อุมเราะห์

13 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560

ถือศีลอด ละหมาดตารอเวี๊ยะ และกิยามุลเลล
ใน 10 คา่ คืนสุดท้ ายของเดือนรอมฎอน

ร่ วมเดินทางประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมสัมผัสบรรยากาศ 10 คืนสุ ดท้ายของเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดอัลนาบาวีย ์
และ ค่าคืนที่ 27 และร่ วมละหมาด อีดอีดิ้ลฟิ ตริ ณ มัสยิดอัลฮารอม นาโดยมัคคุเทศก์ที่มีความรู ้และเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์
รายละเอียดการเดินทางที่น่าสนใจ ดังนี้

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
21.30
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์สายการบินอิยปิ ต์แอร์ โดยมีทีมงานของบริ ษทั ฯรอให้การต้อนรับท่าน
อย่างอบอุ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2560
00.55
เที่ยวบิน MS 961 นาท่านเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ เพื่อทาการต่อเครื่ องไปยังเมืองมาดีนะห์
07.00
เที่ยวบิน MS 695 นาคณะเดินออกจากกรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์
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09:50

คณะเดินทางถึงมาดีนะห์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางเข้าพักที่โรงแรม
นาคณะเดินทางไปละหมาด ณ มัสยิดอัล-นาบาวีย ์ เยีย่ มเยียนและให้สลามกับศาสดามูฮมั มัด(ซล.) และแนะนาให้ท่านรู ้จกั
ส่วนต่างๆของมัสยิดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นรอบบริ เวณมัสยิดอัล-นาบาวีย ์ เยีย่ มเยียนกุโบร์บะ
เกี๊ยะ พร้อมถือศีลอด ละศีลอด และละหมาดตารอเวีย๊ ะ ณ มัสยิดอัล-นาบาวีย ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
อิสระตามอัธยาศัย พร้อมถือศีลอด ละศีลอด และละหมาดตารอเวีย๊ ะ ณ มัสยิดอัล-นาบาวีย ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ร่ วมละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิด อัลนาบาวีย์ พร้ อมกับพีน่ ้ องมุสลิมจากทัว่ โลก

วันที่ 16 มิถุนายน 2560
คณะพร้อมกันในชุดเอี๊ยะห์รามพร้อมออกเดินทางไปยังนครมักกะห์
ระหว่างทางนาคณะเดินทางเยีย่ มเยือนสถานที่
ประวัติศาสตร์ในเมืองมาดีนะห์ไม่วา่ จะเป็ นมัสยิดกุบาอ์ (มัสยิดแห่งแรกของอิสลาม) สมรภูมิอุฮุด มัสยิดกิบละตัยน์
(มัสยิดสองกิบลัต) สมรภูมิคอนดัก(สงครามสนามเพลาะ)และตลาดอินทผลัมจากนั้น นาคณะไปยังซุล้ ฮุไลฟะห์มีกอต
สาหรับเมืองมาดีนะห์เพื่อละหมาดสุนตั เอี๊ยะห์รามและเหนียตเอี๊ยะห์รามอุมเราะห์ แล้วเดินทางสู่มกั กะห์ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5 ชัว่ โมง คณะเดินทางถึงที่มกั กะห์ เข้าที่พกั เก็บสัมภาระในห้องพัก หลังจากพักผ่อนเล็กน้อย นาคณะเข้ามัสยิด
อัล-ฮารอม เพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ ทาการตอวาฟ สะแอ และตะฮัลโล้ล จนเสร็ จสิ้นพิธีอุมเราะห์ จากนั้นพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่ 17-29 มิถุนายน 2560
ระหว่างที่คณะพักในเมืองมักกะห์ ให้ท่านอิสระกับการปฏิบตั ิศาสนกิจ ถือศีลอด การละหมาดตารอเวีย๊ ะ ทาอิบาดะห์ให้
มากๆ พร้อมร่ วมละหมาดตารอเวีย๊ ะในคา่ คืนที่ 27 แห่ งเดือนรอมฎอน คืนลัยละตุ้ลกอต ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

วันที่ 23 มิถุนายน 2560
ละหมาดวัสศุกร์ ณ มัสยิดอัลฮารอม พร้ อมกับพีน่ ้ องมุสลิมจากทัว่ โลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ร่ วมพิธีละหมาดอีดอีดลิ้ ฟิ ตริและละหมาดวัสศุกร์ ณ มัสยิดอัลฮารอม

วันที่ 30 มิถุนายน 2560
เตรี ยมเก็บสัมภาระ ทาการตอวาฟอาลา ณ มัสยิด อัล-ฮารอม รถบัสนาคณะเดินทางออกจากมักกะห์ไปยังสนามบินเจดาห์
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง
เที่ยวบินที่ MS 672 นาท่านเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง

18.30
19.40
นาท่านเดินทางสู่กรุ งไคโร ประเทศอิยปิ ต์เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.45
เที่ยวบินที่ MS960 นาท่านกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
12.35
เที่ยวบินที่ MS960 นาคณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร อิ่มเอมกับการเยีย่ มเยียนสถานที่ทางประวัติศาสตร์
อิสลามมากมาย พร้อมกับได้รับอุมเราะห์และที่สมบูรณ์....อินชาอัลเลาะห์
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อัตราค่าบริการ
ท่ านละ 85,000

จานวนท่ าน/ห้ อง
3 - 4 ท่ าน / ห้ อง

ที่พกั
*** โรงแรม 3 ดาว ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพ- มาดีนะห์ และ/หรื อ เจดดาห์ -กรุ งเทพ ชั้นประหยัด
2.ค่า Tax + Fuel Charged + Insurance ของสนามบินทุกแห่ง
3.ค่าโรงแรมที่พกั ตลอดรายการ
4.ค่าอาหารตามระบุไว้ตลอดรายการ
5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดรายการ
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุมเราะห์ (สาหรับผูท้ ี่ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ครั้งแรก)
8.ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นตลอดการเดินทาง
9.ค่าน้ าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางตามที่สายการบินกาหนด (30 กก. ต่อท่าน)
10.ค่าน้ าหนักของกระของน้ าซาซาตามที่สายการบินกาหนด (5 ลิตร ต่อท่าน)
11.ชุดเอี๊ยะรามสาหรับผูช้ าย และชุดตะละกงสาหรับผูห้ ญิง
12.นักวิชาการทางศาสนาคอยอานวยความสะดวกและบริ การและให้คาแนะนาท่านอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่มนอกรายการ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
2.ค่าทาธรรมทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
3.ค่าน้ าหนักของกระของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กก. ต่อท่าน)
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% คิดจากราคาทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าอุมเราะห์เพิ่มเติม (สำหรับผู้ทเี่ คยเดินทำงไปประกอบพิธีอุมเรำะห์ มำแล้ ว ซึ่งทำงกำรซำอุดอิ ำระเบียมีกำรเรียกเก็บเพิม่ ขึ้น
ประมำณ 20,000 บำท)
*****หมายเหตุ กรณี ผโู ้ ดยสารโดนปฏิเสธการเข้าประเทศ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน*****
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ วีซ่าประเภทอุมเราะห์
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วนั เดินทางออกจากประเทศไทย และมีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้าติดกัน
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 6 รู ป พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา ไม่รับรู ปถ่ายด้านข้าง หรื อ มุมเอียง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาทะเบียนสมรสสาหรับสามี ภรรยา
5. สาเนาสูติบตั รสาหรับบุตร
6. เอกสารการฉี ดวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่
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