เทียวไคโร อเล็กซานเดีย
ทีพักโรงแรม 4 ดาว รวมขีอ ูฐชมวิว ล่องเรือชมโชว์ระบําหน้าท้อง
*** จ ุดท่องเทียวทีน่าสนใจ***
ปิ ระมิดกิซ่า – เมมฟิ ส – ซักคาร่า - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่นาํ$ ไนล์
พร้อมชมโชว์ระบําหน้าท้อง – ช็อปปิ$ งตลาดข่าน –อเล็กซานเดีย
กําหนดการเดินทางปี 2019:
วันที 1 /
23.00 น.

กรุ งเทพฯ
พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั(น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ P
สายการบินเอทิฮดั เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ รอทําการเช็คอินกรุ ณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT
1

วันที 2/
02.15 น.
05.45 น.

ไคโร– พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติอยี ปิ ต์ - ล่ องเรือแม่ นํา0 ไนล์ ชมวิวยามคํา
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D

ออกเดินทางโดยเทียวบินที EY407 BKKAUH 02.15-05.45 อิสระพักผ่อน บินประมาณ 7 ชัวโมง
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปลียนเครื องบินไปเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์

09.55 น.

ออกเดินทางโดยเทียวบินที EY653 AUHCAI 09.55-11.45 อิสระพักผ่อน บินประมาณ 3 ชัวโมง

11.45 น.

ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์ กรุ ณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT ก่อนผ่าน ต.ม
นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานทีเก็บสะสมโบราณวัตถุล( าํ ค่า จัดตั(ง
ขึ(นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรังเศส ชื อ Auguste Mariette ทั(งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน
ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่ งหนึ งของเมืองนี( ชมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คาเมน (Tutankhamun)
และงานศิลปะทีมีค่าไม่ตากว่
ํ า 250,000 ชิ(น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี มาแล้ว ชมรู ปปั( นดินทีแสดงถึงชี วิตประจําวัน
ของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ ติติ 1 ใน 2 ชิ(นทีมีชือของโลก (อีกชิ(นอยูท่ ีเบอร์ ลิน) ชมพระรู ป
ของฟาโรห์อคั นาแตน-ฟาโรห์นกั ปฏิวตั ิ ชมพระรู ปของพระนางฮัตเชปสุ ต (ฟาโรห์สตรี องค์เดียวของอียิปต์) รถ
ศึก และเก้าอี( บลั ลังก์ทองคํา นอกจากนี( ท่านยังได้ชมสมบัติอนั ลํ(าค่าอื นๆ อี กมากมาย เช่ น แหวน, สร้ อยข้อมื อ,
สร้อยคอ ฝี มือประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมีกษัตริ ย ์ 2ห้อง ชมมัมมีขององค์
ฟาโรห์รามเสสที 2 และมัมมีของฟาโรห์องค์อืนๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 450บาท/180ปอนด์อียปิ ต์/ท่าน )

คํา

พิเศษ !!! รับประทานอาหารคํา ล่องเรื อแม่น( าํ ไนล์ชมวิวยามคํา พร้อมชมโชว์ระบําหน้าท้อง
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า
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วันที 3/
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ไคโร– ปิ ระมิด – เมมฟิ ส - ปิ ระมิดขั0นบันได
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รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม - เช็ คเอ้ าท์ ออกจากโรงแรม
ถึ งสนามบิ นไคโร นําท่านเดิ นทางสู่ ปิระมิด หนึ งในเจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโลก เช่ น มหาปิ ระมิ ดคี ออฟ
(Cheops) ปิ ระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิ ระมิดไมครี นอส (Mycrenos) ชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ซึ งมีหน้าที
เฝ้ าวิหารและสุ สานของกษัตริ ย ์ เป็ นเครื องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเป็ นสิ งโตหมอบเพศผู ้ มีขนาดใหญ่ทีสุ ดใน
โลกยาวประมาณ 73 เมตร สู ง 20 เมตร แกะสลักจากหิ นปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ ของฟาโรห์
เคฟเฟร โดยทีบริ เวณทีราบสู งกีซ่านี(มีเพียงตัวเดียวเท่านั(น *** ขีอูฐชมวิวปิ ระมิด พาโนรามาวิว***
กรุ ณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุ ณาติดต่อไกด์หรื อหัวหน้าทัวร์
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่ งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก
บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ วา่ มีความสําคัญ ในการรวมอียปิ ต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็ นหนึ งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์ ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ที 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็ นตัวฐานรากของสถานทีโบราณ และรู ป
แกะสลักจากหิ นทียังหลงเหลืออยูใ่ นระดับพื(นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่ งเมืองเมมฟิ ส อันจัดแสดง
รู ปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหิ นแกรนิ ตสี ชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที 2 ซึ งมีพระพักตร์ อนั
งดงาม ซึ งสลักด้วยช่างฝี มือชั(นเยียมไว้ในอาคารโปร่ ง ซึ งภายในยังจัดแสดงชิ(นส่ วนวัตถุโบราณและรู ปสลัก
จากวิหารสําคัญต่างๆในอียปิ ต์ ส่ วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิ งค์ และ ฟาโรห์รามเสสที 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎที มีลกั ษณะแตกต่างกัน จากนั(นเดิ นทางต่อไปยังเมืองโบราณที ใกล้กนั อีกเมืองคื อ ซั คคาร่ า
(Sakkara) เพือชมปิ ระมิดขั0นบันได (Step pyramids) เป็ นสิ งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานทีฝังพระศพ
ของ กษัตริ ยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปิ รามิด
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า

3

วันที 4/

ไคโร- อเล็กซานเดรีย-ไคโร
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08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม - เช็ คเอ้ าท์ ออกจากโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั ป้ อมปราการซิ ทา
เดล (CITADEL) ซึ งในอดี ตนั(นเป็ นทีตั(งของ ประภาคารฟาโรส ถื อว่าเป็ นหนึ งในสิ งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ปั จจุบนั เหลื อเพียงส่ วนทีเป็ นฐานและได้มีรับการทะนุ บาํ รุ งต่อเติมจากสุ ลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบราม
ซากเดิมบางส่ วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนทีสวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร ซีฟู๊ดเซตเมนู
เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึ งเป็ นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิ มทีเป็ นหมู่บา้ นประมงเล็กๆ ทีชื อว่า รา
คอนดาห์ เมือ 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล จนเมือ 332 ปี ก่อนคริ สตกาลหรื อประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุ งขยายเมืองเพือเป็ นเมืองหลวงและตั(งชื อให้คล้องจองกับ ชื อของ
พระองค์ เมืองอเล็กซานเดรี ยนี( ยงั เป็ นสถานทีสําคัญในตํานานรักอันยิงใหญ่ของ ราชิ นีเลอโฉมชื อก้องโลก พระ
นางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ ค แอนโทนี เมืองพักผ่อนตากอากาศทีติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
นําท่านชมห้ องสมุดแห่ งอเล็กซานเดรี ย (Library of Alexandria) ทีเรี ยกได้เลยล่ะว่าเป็ น ‘แหล่งวิทยาการแห่ ง
แรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดีของโปแลนด์และอียปิ ต์ ทําการขุดค้นบางส่ วนของ เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึ งตั(งอยู่
ริ มชายฝัง ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน และได้พบสิ งก่อสร้างซึ งมีลกั ษณะคล้าย ห้องเรี ยน และหอประชุ ม ราว 2,000 ปี
ทีแล้ว ห้องสมุ ดแห่ งนี( เคยเป็ นศูนย์รวมของนักคิ ด นักเขี ยนแห่ งโลกโบราณ เป็ นทีสะสมผลงานสําคัญๆของ
นักปราชญ์กรี ก ทั(งของ พลาโต โซเครติส และของอีกหลายๆ คน แต่น่าเสี ยดายทีผลงานเหล่านั(นถูกเผาทําลาย
ไปพร้อมกับตัวห้องสมุดห้องสมุดอเล็กซานเดรี ย ได้สร้างขึ(นมาใหม่ใกล้กบั พื(นทีเดิม ใช้เวลาการสร้างใหม่นาน
กว่า 12 ปี มีสถาปั ตยกรรมทันสมัย และมีระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นอย่างดี รวบรวมหนังสื อทุกภาษาทัวโลก มี
หนังสื อมากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสื อหายาก 50,000 เล่ม จากนั(นนําท่านกลับสู่ เมืองไคโร
คํา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน
พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรื อเทียบเท่า

4

วันที 5/
เช้า
เทียง
บ่าย

คํา
21.00

ป้อมปราการไคโร - สุ เหร่ าแห่ งโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่ าน เอล คาลิลี

B L D

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม - เช็ คเอ้ าท์ ออกจากโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ชม Citadel ป้อมปราการเก่ าแก่ สร้างเมือ ค.ศ. 1176 โดยสุ ลต่านซาลาอัดดิน เพือเป็ นป้ อมปราการป้ องกันการ
รุ กรานของศัตรู สมัยสงครามครู เสด อยูบ่ นเนิ นเขากลางกรุ งไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุ งไคโรได้
ไกลถึงปิ รามิดทีกีซ่า ชม สุ เหร่ าแห่ งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุ เหร่ าทีใหญ่และสู งทีสุ ดในกรุ งไคโร
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็ จปี ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งไคโร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ตัวสุ เหร่ า และ
ส่ วนของสนาม ตรงกลางเป็ นรู ปสี เหลียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิ น Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้า
สุ เหร่ ามีหอนาฬิ กาทีพระเจ้าหลุยส์ ฟิลิ ปป์ แห่ งฝรังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์
จากวิหารลักซอร์ ทีปั จจุบนั ตั(งอยูท่ ี Place de la Concorde กรุ งปารี ส
นําท่านอิสระช้อปปิ( งสิ นค้าพื(นเมืองที ตลาดข่ าน เอล คาลิลี (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้ านค้า
เครื องเทศ เครื องเงิน, ร้านทอง, เสื( อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิ ชาวี คอฟฟี เฮาส์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน
นําท่านสู่ สนามบินไคโรเพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยอิทิฮาดแวะเปลียนเครื องทีอาบูดาบี
ไคโร- อาบูดาบี -กรุ งเทพฯ

วันที 6/

01.00 น.
บินสู่ เมืองอาบูดาบีโดยเทียวบินที EY658 CAI-AUH 01.00-06.35 (ใช้ เวลาบินประมาณ 3 ช.ม)
06.35 น. ถึงสนามบินอาบูดาบีแวะเปลืยนเครื องบินสู่ ประเทศไทย
08.45 น.
บินสู่ ประเทศไทยโดยเทียวบินที EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 (ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ช.ม)
18.25 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**หมายเหตุ** รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั(น โปรแกรมสามารถปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์จริ ง

กําหนดเดินทาง 62 (คณะ20ท่ านขึน0 ไป) ระดับทีพัก พักคู่ (บาท/ท่ าน) พักเดียวเพิม (บาท)
23-28 มิ.ย / 14-19 ก.ค

4 ดาว

39,900

4,500
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อัตรานีร0 วม
☺ ค่าตัวu เครื องบินไปกลับ โดยสายการบินอิทิฮาด ชั(นประหยัด
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั(งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินทีไคโร-กทม
☺ โรงแรมทีพัก ตามทีระบุรายการหรื อเทียบเท่า
☺ ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
☺ รถสําหรับนําเทียวตามรายการ
☺ บริ การไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ ไทยดูแลคณะตลอดทริ ป
☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะ
☺ ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ และค่านํ(าระหว่างมื(ออาหารทุกมื(อ และนํ(าดืมระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการ ในการยืนขอวีซ่า แบบท่องเทียว สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย (กรณี ท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
อัตรานีไ0 ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
ค่ายานพาหนะท่องเทียวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานทีท่องเทียวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
ค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษ อาทิเช่น นํ(าส้ม เบียร์ วิสกี( นํ(าอัดลม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั(นตํา 5$/ท่าน x 4 วัน = 20 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ ไทยตามความพอใจ (วันละ3$/ขั(นตํา)
ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สําหรับนํ(าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการสํ ารองทีนัง
1. กรุ ณายืนยันจอง เพือทําการจองตัวu พร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสารการเตรี ยมการยืนขอ
วีซ่าตามทีกําหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่ วนที เหลื อชําระทันที ก่อนยืนวีซ่าและการออกตัวu 35 วัน ก่ อนการเดิ นทาง เนื องจากจะต้องใช้ในการออกตัวu
เครื องบินและเอกสารต่างๆ เพือยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วีซ่ า ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ{ ในการหัก ค่ า ธรรมเนี ย มการยื นวี ซ่ า ,
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึ(นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 35 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั(นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ{ ในการไม่คืนเงินมัดจํา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัวu 30 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ{ ไม่คืนเงินเต็มจํานวน100%
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หมายเหตุ
1. เนืองจากเป็ นกรุ๊ ปจัดทําตามความต้องการจึงไม่มีเงือนไขการยกเลิก ราคาจะปรับเปลียนตามผูเ้ ดินทางจริ ง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ{ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น( ี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนืองจากรายการทัวร์ น( ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ{ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ{ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ{ ในการแจ้งสถานทูตฯเพือให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื องวีซ่าของท่าน เนื องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั(งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเทียวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดทีเกิดขึ(นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ{ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น( ีเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานทีเกิดขึ(นจริ ง

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt
- หนั งสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลื อการใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทาง และต้องมีหน้าว่างเหลื อสําหรั บ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ าย ต้องเป็ นรู ปถ่ายหน้าตรงเป็ นรู ปสี ขนาด 2 นิ( ว ถ่ายไม่เกิ น 6 เดื อน จํานวน 3 ใบ และต้องเป็ นรู ปถ่ายทีมีพืน0
หลังสี ขาว เท่ านั0น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารู ปถ่ายทีเป็ นรู ปสติ}กเกอร์ หรื อรู ปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รู ปโพลาลอยด์
และรู ปถ่ายทีมีววิ ด้านหลัง
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ต้องแสดงสําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดิ นทาง
แสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุ น้ ส่ วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริ ษทั เป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนั กงาน ต้องมี หนังสื อรั บรองการทํางานจากทางบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที สังกัด มี ขอ้ ความระบุ ตาํ แหน่ ง
เงิ นเดื อน รายได้ วันเริ มทํา งาน และช่ วงเวลาที ได้รับอนุ ม ตั ิ ใ ห้ล าหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่ า นั(น และจะต้อง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั(น) และสําเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั(งเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงิ นในชื อของผูเ้ ดิ นทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยํา0 ** ไม่ สามารถใช้ สําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือน
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