فرم تقاضای شرکت در سفر
Text

اطلا عات تور :
مسیر سفر:

تاریخ حرکت تور:

کد تور:

نوع تور  :گروهی
نام خانوادگی:

مشخصات فردی:

مشخصات خانوادگی:
وضعیت تاهل:

شماره قرارداد :
انفرادی
جنسیت:

نام:
نام و نام خانوادگی پدر:
متاهل

مجرد

مشخصات همسر (در صورت تاهل):
محل تولد همسر:

شغل همسر::

وضعیت جسمانی:

مرد

نام و نام خانوادگی مادر:

مطلقه

نام و نام خانوادگی همسر:

زن

بیوه
/

تاریخ تولد همسر:

/

/

در صورت ابتلا به هر گونه بیماری
مراقبت ویژه

نام بیماری

سابقه

قابلیت انتقال

-1
-2
وضعیت شغلی:

شغل:

نوع مدرک:

رشته تحصیلات :

*** میزان درآمد ماهیانه (اجباری)  ..................................... :ریال
سابقه سفر:

سال شروع فعالیت:

در صورت وجود سفرهای قبلی خارج از کشور(اروپا ,آمریکای شمالی  ,استرالیا)

نام کشور

تاریخ انجام

نام کشور

مدت اقامت

-1

-4

-2

-5

-3

-6

تاریخ انجام

مدت اقامت

در صورت سابقه رد درخواست روادید
نام سفارت خانه

تاریخ درخواست

توضیح

-1
-2
اینجانب.................................صحت موارد فوق را تایید می نمایم .بدیهیست مسئولیت هرگونه عواقب اطلاعات نادرست برعهده اینجانب میباشد.
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i
c
k

امضا  ،اثر انگشت و تاریخ

آدرسها:
آدرس محل سکونت ......................................................................................................:تلفن محل سکونت...................................... :
آدرس محل کار ............................................................................................................... :تلفن محل کار.........................................:
آدرس و تلفن محل تحصیل ( در صورت محصل بودن )..........................................................................................................................:
شماره تلفن همراه.................................................. :
پست الکترونیکی................................................... :
اینجانب  ................................فرزند  .....................به شماره شناسنامه  .....................اعلام می نمایم :
 . 1به جز گذرنامه فعلی  ،گذرنامه دیگری( باطل شده  ،مفقود شده و  ).......ندارم .
 . 2تا به حال از هیچکدام از سفرتخانه های عضو اتحادیه شنگن مردود نگردیده ام .
همچنین ا ینجانب.................................صحت موارد فوق را تایید می نمایم .بدیهیست مسئولیت هرگونه عواقب اطلاعات نادرست برعهده اینجانب
میباشد.
امضا  ،اثر انگشت و تاریخ

" لطفا در این محل چیزی ننویسید "
وضعیت ضمانت نامه
مبلغ :

سفارت....................................... :
تاریخ و برنامه سفر ....................................... :

توضیحات ..................................................................... ................................................................................................................. :
............................................................ .............................................................................................................................

کارشناس فروش

مدیر بخش

مدیر فنی

