فرم مشخصـات ويـزاي شنگن
آژانس :

کد تور :

تاريخ حرکت :

قابل توجه مسافرين محترم :
 -1لطفا به سواالت ذکر شده در اين پرسشنامه دقیقا پاسخ دهید  .فرمهائی که اطالعات کامل نداشته باشند از طـر سـفارت
مربوطه مرجوع و اين امر موجب تاخیر يا مردود شدن ويزا میگردد .
 -2بدلیل اينکه جهت فرزندان بايد فرم ويزاي جداگانه پر شود لطفا قسمت مربوطه را کامل تکمیل نمائید .

** تمامی گذرنامه ها بايد داراي امضا باشند** .
** پاسپورت مسافران زير  18سال ،توسط والدين امضا شود** .
EMAIL ADDRESS:
MOBILE

نام

/

نام خانوادگی مسافر :

نام خانوادگی قبلی مسافر (در شناسنامه) :
وضعیت تاهل  :مجرد

متاهل 

طالق گرفته 

بیوه 

نام و نام خانوادگی و نسبت همراهان مسافر در اين سفر:

 آيا ملیت (پاسپورت) ديگري به غیر از ملیت کشور محل تولد خود داريد؟بلی( ارائه مدرک الزامیست) .

نام کشور:

خیر 

 آيا مجوز اقامت کشور ديگري به غیر از کشور اصلی خود داريد؟بلی( ارائه مدرک الزامیست) .

نام محل اقامت:

 -آيا مجوز بازگشت به آن کشور را در اختیار داريد ؟ بلی

خیر
خیر

 آيا در کشور ديگري به غیر از کشور اصلی خود مشغول به کار هستید؟بلی( ارائه مدرک الزامیست) .

نام کشور:

آدرس منزل ( :حاوی شهر ،خیابان های اصلی/میدان ،کوچه ،پالك ،واحد)

تلفن منزل (با ذکر کد شهر) :

خیر 

وضعیت اشتغال در حال حاضر :
دانش آموز

شاغل

(( کلمات عمومی مثل تاجر و آزاد مورد قبول نمی باشد ))

دانشجو

خانه دار

بازنشسته 

مستمري بگیر

بیکار

* درصورت شاغل بودن:
-

نام شرکت  /محل کار:

-

سمت :

-

آدرس محل کار :

-

تلفن محل کار (با ذکر کد شهر):

زمینه کاري:

* درصورت بازنشسته بودن:
-

نام شرکت /محل کار قبلی :

-

سمت قبلی:

زمینه کاري:

* در صورت دانشجو /دانش آموز بودن:
-

نام آموزشگاه:

-

مقطع و رشته تحصیلی :

-

آدرس آموزشگاه:

-

تلفن آموزشگاه:

سوابق ويزا :
 -آيا در گذشته رواديد شنگن داشته ايد؟

بله  سال (میالدي) :

خیر 

از کشور:

 آيا تاکنون براي تقاضاي رواديد شنگن اثرانگشت داده ايد؟بله  در سال (میالدي) :

خیر 

از کشور:

*** آيا سابقه رد شدن درخواست تقاضاي رواديد شنگن يا ساير کشورها را داشته ايد؟
بله  از کشور(ها):

در سال (میالدي) :

**دلیل رد شدن درخواست ويزايتان را بصورت خالصه ذکر نمايید:
خیر 

***مهم ***
*چنانچه مسافر قبال از سفارتخانه اي درخواست ويزا نموده و به هر دلیل موفق به اخذ ويزا نشده است ،موظف به اعالم در فرم مشخصات و
ارائه مدرک-گذرنامه فعلی يا قبلی حاوي مهر رد خواست ويزا ،يا نامه رد درخواست ويزا از سوي سفارت(هاي) مربوطه،میباشد.

* الزم به ذکر است ،در سال هاي اخیر ،علیرغم عدم ثبت رد خواست ويزا در گذرنامه مسافر ،سابقه آن در سامانه ي تمامی
سفارت ها ثبت و قابل پیگیري است.
بديهی است عدم اطالع يا ارائه مدرک فوق موجب عدم صدور ويزا می شود و مسافر متعهد به پرداخت جريمه طبق ماده  8قرارداد می باشد.

اين قسمت فقط جهت درخواست ويزا از کشور فرانسه تکمیل شود:
(پاسخ دقیق به تمامی سواالت اين قسمت الزامی است)
 تعداد فرزندان : شغل و زمینه کاري : میزان حقوق ماهیانه (ريال) : سابقه کاري (سال) : -میزان درآمد از کلیه منابع مالی (ريال) :

 -آخرين توري که سفر کرده ايد به کجا و با چه آژانس مسافرتی بوده است ؟

لطفا متن تعهد نامه زير را که عینا توسط سفارت ارسال شده به دقت مطالعه و امضا فرمائید :
قبول میکنم که اطالعات فوق به مقامات شنگن منتقل شده و در فیشهاي رايانه اي در دسترس کشورهاي شنگن قرار گیرد.
آگاهم از اينکه حق تصحیح يا حذ مشخصات فوق را در صورت لزوم بر طبق قوانین کشورهاي شنگن دارم .
اعالم میکنم که کلیه اطالعات داده شده صحیح و کامل میباشند  .کامال آگاهم که هر گونه اطالعات غلط منجر به رد تقاضا يـا فسـخ رواديـد و
حتی پیگرد قانونی خواهد شد  .متعهد میشوم که مرز شنگن را در تاريخ انقضاي رواديد ترک کنم  .داشتن رواديد فقط يکی از شرايط ورود به
منطقه شنگن میب اشد .موقع ورود شرايط الزم دوباره مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رعايت آنها از ورود به کشـور شـنگن ممانعـت
خواهد شد بدون حق هیچ گونه غرامتی .
اينجانب

صحت اطالعات فوق را تائید مینمايم .

فرم با حضور اينجانب و صحیح پر شده است .

امضاء مسافر:
امضاء مسئول فروش تور :

