RETURN AIRTICKET WITHDRAWAL
Requirements
1. Appointment letter
2. Personal Letter requesting for refund of Return Air-ticket Fee
3. IC Copy & Original
4. Passport Copy & Original
5. Original receipt of Return Air-ticket
6. IC Copy & Original of Husband
7. Passport Copy & Original of Husband
8. Marriage Certificate / Divorce Certificate
9. Embassy Letter for Renouncement of Citizenship if the applicant has already
surrendered Myanmar Citizenship.
** If the applicant cannot provide original documents, his/her application will be
rejected .
** Please note that Consular Officer reserves the right to request additional documents
as necessary.

အပြန်လေယာဉ်စရိတ ် ပြန်ေည်ထတ
ု ယ
် ခ
ူ ွင ့်် လေ ာက်ထာားပခင်ား
(က) Appointment နှင ့် ကိုယရ ေးရလ ျှောကလျှော
(ခ) အပြနရလယျှောဉ်စ တ ရြေးသွငေးထျှောေးသူ၏ IC (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(ဂ) နင
ို ငံကူေးလကမှတ (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(ဃ) ရငွသင
ွ ေးထျှောေးသည့် ရပြစျှော (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(င) ခငြွနေးပြစသူ၏ IC (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(စ )ခငြွနေးပြစသူ၏ နင
ို ငံကူေးလကမှတ (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(ဆ) လကထြစျှောခ ျုြ (သမဟို
ို ့် တ) ကွျှောရှငေးစျှောခ ျုြ (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
(ဇ) နင
ို ငံပချှောေးသျှောေးအပြစ ခံယူထျှောေးသူပြစြါက နင
ို ငံသျှောေးစွနထျှောေးရ
ကျှောငေး သံရို ံေး၏ ရထျှောကခံစျှော (မူ ငေး နှင ့် မတထူ)
့်
** မူရင်ားအလထာက်အထာား တင်ပြနိင
ု ပ် ခင်ားမရိ ြါက ေုြ်ငန်ားလ

ာင်ရွက်ခွင့်် ြယ်ဖျက်ခံ ရမည် ။

** ေုြ်ငန်ားေိအ
ု ြ် ချက်အရ ေိအ
ု ြ် မည့််စာရွ က်စာတမ်ားမျာား ထြ် မံလတာင်ားခံမည် ပဖစ်ြါလ ကာင်ား
အသိလြားအြ် ြါသည်။

သို ့်
သံအမတကကေး
ပမနမျှောသံရို ံေး
စငကျှောြူမမျုြို့

ကစွွဲ၊ ၂၀
အရ ကျှောငေးအ ျှော။

ခိုနစ
ှ

လ

က

မိမိလြားသွငား် ထာားလသာ အပြန်လေယာဉ်စရိ တအ
် ာား ပြန်ေည်ထတ
ု ယ
် ူ ခွငပ့်် ြြုြါရန်
လေ ာက်ထာားပခင်ား

ကျွနရတျှော/ကျွနမ_______________________
(____________),

ထိုတရြေးသည့် ကစွွဲ

၊

နင
ို ငံကူေးလကမှတ

အမှတ

(_____________)၊

ထိုတရြေးသည့်

ရန ျှော

(__________________) ကင
ို ရဆျှောငသူသည စငကျှောြူနင
ို ငံ ပမနမျှောသံရို ံေးသို ့် အပြန ရလယျှောဉ်စ တ
စငကျှောြူရ ေါ်လျှော (၅၀၀) အျှောေး (_______________)

ကရနတွ
့် င ရြေးသွငေးခွဲ့်သပြင ့် ယခိုအခါ

(၃)နှစရက ျှောလွနသွျှောေးမြပြစရသျှောရ ကျှောင ့် အဆိုြါရလယျှောဉ် စ တအျှောေး ပြနလညထိုတယူခွငပ့် ြျုြါ န
ရလ ျှောကထျှောေးအြြါသည။

ရလေးစျှောေးစွျှောပြင ့်

လကမှတ

၊___________________

အမည

၊___________________

စငကျှောြူ ရန ြလြစျှော

၊___________________
____________________
____________________

ြိုနေးနံြါတ

၊___________________

