
 و وقت سفارت فرم تکمیل شده پرسشنامه فارسی ویزای انگلستان

 ووچر هتل

 4  عکس ) پرسنلی زمینه سفید (قطعه

  ماه اعتبار از تاریخ ورود 6اصل پاسپورت با حداقل

 اصل پاسپورت های گذشته

 )کپی صفحات ویزا خورده و مهر خورده پاسپورت )ویزاهای قبلی

 :ترجمه رسمی مدارک شامل

شناسنامه متقاضی .1

رسمی شرکت ، جواز کسب ، کارت بازرگانی و . . . مدارک شغلی مانند: آگهی تاسیس ، تغییرات ، روزنامه .2

ماه گذشته( 6مدارک نشان دهنده موقعیت مالی )پرینت حساب بانکی  .3

اسناد مالکیت .4

گواهی اشتغال به تحصیل فرزند در صورت همراه بودن در سفر .5

بیمه تامین اجتماعی .6

 ترجمه پاسپورت همسر در صورت متاهل بودن .7

  در صورت وجود(کپی ویزای گذشته انگلیس(

 اصل مدارک تحصیلی برای متقاضیان ویزای تحصیلی انگلستان

 دعوت نامه از طرف بریتانیایی )اسکن رنگی( / در صورت نیاز

 شناسنامه اصل

 ملی کارت اصل

 4 زمینه سفید (  رنگی 6*4 عکس قطعه (

 کپی پاسپورت

  آخرین مهر ورود و خروج در پاسپورتاز کپی یک نسخه

مدارک مورد نیاز اخذ ویزای انگلستان به شرح زیر است

چک لیسـت مدارک ویـزای انگلستـان
visa@shidatour.com.tr     ایمیل: 

www.shidatourturkey.irوب سایت:   

44943124634962تلفن دفتر آنکارا: 

421 33 76 2223تلفن تماس رایگان: 

 آژانس مسافرتی شیداتور و آژانسهای همکار به متقاضی ارائه می گرددالزم به ذکر است دو گزینه اول توسط

از ارائه اسناد جعلی ، و اسناد فاقد اعتبار مانند کارت بازرگانی خودداری فرمایید 

خواهشمند است در بازه زمانی نزدیک وقت مصاحبه ، مبلغ قابل توجهی پول از حساب خود برداشت و یا به حساب واریز نفرمایید 

لطفا هنگام مصاحبه اصل مدارک و یک سری کپی به همراه داشته باشید

برای کننده بانیپشتی مدارک کلیه بایستی می خیر یا و باشند کرده سفر بریتانیا به قبال اینکه از نظر صرفه روادید متقاضیان کلیه که نمایید توجه لطفا 

نمایند تسلیم را خود روادید درخواست

شوند داده تحویل رسمی با ترجمه همراه باید انگلیسی غیر مدراک. باشد اصل باید شود می ارائه ویزا تقاضای همراه که مدارکی کلیة

انجامد بطول کاری روز 34 تا است ممکن مدت این. ماند خواهد باقی ما نزد تان درخواست مورد در تصمیم اتخاذ تا شما گذرنامه

ترکیه در ایران سفارت از عبور برگة دریافت جهت نیاز مورد مدارک
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