
   

                          
  

 
 

 
 

   

 

 

 

 

شب اقامت در  7بين شهری، ترانسفر فرودگاهي و ،قطر ایرویزرگشت با پرواز بليط رفت و ب خدمات:

  .فارسی زبانبه همراه تور ليدر   با نهار  گشت شهری 2بيمه، ویزاي شنگن، هتل با صبحانه،
 (A4مورد نياز )كپي ها حتما در برگه  مدارک 

  مانت بانکی. لاير نقد یا ض 50000000000ضمانت برگشت به ازای هر مسافر به مبلغ 
  توسط مسافراطالعات تكميل فرم 

  ماه اعتبار همراه با امضاي دارنده پاسپورت به همراه پاسپورت های  7اصل گذرنامه با حداقل

 قبلی. 

  رنگي،تمام رخ،با زمينه روشن و جدید.  3*4دو قطعه عكس در اندازه 

 ارت امور خارجهاصل شناسنامه و ترجمه آن ممهور به مهر دادگستري و مهر تایيد وز 

  سند مالكيت به نام متقاضي ارائه اصل و ترجمه آن ممهور به مهر دادگستري و مهر تایيد وزارت

 امور خارجه

  گواهي حساب بانكي به زبان التين از بانک به همراه مهر برجسته و معتبر شعبه و روابط بين

 الملل: 

                  لاير موجودی حساب( 50000000000)حداقل با  ماه آخر 6الف(پرینت حساب بانکی           

  ب( تمکن مالی یا باالنس حساب

 مدارك شغلي ترجمه شده و ممهور به مهر دادگستري و مهر تایيد وزارت امور خارجه 
 * پزشكان: پروانه مطب و كارت نظام پزشكي معتبر. 

 * مشاغل آزاد: جواز كسب معتبر. 

یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین تغييراتی که در آگهی * در صورت داشتن سمت مدیریت و 

تاسيس آمده است به همراه گواهی اشتغال به کار که عنوان و سمت مورد نظر در سربرگ شرکت به همراه امضا 

 دارندگان حق امضا آن شرکت. 

ه کار در سربرگ معتبر به همراه * در صورت کارمند بودن در شرکت/ موسسه/ سازمان و ... گواهی اشتغال ب

 . آخرین فيش حقوقی و دفترچه بيمهماه آخر و  6ليست بيمه 

 * در صورت بازنشسته بودن حکم بازنشستگی به همراه آخرین فيش حقوقی .

  در صورتی که افراد محصل و دانشجو می باشند، باید گواهی اشتغال به تحصيل از مدرسه ممهور به

 مهر منطقه آن مدرسه و برای دانشگاه مهر معتبر دانشگاه الزامی می باشد. مهر آموزش و پرورش و 

 
 
 

Child 2 - 4 Child 4 - 12 SNG DBL Rate Location HOTEL 

2,900,000 

+1200€ 

2,900,000 

+2000€ 

3,900,000 

+3300€ 
3,900,000 

+2400€ 
4* 

Barcelona Gallery Hotel 

Amsterdam Double Tree By Hilton 

 




