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 پرتغال:مدارک الزم برای ویزای 

 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور با امضاء . 6گذرنامه معتبر با اصل  -

 اصل گذرنامه باطل شده )در صورت وجود(. -

 فتوکپي از ويزاهاي قبلي شنگن ، آمريکا ، کانادا و استرالیا.  *   

 تکمیل فرم مشخصات فردي )به طور کامل(. -

  بدون عینک و جديد.  رنگي، زمینه سفید و کامالً از رو به رو 5/3×5/4قطعه عکس  2 -

 با مهر تائید دادگستري و وزرات امور خارجه.  ترجمه انگلیسي از تمام صفحات شناسنامه -

 روزنامه رسمي  ،گواهي اشتغال به کاربا مهر و تائید دادگستري و وزرات امور خارجه  ترجمه انگلیسي -

 به نام مسافر.، پروانه مطب و کارت نظام پزشکي، پروانه وکالت   ، پروانه کسب) آگهي تاسیس و تغییرات ( 

ذکر  سمت مسافر، علت سفر،  میزان درآمد و تاريخ مرخصي با تاريخ تورکار بايد نام و  * در گواهي اشتغال به 

 بر گواهي اشتغال به کار لیست بیمه کارکنان و آخرين و اولین پرداخت حقوق الزامي است.   شده باشد. عالوه 

 لزامي است.اشتغال به کارابراي اساتید حکم کارگزيني و  براي افراد محصل، ترجمه گواهي اشتغال به تحصیل و -

 است. گي و يا آخرين فیش حقوقي الزاميترجمه حکم بازنشستگي يا کارت بازنشستراي افراد بازنشسته،ب -

 امضاء بانک .ماه گذشته با مهر و  3 به انگلیسي حساب جاريوگردش تمکن مالي  رينتپ -

  .سند مالکیت به نام مسافر ترجمه انگلیسي -
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 بايد کلیه مدارک با مهر و تائید دادگستري و وزرات امور خارجه باشد "الزم به ذکر است ، حتما *

سال به مهر و تايید دادگستري و  81ترجمه انگلیسي رضايت نامه محضري پدر و مادر جهت سفر فرزندان زير * 

   وزرات امور خارجه .

 

 دارد وطه اين حق را براي خود محفوظ ميمرب با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور ، سفارتخانه -

 که از شما مدارک ديگري نیز درخواست نمايد.                                   

 .ارائه ضمانت بازگشت الزامي است -

 


