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 : کره جنوبیبرای ویزای  فرم مشخصات فردی

 کد تور:       نام آژانس:

 مشخصات فردی :

 نام و نام خانوادگی مسافر ) مطابق با گذرنامه ( : .1

 نام و نام خانوادگی مسافر در هنگام تولد: .2

 ملیت فعلی : .3

 قبلی:ملیت  .4

 آدرس دقیق محل اقامت :  .5

 شماره تلفن منزل و موبایل با کد شهر :  .6

 آدرس ایمیل :  .7

 دارید؟ را آنجا به بازگشت اجازه آیا دارید خود کشور از غیر کشوري، اقامت شما اگر .8

 :اعتبار مدت و شماره مثبت پاسخ صورت در □ خیر □ بله            

 

 □ خیر        □ بله          است؟ شده صادر شما براي جنوبی کره کشور ویزاي حال به تا آیا .9

 :کنید مشخص را آن ویزا نوع و تاریخ ، زمان مثبت، پاسخ صورت در           

 □ خیر       □ بله         است؟ شده رد درگذشته جنوبی کشورکره براي شما تقاضاي حال به تا آیا .11

 کنید: مشخص را آن ویزا نوع و تاریخ ، زمان مثبت، پاسخ صورت در           

 □ خیر      □ بله          نمودند؟ کشور آن ترک به مجبور را شما جنوبی، کره به خود اخیر سفر در آیا .11

 :کنید مشخص را آن تاریخ مثبت پاسخ صورت در           

 :شغل
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 :شغل و سمت  .12

تعلق دارید ) اگر بازنشسته هستید نام سازمان و  نام ، آدرس و شماره تلفن محل کار ، دانشگاه و یا سازمانی که به آن .13

 یا شرکت قبلی (

 خانواده 

   طالق گرفته  فوت شده     متأهل    مجرد    وضعیت تأهل :  .14

 نام و نام خانوادگی همسر: .15

 نام و نام خانوادگی همسر در زمان تولد: .16

 تاریخ تولد همسر، روز/ ماه/ سال )میالدي(: .17

  تولد:شهر و کشور محل  .18

 

 مخارج و هزینه ها

 هزینه تخمینی سفر شما به دالر چقدر می باشد؟  .19

 میزان تحصیالت و نام آموزشگاه یا دانشگاه؟ .21

 

 امضاء مسافر :               اینجانب ............................................... صحت اطالعات فوق را تأیید می نمایم .    

 :امضاء مسئول فروش فروش تور                        باشد .  میل شده و صحیح میفرم با حضور اینجانب تک

  


