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 : آفریقای جنوبی مدارک الزم برای ویزای

 ماه اعتبار از تاريخ حرکت تور )امضاء شده(. 6اصل گذرنامه با حداقل  -

 * گذرنامه حتما بايد دو صفحه متقابل خالي داشته باشد.

 . و کپي ويزاهای قبلي آفريقای جنوبي از گذرنامه های قديمي جديد فتوکپي از صفحات گذرنامه -

 فرم مشخصات فردی )به طور کامل(. تکميل -

 رنگي، زمينه سفيد و کامالً از رو به رو. 3×4قطعه عکس  2 -

 .*عکس ها بايد با خودکار مشکي به التين پشت نويسي و امضاء شده باشند

چون نسخه  ،دنباشداشته سال بايد دو نسخه ترجمه  18مسافرين. ) کودکان زير  ترجمه انگليسي تمام صفحات شناسنامه-

  باشد(. ور به همراه خود داشتههنگام خروج ازکش مسافردوم ترجمه را بايد 

پروانه مطب و کارت نظام  ،کسب ترجمه پروانه ،ي روی سربرگ شرکت با مهر و امضاءگواهي اشتغال به کار انگليس -

 .وکالت پزشکي ، کارت 

 شروع به کار، طول مدت استخدام، ميزان*در گواهي اشتغال به کار بايد نام و سمت مسافر، شماره گذرنامه، تاريخ 

 و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذکر شده باشد )همراه با مهر و امضاء توسط شرکت(. حقوق

اساتيد حکم  تحصيل از اداره آموزش دانشگاه و دبيرستان و برای اشتغال به ترجمه انگليسي گواهي -

 کارگزيني الزامي است. 

 ) کارت دانشجوئي مورد قبول نمي با شد(.

 ارائه آخرين فيش حقوقي الزامي است. و  جهت افراد بازنشسته ارائه حکم بازنشستگي -

 .با مهر و امضاء توسط بانک به سه ماهه گذشتهمربوط انگليسي  بانکي پرينت  -

 سپرده های بلند مدت بانکي . -

ييد تأ با ولي رضايتنامه کتبي از ديگر حتما ** در صورتيکه فرزندی قصد مسافرت با يکي از والدين خود را دارد بايد

  دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه دهد.

ين حق را برای خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک با توجه به شرايط اخذ ويزای هر کشور ، سفارتخانه مربوطه ا

 .ديگری نيز درخواست نمايد


