
มักกะห์ 4 คืน 
มาดีนะห ์2 คืน

อุมเราะห์เดือน 
ร อ ม ฏ อ น
0 7  -  1 4  เม .ย .  6 6

วั น ศุ ก ร์ ที่ 07 เมษายน 2566

12.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู10 

17.20 น. เดินทางสูน่ครเจดดาห ์ประเทศซาอุดิอาระเบยี โดยเท่ียวบนิท่ี SV845

หลังจากเชค็อินและเขา้ไปในเกทเรยีบรอ้ยแล้ว ทกุท่านเปล่ียนชุดเอ๊ียะรอม เพื่อเตรยีม
พรอ้มสาํหรบัการเหนียตเอ๊ียะรอมอุมเราะห์

ก่อนเครื่องลงท่ีสนามบนิเจดดะหป์ระมาณ 1 ชัว่โมงครึง่ : ทีมงานจะแจง้ใหท้กุท่าน    
เหนียตครองเอ๊ียะรอมอุมเราะห์

21.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเจดดะห ์ หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง นําทกุท่าน
เดินทางเข้าสู่นครมักกะหโ์ดยรถบัส (ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินไปโรงแรมประมาณ          
1 ชัว่โมง 30 นาที )

เดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรม Makkah Hotel & Tower (หรอืเทียบเท่า) ตัง้อยูติ่ดกับ            
มสัยดิอัลฮะรอม

เมื่อถึงโรงแรมพกัผอ่นเล็กน้อยและนําท่านไปทําอุมเราะห์



วั น อั ง ค า รที่ 11 เมษายน 2566

วั น พุ ธที่ 12 เมษายน 2566

วั นพฤหั สบดี ที่13 เมษายน 2566

วั น ศุ ก ร์ ที่ 14 เมษายน 2566

วั นที่ 07-10 เมษายน 2566

11:00 น. ทําการเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพักท่ีนครมักกะห ์ เพื่ อเดินทางสู่นครมาดีนะห ์            
โดยรถบสั Saptco ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

คณะเดินทางถึงท่ีพกัท่ีนครมาดีนะห ์ เขา้พกั ณ โรงแรม Royal Andalus Hotel 
or Al Andalus Classy Hotel (ระดับ 3 ดาวหรอืเทียบเท่า) ติดกับประตท่ีู 329

17:00 น.

พกัผอ่นตามอัธยาศัย พรอ้มละหมาดตะรอเวย๊ะห ์และละหมาดกียามุล้เลน

15:00 น. นําท่านออกเดินทางสูน่ครเจดดาห์

03:15 น. เท่ียวบนิท่ีSV844 นําท่านเดินทางสูก่รุงเทพมหานคร

คณะเดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูดิ้วยอุมเราะหท่ี์มบัรูร15:40 น.

ละหมาดกียามุล้เลนจะเริม่ต้นในวนัพฤหสับดีท่ี 6 เมษายน 2566 (ตรงกับวนัท่ี 15 ของ
เดือนรอมฏอน โดยเวลาละหมาดจะเริม่ต้นเวลา 00:30 น. และจะเสรจ็สิน้ 02:30 น.)

พกัผอ่นตามอัธยาศัย พรอ้มละหมาดตะรอเวย๊ะห ์และละหมาดกียามุล้เลน

ละศิลอดท่ีเจดดะห ์จากนัน้เตรยีมตัวไปสนามบนิ

คณะพรอ้มเชค็อินท่ีสนามบนินครเจดดาห์22:30 น.



มั
ก

ก
ะ
ห์



ม
า

ดี
น

ะ
ห์



129,000 บาท

119,000 บาท

อัตตราค่าบรกิาร

149,000 บาท

พกัหอ้งละ 4 ท่าน

พกัหอ้งละ 2 ท่าน

พกัหอ้งละ 3 ท่าน

การสาํรองท่ีนัง่และการชาํระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย ์
ชื่อบญัช ีบรษัิทชารฟี 1400(ไทยแลนด์) 

เลขท่ีบญัช ี
168-2-24963-6 
สาขา ซพีทีาวเวอร์

58,000 บาทราคาเด็ก

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

109,000 บาท

99,000 บาท

129,000 บาท

58,000 บาท

ราคารวมอาหาร ราคาไมร่วมอาหาร



ค่าบรกิารนี้รวม

การจอง และชาํระเงิน

Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

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

ท่านจะได้รบัการยนืยนัการจองจากทางทีมงาน 

สง่เอกสารท่ีจะใชย้ื่นวซีา่ใหกั้บทางทีมงานเมื่อได้รบัการยนืยนัการจอง 

ชาํระเงินสว่นท่ีคงเหลือ ภายในวนัท่ี 10 มนีาคม 2566

1. อาหารบุฟเฟต์ของโรงแรมทัง้ 3 มื้อ  
2. หนังสอือุมเราะห ์
3. กระเป๋าผา้สะพายขา้ง 
4. ยา่มสะพายหลังเขา้มสัยดิ 
5. ชุดเอียะหร์าม - ฮิญาบ 
6. นํ้าซมัซมั 5 ลิตร 
7. นํ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 
8. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ (สายการบนิตามกําหนดการของกรมการปกครอง) 
9. ประกันภัยอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงินประกันไมเ่กิน 100,000 บาท



เอกสารตัวจรงิ

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

สามารถสง่มาตามท่ีอยูบ่รษัิท : ภายในวนัท่ี 10 มนีาคม 2566

บรษัิทชารฟี1400 (ไทยแลนด์) 
เลขท่ี 98 ชัน้ 27 อาคารสาทรสแควร ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กทม 10500

ชอ่งทางในการสง่เอกสาร และการแจง้การโอนเงิน

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



กรุณาอ่านหมายเหตใุห้ละเอียดทกุขอ้

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุได้ เชน่ การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าชา้หรอืยกเลิกของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณท่ีีกองตรวจคนเขา้เมอืงไม่
อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอื 

2. กรณีท่ีคณะไมค่รบจาํนวน 10 ท่าน ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วง
หน้า 14 วนัก่อนเดินทาง 

3. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แล้ว 
4. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัต่างๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็น
สาํคัญ 

  
เง่ือนไขการจอง 

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

  
  

ขอ้มูลเบื้องต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นวซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุพนิิจของสถานทตู มใิชจ่ากทางบรษัิทฯ 
2. กรณีท่านใดต้องใชพ้าสปอรต์เดินทาง ชว่งระหวา่งยื่นวซีา่ หรอืก่อนเดินทางกับทางบรษัิทฯ ท่านต้องแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
3. ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 
4. หนังสอืเดินทางต้องมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือนโดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ 
5. 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%  


