
نام و نام خانوادگى (مطابق گذرنامه) 

نام و نام خانوادگى (مطابق صفحه توضیحات شناسنامه) 

نام، نام خانوادگى و محل تولد پدر 

نام، نام خانوادگى و محل تولد مادر 

نام، نام خانوادگى و محل تولد همسر (حتى اگر فوت شده 
یا طالق گرفته باشید) 

ملیت جدید و قدیم 

مشخصات ظاهرى شخص 
(خال، نقص عضو، رنگ خاص چشم و...) 

آدرس کامل و دقیق محل سکونت 

کدپستى 

شماره تلفن محل سکونت (همراه کد) 

آدرس کامل و دقیق محل کار 

شماره تلفن محل کار (همراه کد) 

شماره تلفن همراه 

آخرین مدرك تحصیلى 

ایمیل (الزامى نیست) 

شغل ( از به کار بردن عناوین عمومى چون کار آزاد، 
کارگر، کاسب، مهندس، دکتر و... خوددارى کنید). 

شغل: ...........................................  سمت: ................................. 
زمینه فعالیت: ............................................................................ 
زمینه فعالیت محل کار: ............................................................ 
نام تجارى محل کار: ................................................................. 

(فرم را به زبان فارسى پر کنید) 
تاریخ: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل مطهرى، کوچه سوم یوسف آباد، پالك 15  

 کدپستى: 1433633611

ـن :  88101360    تلف

 ایمیل : tour2@irjourney.com فاکس: 88712927

فرم ویزاى هند



در صورت داشتن ریجکتى ویزاى هند (با ذکر علت و تاریخ)  

اگر خانم خانه دار هستید این قسمت را تکمیل کنید. 
مشخصات کامل شغل همسر یا پدر 
(نوع شغل، آدرس و شماره تلفن) 

 در صورت فوت شغل متوفى را بنویسید. 

اگر دانشجو یا دانش آموز هستید این قسمت را 
تکمیل کنید. 

اسم دانشگاه یا مدرسه به همراه آدرس و تلفن دقیق 
ذکر رشته و مقطع تحصیلى 

ذکر شغل پدر به همراه آدرس و سمت (ضررورى) 

اگر بازنشسته هستید این قسمت را تکمیل کنید. 
زمان بازنشستگى، شغل، سمت و اسم اداره یا شرکت 

(با توضیحات کامل) 

بله                            خیر آیا قبالً به کشور هند سفر کرده اید؟ 

سفرهاى خـارج از کشور خود را تا 10 سال گـذشته 
ذکرنمائید. همراه داشتن پاسپورت قدیمى در صورت  

داشتن الزامى است. 

(فرم را به زبان فارسى پر کنید) 
تاریخ: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل مطهرى، کوچه سوم یوسف آباد، پالك 15  

 کدپستى: 1433633611

ـن :  88101360    تلف

 ایمیل : tour2@irjourney.com فاکس: 88712927

فرم ویزاى هند

اگر پدربزرگ، مادربزرگ و یا والدین داراى ملیت  
پاکستانى مى باشند با ذکر مشخصات نوشته شود. 

اگر پدر یا مادر نظامى هستند با ذکر مشخصات ذکر شود. 
شهرى که قصد سفر به آن را دارید. 

تاریخ میالدى رفت: 
تاریخ میالدى برگشت: 

آدرس در هند 
شماره تماس (همراه با کد شهر) 
نام و نام خانوادگى میزبان هندى 

نسبیت وى با شما: 
در صورت اقامت در هتل ذکر نام شهر کافى است. 



توریستى                    بازرگانى                 دانشجویى قصد دریافت چه نوع ویزایى را دارید؟ 

(فرم را به زبان فارسى پر کنید) 
تاریخ: 

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل مطهرى، کوچه سوم یوسف آباد، پالك 15  

 کدپستى: 1433633611

ـن :  88101360    تلف

 ایمیل : tour2@irjourney.com فاکس: 88712927

فرم ویزاى هند

مدارکى که باید همراه داشته باشید
پاسپورت، عکس 4*6 یا 5*5 جدید با زمینه سفید، کپی شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت قدیمی  

درصورتی که قبالً به هند سفر کرده اید. 
در صورت داش ملیت دیگر آدرس و تلفن اس جهت تلکس اعالم گردد.  

1. در صورتی که تحویل ویـزا به این شرکت به دالیلی همچون (تعطیلی سفـارت یا کشور دعوت کننده، اختالفات سیـاسی و  
مشکـالت شرکت دعوت کننده یا شرکت ایـرانی، تشـابه اسمی، چهره مسـافر و... به تـاخیر بیافتد این شـرکت هیچـگونه 

مسئولیتى نخواهد داشت. 
2. مسئولیت عـدم تکمیل فرم یا نقض در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویـزا گـردد بر عهده آژانس یا شـرکت ثبت کنند        

مى باشد. 
3.مسئولیت هرگونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا شرکت ثبت نام کننده مى باشد. 

4. چنانچه مسافر عالوه بر پاسپورت ایرانی، پاسپورت کشور و یا کـارت اقـامت کشور دیگرى را هم دارد باید هردوي آنهـا را . چنانچه مسافر عالوه بر پاسپورت ایرانی، پاسپورت کشور و یا کـارت اقـامت کشور دیگرى را هم دارد باید هردوي آنهـا را 
ارسال نماید. 

5.چنانچه سفارت قصد مصاحبه با مسافر را داشته باشد و مسافر ممانعت نماید پاسپورت از سوي سفارت تحویل داده نخواهد 
شد. 

6.چنانچه سفارت ویزاها با تاخیر تحویل دهد این شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.  
7.زمان صدور ویزا به صورت عادي 7 روز کاري سفارت مى باشد. (شنبه و جمعه روز کاري محاسبه نمى شود). 

8.هزینه پرداخت شده به هیچ عنوان حتی در صورت رد روادید عودت نمى گردد.  
9.در صورت عدم تکمیل فرم از سمت مسافر لطفا تمامی اطالعات با دقت تکمیل گـردد و مسـافر در جریان تمامی بندهـاي .در صورت عدم تکمیل فرم از سمت مسافر لطفا تمامی اطالعات با دقت تکمیل گـردد و مسـافر در جریان تمامی بندهـاي 

ذکر شده در فرم 10 باشد در غیر این صورت این آژانس هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. 
اینجانب .....................دارنده گـذرنامه به شمـاره ................... مطالب فوق را مطالعه و تایید مـى نمایم و کلیه مشخصـات فوق 

صحیح و تمامی مدارك در تاریخ ......................... تحویل آژانس ...................... گردید . 

امضا مسافر 


