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 )امضاء شده(. دو صفحه خالی روبروی هم داشتن وماه اعتبار از تاريخ حرکت تور  6اصل گذرنامه معتبر با  -

 در صورت وجود.اصل گذرنامه باطل شده قبلی  -

 تکميل فرم مشخصات فردی )به طور کامل(. -

 رو(.ه رنگی با زمينه سفيد )از رو ب 5/3 × 5/4قطعه عکس  2 -

 ناسنامه.ترجمه انگليسی از تمام صفحات ش -

به همراه ليست بيمه تامين اجتماعی ) بخش خصوصی( ، روزنامه رسمی )آگهی  ترجمه انگليسی گواهی اشتغال به کار -

 پروانه مطب و کارت نظام پزشکی، کارت وکالت . تاسيس و تغييرات( ، پروانه کسب اتحاديه، 

در  ه کار، شناسه شرکت، دليل سفر و تاريخ مرخصی ویروع بخ شيسمت، ميزان حقوق، تار يدبادر گواهی اشتغال به کار  *

  مدير و مسئول مربوطه قيد گردد. ءسريرگ رسمی شرکت با مهر و امضا

 فيش حقوق سه ماه آخر.ين اجتماعی )سوابق بيمه( و مبيمه تا ماه 6ارايه ليست 

 ما بايد نام مسافر و تاريخ مرخصی با تاريخ سفر ذکر شده باشد.گواهی اشتغال به تحصيل حتدر *

، معلمان و شاغلين دانشجويان و دانش آموزان( ترجمه انگليسی گواهی اشتغال به تحصيل و برای اساتيدبرای افراد محصل )  -

 الزامی است.بيمه به همراه آخرين فيش حقوقی و سوابق  نامه اشتغال به کار يا حکم از کارگزينی بخش دولتی

 امی است. آخرين فيش حقوقی الزئه اراترجمه انگليسی حکم بازنشستگی يا کارت بازنشستگی و  برای افراد بازنشسته، -

د پول واح (A4)حتما در برگه  ماهه گذشته با مهر و امضاء )توسط بانک(. 3پرينت انگليسی حساب جاری بانکی و تمکن  -

 در نامه تمکن به يورو باشد.

 000/000/250 حداقل موجودی حساب يا سپرده برای هر نفر) به همراه گردش سود بانکی سپرده های بلند مدت بانکی* 

 (باشد. تومان می

 ترجمه انگليسی اسناد ملکی به نام مسافر . -

ارائه رضايت نامه کتبی با ترجمه انگليسی از سوی والدين الزامی   که قصد تنها سفر کردن را دارند،سال    18  ** برای افراد زير

 دادگستری و وزارت امور خارجه( )با مهراست. 

ويزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را برای خود محفوظ می دارد که از شما  با توجه به شرايط اخذ -

 مدارک ديگری نيز درخواست نمايد.

 ارائه ضمانت بازگشت الزامی است. -               


