยจะกลับมาถึงโรงแรมนครมกักะหป์ระมาณ 18.00 น.  
  ท่านสามารถเหนียตครองเอ๊ียะหร์ามจากมกีอตก็อรนุ้ลมานาซิล้ท่ีเมอืงตออีฟ  
  ก่อนเดินทางกลับเขา้สูน่ครมกักะห ์

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 1 มกราคม 2566

วนัท่ี 3 มกราคม 2566

วนัท่ี 4 มกราคม 2566

วนัท่ี 2 มกราคม 2566

วนัท่ี 5 มกราคม 2566



 

  ละหมาดวนัศุกรท่ี์มสัยดิอัลฮะรอม นครมกักะห ์และพกัผอ่นตามอัธยาศัย 
   
 15:00 น.  นําท่านออกเดินทางสูน่ครเจดดาห ์  
 17:00 น. เมื่อถึงนครเจดดาห ์นําท่านชมชายทะเลท่ีปรบัปรุงใหมส่วยงามของนครเจดดาห ์ 
  จากนัน้นําท่านชมท่ีจอดเรอืยอรช์แหง่ใหมข่องนครเจดดาห ์
  ท่ีถกูสรา้งขึ้นมาขา้งสนามแขง่ฟอรมู์ลาวนัของนครเจดดาห ์ 
  แล้วนําคณะไปทานอาหารท่ีรา้นอาหาร Asian Ocean  
 20:30 น.  นําท่านชอ๊ปปิ้ งและชมความสวยงามของ Jeddah Albalad เมอืงเก่าของนครเจดดาห ์ 
  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรดกโลกท่ีมปีระวติัมากกวา่1,400 ปี  
 23:00 น. คณะพรอ้มเชค็อินท่ีสนามบนินครเจดดาห ์

01:25 น. เท่ียวบนิท่ี SV846 นําท่านเดินทางสูก่รุงเทพมหานคร 
15:00 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูดิ้วยอุมเราะหท่ี์มบัรูร 

**วันและเวลาเดินทางไปและกลับ อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับการอนุมัติวันและเวลาของเทีย่วบินจาก
กรมการบินพลเรือน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย** 

วนัท่ี 6 มกราคม 2566

วนัท่ี 7 มกราคม 2566



 













 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ10,000 บาทโดยโอนเขา้บญัชหีรอืชาํระด้วยตนเองท่ีบรษัิทฯ 
2. จาํเป็นต้องแจง้ทางบรษัิท หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็,ผูส้งูอายุ,ผูม้โีรคประจาํตัว  

อัตตราค่าบรกิาร

84,000 บาท

79,000 บาท

96,000 บาท

พกัหอ้งละ 4 ท่าน

พกัหอ้งละ 2 ท่าน

พกัหอ้งละ 3 ท่าน

การสาํรองท่ีนัง่และการชาํระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย ์
ชื่อบญัช ีบรษัิทชารฟี 1400(ไทยแลนด์) 

เลขท่ีบญัช ี
168-2-24963-6 
สาขา ซพีทีาวเวอร์

48,000 บาทราคาเด็ก (ไมม่เีตียง)



 

 
สง่สาํเนาหนังสอืเดินทาง พรอ้มชาํระมดัจาํ 10,000 บาท สง่ได้ทาง 
Line : @Shareef1400  
Facebook : Shareef1400 
Email : info@shareefthailand.com


ท่านจะได้รบัการยนืยนัการจองจากทางทีมงาน  
 

สง่เอกสารท่ีจะใชย้ื่นวซีา่ใหกั้บทางทีมงานเมื่อได้รบัการยนืยนัการจอง  

 

ชาํระเงินสว่นท่ีคงเหลือภายในวนัท่ี 22 พฤศจกิายน 2565 




1. อาหารบุฟเฟต์ของโรงแรมทัง้ 3 มื้อ  
2. หนังสอือุมเราะห ์
3. กระเป๋าผา้สะพายขา้ง 
4. ยา่มสะพายหลังเขา้มสัยดิ 
5. ชุดเอียะหร์าม - ฮิญาบ 
6. นํ้าซมัซมั 5 ลิตร 
7. นํ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 2 ใบ 
8. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ 
9. ประกันภัยอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงินประกันไมเ่กิน 100,000 บาท 

ค่าบรกิารนี้รวม

การจอง และชาํระเงิน

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04






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

สามารถสง่มาตามท่ีอยูบ่รษัิท : ภายในวนัท่ี 22 พย. 2022 

บรษัิทชารฟี1400 (ไทยแลนด์) 
เลขท่ี 98 ชัน้ 27 อาคารสาทรสแควร ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กทม 10500 

 

Email : info@shareefthailand.com 
Line ID : @Shareef1400 
เบอรโ์ทรศัพท์ : 093-1400-001 
ท่ีอยู ่: บรษัิทชารฟี1400(ไทยแลนด์) จาํกัด 
เลขท่ี 98 ชัน้ 27 อาคารสาทรสแควร ์ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กทม. 10500 

Qr Code Line ID 

เอกสารตัวจรงิ

ชอ่งทางในการสง่เอกสาร และการแจง้การโอนเงิน



 

หมายเหต ุ
1.    บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุดุวสิยัท่ีทางบรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุได้ เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าชา้หรอืยกเลิกของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณท่ีีกองตรวจคนเขา้เมอืงไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอื 

2.    กรณท่ีีคณะไมค่รบจาํนวน 10 ท่าน ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วง
หน้า 14 วนัก่อนเดินทาง 

3.    เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แล้ว 
4.    โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัต่างๆ ท่ี

ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็น
สาํคัญ 

  
เง่ือนไขการจอง 

1.   ชาํระเงินมดัจาํท่านละ10,000 บาทโดยโอนเขา้บญัชหีรอืชาํระด้วยตนเองท่ีบรษัิทฯ 
2.   จาํเป็นต้องแจง้ทางบรษัิท หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็,ผูส้งูอายุ,ผูม้โีรคประจาํตัว 

  
  

ขอ้มูลเบื้องต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นวซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุพนิิจของสถานทตู มใิชจ่ากทางบรษัิทฯ 
2. กรณีท่านใดต้องใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งยื่นวซีา่ หรอืก่อนเดินทางกับทางบรษัิทฯ ท่านต้องแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
             ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 
3. หนังสอืเดินทางต้องมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนโดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ 
4. ท่านท่ีใสป่กหนังสอืเดินทางกรุณาถอนออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดินทางนัน้ๆ 

  
ขอ้มูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบนิและท่ีนัง่สาํรองบนเครื่องบนิ 

1.  ทางบรษัิทได้สาํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เครื่องบนิแล้ว หากท่านทําการยกเลิกทัวร ์ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด  
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมค่ีาใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท  
 แล้วแต่สายการบนิและชว่งเวลาเดินทาง 
2. หากตัว๋เครื่องบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้น 
 จรงิ และรอเงินคืนจากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

  
เง่ืือนไขในการคืนเงินในกรณียกเลิก 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั คืนเงินมดัจาํทัง้หมดภายใน15วนัทําการ 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั หกัเงินค่าทัวร ์50% 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั หกัเงินค่าทัวร ์75% 
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง หกัเงินค่าทัวร ์100%  

กรุณาอ่านหมายเหตใุห้ละเอียดทกุขอ้




