
  كشورهاي شنگن  فرديفرم مشخصات 
  

  :كد تور                                              :نام آژانس     
  مشخصات فردي

  ):ق با گذرنامهمطاب(نام و نام خانوادگي مسافر .1

 ):در صورت تغيير( نام و نام خانوادگي قبلي  .2

 :آدرس دقيق محل اقامت .3

 
  :با كد شهر و موبايل  شماره تلفن منزل  .4
 : آدرس ايميل .5

 : مادر نام و نام خانوادگي .6

 :مليت فعلي       :                       مليت در هنگام تولد .7

 خير        اگر ساكن جايي غير از كشورتان هستيد، آيا اجازه بازگشت به آنجا را داريد ؟ بلي  .8

  : و مدت اعتبار آن در صورت پاسخ مثبت ، نوع اقامت
  
 در کشور مقصد يا کشورهای ديگر حوزه شنگن اقامت داشته ايد ؟" آيا قبال .9

 به منظور درخواست صدور رواديد شنگن انگشت نگاری شده ايد يا خير ؟ " آيا قبال .10

 سفر کرده ايد يا خير ؟ با ذکر نام کشور و تاريخ ؟به کشورهای شنگن " آيا قبال .11

  
سال اخير با درخواست ويزاي شما در يكي از كشورهاي حوزه شنگن مخالفت شده است ؟ اگر  3طي  آيا به هر دليلي .12

 ا ذكر نام كشور مذكور و تاريخ مهر رسيد مدارك در پاسپورت شما؟؟ ببله 

 
 

     خير                           آيا خويشاوند يا دوست نزديكي در كشورهاي شنگن داريد  ؟     بله     .13

  :اگر بله 
  :شماره گذرنامه  :                                              نام و نام خانوادگي ايشان 

  :نسبت وي با شما:                                                          تاريخ و محل تولد 
   شغل
 :شغل و سمت .14

هستيد نام  اگر بازنشسته          ( كه به آن تعلق داريد ل كار، دانشگاه و يا سازمانيمح دقيق نام، آدرس و شماره تلفن
   ):قبليسازمان و يا شركت 

  
  خانواده

  طالق گرفته      فوت شده       هل أتم       مجرد:     هل أتوضعيت   .15    
 : نام و نام خانوادگي همسر با ذكر تاريخ دقيق تولد. 16    

 
 
و در صورت وجود هر گونه مغايرت با واقعيت ،  ييد مي نمايمأتصحت اطالعات فوق را                                       اينجا نب   

  .نب مسوليت پرداخت هرگونه ضرر وزيان را بر عهده مي گيرمج در قرارداد اينجارقرارداد فسخ گرديده و طبق مفاد مند
  

  :امضاء مسافر                   
  : امضاء مسئول فروش تور                                                                                                                              


