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“ ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร ”
บินตรงไม่เสียเวลา / โปรแกรมดี / เที่ยวไฮไลท์ / เที่ยวสบายๆ

**** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว ****
- ที่ราบสูงกิซ่า -เมืองเมมฟิส – ซัคคาร่า - พิพิธภัณฑ์ฯ– เมืองอียิปต์เก่า
- เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมศพใต้ดิน - ป้อมปราการเก่าแก่ - หอสมุดฯ
- สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่าน อัลคาลีลี – ห้างสรรพสินค้าชั้นนา - City Star
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กาหนดการเดินทางปี 2015:
วันที่แรก

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.  คณะพร๎อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7
เคาเตอร์ Q10-14 สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน กํอนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ - ไคโร – ปิระมิด – โรงงานกระดาษ – โรงงาน น้าหอม
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00.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS961 BKK CAI 0050 0550
เวลาบิน 9.5 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช๎ากวําประเทศไทย 5 ชม.
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว
เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ ประจําประเทศอียิปต์ จะคอย ต๎อนรับ จากนั้นนําทํานออกเดินทางไปยังโรงแรมเพื่อ
รับประทานอาหาร
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรม
หลังจากนั้นนําทํานเดินทาง สู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เชํน มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)
ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน๎าที่เฝ้าวิหารและ
สุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผูมี๎ ขนาดใหญํที่สุดในโลกยาวประมาณ
73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก๎อนเดียวโดยใช๎พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณ
ที่ราบสูงกีซํานี้มีเพียงตัวเดียว
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําทํานเดินทางสูํ เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเกํา แหํงแรกในยุคอียิปต์โบราณกวํา 5,000 ปี ถูก
บันทึกไว๎ในประวัติศาสตร์วํามีความสําคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ลํางให๎เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แหํงราชวงศ์ที่ 1 ระหวํางทางทํานจะได๎เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูป
แกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยูํในระดับพื้นดิน เข๎าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งแหํงเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูป
แกะสลักขนาดยักษ์ ด๎วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม
ซึ่งสลักด๎วยชํางฝีมือชั้นเยี่ยมไว๎ในอาคารโปรํง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นสํวนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหาร
สําคัญตํางๆในอียิปต์ สํวนการจัดแสดงกลางแจ๎ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสส ที่ 2 โดยแตํละองค์จะสวม
มงกุฎที่มีลักษณะแตกตํางกัน จากนั้นเดินทางตํอไปยังเมืองโบราณที่ใกล๎กันอีกเมืองคือ ซัคคารํา (Sakkara)
เพื่อ ชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งกํอสร๎างขนาดใหญํ ใช๎เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์
ซอเซอร์ และเป็นต๎นแบบของปิรามิด
ค่า
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 พักค๎างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว MENA HOUSE Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
07.00 น.
08.00น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ไคโร – อเล็กซานเดรีย - ไคโร

07.00น

L

D

 รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรม
นําทํานออกเดินทางไปยัง เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองทําริมทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวง
แหํงที่สองของอียิปต์ อยูํทางด๎านตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนสามเหลี่ยมปากแมํนํ้าไนล์ ริมทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนหํางจากเมืองไคโรราว 200 กิโลเมตร ชม หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacombs) 1 ใน
7 สิ่งมหัศจรรย์แหํงโลกยุคกลาง สุสานที่ขุดเป็นอุโมงค์อยูํใต๎ดินของชาวกรีก ในอดีตสันนิษฐานวําสร๎างขึ้นใน
สมัยคริสศตวรรษที่ 2 เดิมเป็นสุสานสํวนบุคคลตํอมาได๎ขยายให๎ใหญํขึ้น เพื่อเป็นสุสานของชาวโรมันที่นับ
ถือคริสศาสนา สุสานแหํงนี้ถูกค๎นพบโดยบังอิญเมื่อลาตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในโพรงใต๎ดิน เมื่อปี ค.ศ 1990
ภายในสุสานได๎ผสมศิลปะแบบอิยีปต์กับศิลปะแบบคลาสสิคของกรีกและโรมันเข๎าด๎วยกันอยํางกลมกลืน ซึ่ง
เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของอเล็กซานเดรีย นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงาม นาท่านชม Pompey’s
Pillar โบราณสถานที่เกําแกํและเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีชมพูจาก
เมืองอัสวานสูงประมาณ 30 เมตร หัวเสาประดับด๎วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร๎างถวาย
จักรพรรดิ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว หลงเหลืออยูํ ชม Citadel of
Quetbay ป้อมปราการเกําแกํ ซึ่งแตํกํอนถือเป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ แตํเหตุการณ์
แผํนดินไหวถึง 2 ครั้ง 2 คราว ทําให๎ประภาคารถูกทําลายจนหมดสิ้น ประภาคารปัจจุบันนี้เป็นอันที่สร๎างขึ้น
ใหมํแทนที่อาคารเดิมที่สูญเสียไป เชิญทํานอิสระ เพลิดเพลินและถํายรูปกับวิวของน้ําสีฟ้าสดใส ของทะเลเม
ติเตอร์เรเนียน, ป้อมประภาคาร และซื้อของที่ระลึกบริเวณหาด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเข้าชม หอสมุดอเล็กซานเดรีย (The Great Library of Alexandria) ที่ใหญํและทันสมัยที่สุด
ในโลก ภายในมีที่นั่งอํานหนังสือเกือบ 2 หมื่นที่นั่ง อาคารที่ใช๎ปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่สร๎างขึ้นใหมํ ใช๎เวลา
การสร๎าง 12 ปี ด๎วยเงินทุน 220 ล๎านเหรียญสหรัฐ แตํย๎อนกลับไปเมื่อสองพันห๎าร๎อยกวําปีกํอน ห๎องสมุด
นี้ได๎ถูกทําลายหลายครั้ง ตั้งแตํ 47 ปีกํอนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด๎วยการเผาทําเรืออ
เล็กซานเดรีย ห๎องสมุดตั้งอยูํติดกับทําเรือจึงพลอยถูกเผาไปด๎วย หนังสือนับแสนเลํมถูกทําลาย แตํคลีโอพัต
ราที่ 7 ตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห๎องสมุดให๎กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีคนรักของพระนางจึงยก
ทัพไปตีเมือง Pergamum เมืองที่เป็นที่รู๎กันวําที่มีหนังสือตําราที่ดี เมื่อมีชัยชนะ มาร์ก แอนโทนี่จึงขนหนังสือ
ทั้งหมดกลับอียิปต์และนํามาบรรจุไว๎ในหอสมุด จากนั้นนําทํานเดินทางกลับไคโร
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในกรุงไคโร
พักค๎างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว MENA HOUSE Hotel หรือเทียบเท่า
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - สุเหร่ามูฮัมหมัด อาลี- ตลาด ห้าง city star- กรุงเทพฯ

วันที่สี่

B
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 รับประทานอาหารเช๎าที่ในโรงแรม และเช็คเอ๎าท์
นําทํานชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ําคํา จัดตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเกําแกํและการตกแตํง
ภายในได๎รับการยกยํองวํางดงามสมบูรณ์แหํงหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน๎ากากทองคําของฟาโรห์ตุตันคาเมน
(Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีคําไมํต่ํากวํา250,000 ชิ้น มีอายุเกําแกํเกือบห๎าพันปีมาแล๎ว ชมรูปปั้นดิน
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เที่ยง
บ่าย

19.00 น.
20.00 น.
23.20 น.

ที่แสดง ถึง ชีวิตประจําวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนาง
เนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีก
ชิ้นอยูํที่ เบอร์ลิน ) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน -ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต
(ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก๎าอี้บัลลังก์ทองคํา นอกจากนี้ทํานยังได๎ชมสมบัติอันล้ําคําอื่น ๆ
อีกมากมาย เชํน แหวน, สร๎อยข๎อมือ, สร๎อยคอ ฝีมือประณีต ล๎วนมีอายุกวํา 3,300 ปี หากทํานต๎อง การ
เข๎าชมห๎องมัมมี่กษัตริย์ 2ห๎อง ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต๎องจําย
คําเข๎าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อียิปต์/ทําน )
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่ สร๎างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลตํานซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อม
ปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยูํบนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของกรุงไคโรได๎ไกลถึงปิรามิดที่กีซํา ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหรําที่
ใหญํและสูงที่สุดในกรุงไคโร สร๎างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร
ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ ตัวสุเหรํา และ สํวนของสนาม ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญํสูง 52
เมตร เส๎นผําศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร๎างด๎วยหิน Albaster ตกแตํง
ด๎วยโคมไฟระย๎างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน๎าสุเหรํามีหอนาฬิกาที่พระเจ๎าหลุยส์ฟิลิปป์แหํงฝรั่งเศส
มอบให๎รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยูํที่ Place de la
Concorde กรุงปารีส นําทําน ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ ( Khan El Khalili Bazaar)
หลากหลายด๎วยร๎านค๎า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร๎านทอง, เสื้อผ๎า ฯลฯ ชมร๎านกาแฟอายุรํวม200 ปี ฟิชาวี คอฟ
ฟี่เฮาส์ จากนั้นนําทํานสูํห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําแหํงไคโรห้าง City Star อิสระช็อปปิ้ง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานสูํสนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ
บินตรงสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 2320-12.40+
กรุงเทพฯ

วันที่ห้า
12.40 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด๎วยความสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 
*************************************************************

***ถ้ารู้จัก...แล้วคุณจะรักอนันต์ดาทัวร์***
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กาหนดการเดินทาง 58 (คณะ 15 ท่าน)

ระดับที่พัก

กรุณาติดตํอสอบถาม

5 Deluxe

พักคู่/พัก3ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ไมํมีแจกกระเป๋าเดินทาง
อัตรานี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยสารการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด
 โรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเทํา
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสําหรับนําเที่ยวตามรายการ
 บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ / สําหรับกลุํม คณะ 15 ทํานขึ้นไปจะมีหัวหน๎าทัวร์คนไทย
 คําประกันอุบัติเหตุแบบหมูํคณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ และคําน้ําระหวํางมื้ออาหารทุกมื้อ และระหวํางวัน
 คําธรรมเนียมการยื่นขอวีซํา แบบทํองเที่ยว สําหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีทํานถูกปฏิเสธการขอวีซํา ทาง
สถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมให๎ทําน)
อัตรานี้ไม่รวม
 คําใช๎จํายสํวนตัว
 คํายานพาหนะทํองเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู๎เดินทางต๎องการชมสถานที่ทํองเที่ยวอิสระหรือรายการ
เสริม)
 คําอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเชํน น้ําส๎ม เบียร์ วิสกี้ น้ําอัดลม ฯลฯ
 คําใช๎จํายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 คําทิปไกด์ ทัวร์ลีดเดอร์ และคนรถ ขั้นต่ํา 5$/วัน สําหรับหัวหน๎าทัวร์ไทยตามศรัทธา (ขึ้นต่ํา3$/วัน)
 คํายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
 คําปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว๎
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.
กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 45วัน กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระงวดแรก 10,000 บาท / ทําน และสํงมอบ
เอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซําตามที่กําหนด ***(กรณีเป็นชาวตํางชาติ อาจจะต๎องใช๎เวลานานกวําปกติ
ประมาณ 1 เดือน)
2.
สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนยื่นวีซําและการออกตั๋ว 35 วัน กํอนการเดินทาง เนื่องจากจะต๎องใช๎ในการออกตั๋ว
เครื่องบินและเอกสารตํางๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซําของทางสถานทูต
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3.
4.
5.
6.

กรณีวีซําไมํผํานการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําธรรมเนียมการยื่นวีซํา ,
คําบริการ และคําใช๎จํายตํางๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
การยกเลิกต๎องแจ๎งลํวงหน๎า 30 วันกํอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินมัดจํา งวดแรก
กรณียกเลิกหลังยืนวีซําและออกตั๋ว 25 วัน บริษัทฯ มีความจําเป็นต๎องขอหัก 70 % ของคําทัวร์
กรณียกเลิกกะทันหันกํอนการเดินทางไมํเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินเต็มจํานวน100%
ของคําทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัท ไมํมีนโยบายยกเลิกทัวร์ ในกรณีที่ไมํครบ 15 ทําน จะไมํมีหัวหน๎าทัวร์เดินทางด๎วยเทํานั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไข
ได๎และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข๎าประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตฯเพื่อให๎อยูํใน
ดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซําของทําน เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง ทาง
บริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของเอกสารวีซํา
5. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู๎เดินทางเป็นสําคัญ
**หมายเหตุ ** กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเป็นหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึด
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-654-2680-5 หรือ 083-298-4684
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt ( ประเทศอียิปต์ไมํมีการขอวีซําด่วนใดๆทั้งสิ้น )
- หนังสือเดินทาง ต๎องมีอายุเหลือการใช๎งานอยํางน๎อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต๎องมีหน๎าวํางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซํา และตราประทับเข๎า-ออกอยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม
- รูปถ่าย ต๎องเป็นรูปถํายหน๎าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถํายไมํเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และต๎องเป็นรูปถํายที่ มี
พื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานทูตไมํรับพิจารณารูปถํายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลา
ลอยด์ และรูปถํายที่มีวิวด๎านหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตํอ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต๎องแสดง สําเนาใบทะเบียนการค๎า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู๎
เดินทางแสดงความเป็นเจ๎าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ๎นสํวน (ไมํต๎องใช๎ตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะต๎องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ *****
กรณีเป็นพนักงาน ต๎องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนํวยงานที่สังกัด มีข๎อความระบุตําแหนํง
เงินเดือน รายได๎ วันเริ่มทํางาน และชํวงเวลาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น และจะต๎อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็นสําคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต๎องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ พร๎อมตรา
ประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร๎อมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู๎เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร๎อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ย้า** ไม่สามารถใช้สาเนาบัญชี เงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
** หมายเหตุ : หากทํานเตรียมเอกสารไมํครบถ๎วนตามที่ได๎ระบุไว๎ด๎านบน เป็นเหตุให๎โดนปฏิเสธ หรือ ไมํผํานการ
ขอวีซําเข๎าประเทศในครั้งแรก ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบในคําใช๎จํายในการยื่นขอวีซําใหมํ , การจัดเก็บเอกสารรอบ
สอง หรือ ความลําช๎าในใดใดที่จะเกิดขึ้น**
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