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صفحه آخر شناسنامه
و فامیلی
نام
نام

فامیلی

و

مسا فر

مسا فر

(مطابق با گذرنامه):

( قسمت توضیحات )

و

محل تولد

پدر

و

محل تولد

ما در

طبق

همسر حتی
محل تولد
نام خانوادگی و
نام و
چنانچه همسر شما فوت شده است و یا طالق گرفته نوشت مشخصات
الزامی است
مسافر
قدیم
و
جدید
ملیت
یا اگر
مشخصات ظاهری شخص مثال (چشمش چه رنگی)
خال دارد روی صورتش یا مشخصه ظاهری کل بدن (کوری – اللی-
یک مشخصه حتما
لنگی – فلجی – کری -و .......
ضروری است
آدرس منزل جدید مسافر کامل بنویسید با پالک منزل
کد پستی منزل مسافر
تلفن منزل

با

کد شهر

آدرس محل کار کامل بنویسید (مسافر)
تلفن

با

محل کار مسافر

کد شهر
موبا یل

مدرک تحصیلی

مسافر

مسافر

نوشته شود

شغل (:تذکر :از درج عنوان های عام به مانند کارگر -آزاد-کاسب -مهند
س -دکترو ....خود داری فرمایید .شغل با توضیحات کامل نوشته شود.

شغل :
سمت :
زمینه فعالیت :
زمینه فعالیت محل کار :
اسم مغازه یا شرکت و یا محل :
ایمیل

مسافر

اگر دارد

آیا برای گرفتن ویزای هند قبال رد شده اید  ،در چه تاریخی  ،و به چه
علت ؟
اگر مسا فر خانم شغلش خانه دار است .این قسمت پر شود  ( .شغل
پدر یا همسر نوشته شود) مشخصات شغل پدر (نوع شغل.ادرس .تلفن) :
اگر فوت شده است حتما شغل فوت شده را بنویسید با سمتش مشخصات
شغل همسر (نوع شغل .ادرس.تلفن) اگر فوت شده است و یا اگر طالق
گرفته اید حتما شغل را بنویسید با سمتش
اگر مسا فر شغلش دانشجو می باشد یا دانش آموز این
قسمت پر شود  .اسم دانشگاه یا مدرسه  .رشته تحصیلی و در چه مقطعی
(سال چندم هستی ) ادرس کامل بنویسید مدرسه یا دانشگاه  :لطفا شغل
پدر هم بازگو نمایید بطور کامل  :شغل .ادرس .سمت
ا گر مسا فر شغلش بازنشسته است این قسمت پر شود توضیح داده
زمان بازنشستگی  -نوع شغل – سمت شغل – اسم اداره یا
شود
شرکت_ محلی که کار می کرد چه نوع خدماتی ارائه می کرد
.محلی که کار می کرد چه نوع خدماتی ارائه می کرد -
ا (مسافر) سفر قبلی به هند داشته اید –

بله

خیر

سفرهای به خارج از کشور تا  10سال پیش نوشته شود  .پاسپورت
قدیمی هم الزامی است .
اگر پدربزرگ و مادربزرگ یا والدین پاکستانی هستند مشخص شود با
ذکر مشخصا ت
اگر پدر و مادر نظامی هستند مشخص شود با ذکر مشخصا ت
شهری که می خواهند برود ذکر شود
پرواز به هند
رفت

تاریخ
میالدی

تاریخ برگشت پرواز از هند

میالدی

آدرسی در هند مشخص کنید  :با ذکر تلفن و کد شهر -آدرس
شخص – نسبتش با شما مسافر چیست .نام و نام خانوادگی شخص در
هندوستان  .اگر هتل می روید فقط شهر اقامت را بنویسید
قصد گرفتن چه نوع ویزا از سفارت هند دارید و غیره
اگر پاسپورت غیر ایرانی دارید ذکر نمایید

توریستی
بله

بازرگانی

دانشجویی

خیر

پاسپورت مسافر حتما باید  7ماه اعتبار از زمان پرواز هر نفر می
اگر پاسپورت غیراز ایرانی
عکس  5*5زمینه پشت سفید تمام رخ (2عدد) عکس جدید باشد عکس بایست دارای پاسپورت جداگانه باشد
نباید اسکن شده باشد  .عکس شما تا سه ماه پیش گرفته شده مورد قبول دارید باید با پاسپورت خاجی و کارت سیتی زن و هم پاسپورت ایرانی
جدید و قدیم و یک ادرس دقیق از محل سکونت و تلفن ان کشور مورد
است  .در ضمن عکس را منگنه نکنید _ عکس با عینک باشد
نظر _ ویزای شما طوالنی تر جواب داده می شود .
پاسپورت قدیمی مسافر حتما ارسال شود پاسپورت جدید حتما امضا
داشته باشد

فتوکپی کارت ملی پشت و رو فتوکپی تمام صفحات شناسنا مه ضروری
بدون استثنا و خوانا

 1در صورتی که تحویل ویزا به وسیله این شرکت به دالیلی همچون ( تعطیلی سفارت یا کشور دعوت کننده و یا
 2مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تنظیم ان که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده اژانس یا شرکت ثبت کننده
می باشد .
 3مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا اژانس یا شرکت ثبت نام کننده است
.
 4چنانچه مسافر پاسپورت ایرانی و پاسپورت کشور دیگر هم دارد باید هر دوی انها را ارسال کند و یا کارت اقامت دارد
فرصت الزم است .
ان هم ارسال شود و مدت ویزا گرفتن هند  1ماه
 5انهای ک اقامت کشور دیگر را داند یا پاسپورت کشور دیگر دارند به کشور مورد نظر تلکس می شود اگر دستور امد
به انها ویزا داده می شود پول تلکس جدا محاسبه می شود .
6

چنانچه سفارت مسافر را برای مساحبه خواست حتما باید حضور یابد _ چنانچه از امدن به سفارت خود داری نمایید
پاسپورت از سفارت به این شرکت تحویل داده نمی شود .

7

چنانچه مدارک مسافر داخل سفارت طبق رسید  .ویزا را حاضر نکرد شرکت هیچ تعهدی به مسافر یا اژانس ندارد .
 8زمان صدور ویزا  8روز کاری طبق سفارت هند می باشد _ جمعه ها و شنبه ها همیشه تعطیل می باشد _ به صورت
عادی .
 9هزینه پرداختی برای روادید به هیچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر درخواست روادید رد شود .
10

اژانس یا نمایینده مسافر مندرجات فرم رویت مسافر رسیده باشد و چنانچه مسافر در جریان سواالت این فرم نباشد
نسبت به ادرس و شغل و غیره این شکرت هیچ تعهدی نسبت به مسافر و یا به اژانسی که به این شرکت می اورد ندارد
اینجانب

مطالب فوق را مطالعه و تایی می نمایم که

دارنده گذر نامه شماره

کلیه مشخصات فوق صحیح و تمامی مدارک کامل در تاریخ
امضا مسافر

تاریخ

تحویل اژآنس
تایید اژانس

گردید .

