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مشخصات فردى ویزاى هنگ کنگ

* مدارك مورد نیاز جهت صدور ویزاى هنگ کنگ 

* اطالعات الزم جهت تکمیل فرم ها: 

1) اسکن رنگى پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 
2) دو قطعه عکس رنگى با پشت زمینه سفید (جدید که 3 ماهه اخیر گرفته شده). 

3) گواهى اشتغال به کار با دستمزد ماهیانه به دالر، زمان استخدام و سمت به زبان انگلیسى یا ترجمه شده. 
4) گواهى تمکن مالى به زبان انگلیسى. 

5) تکمیل فرم هاى مربوطه توسط متقاضى که شامل: مشخصات فردى و خانوادگى و اطالعات سفـر (براى پر کردن فرم و امضـا 
حتما ازخودکار ”آبى رنگ“ استفاده کنید). 

6) اسکن و ارسال تصویر ویزاهاى 5  سال گذشته (به صورت فایل).   سال گذشته (به صورت فایل). 

1) نام (به التین): ......................................................... 2) نام خانوادگى (به التین): ............................................................................ 
3) جنسیت: ................ 4)ملیت: ....................... 5) تاریخ تولد به میالدى:     /     /              6) محل تولد: .................................... 
7) وضعیت تاهل: ............................ 8) در چه تاریخى قصد سفر به هنگ کنگ را دارید؟ ............................................................... 
9) مسیر سفر از ابتدا تا انتها (با تعداد توقف و اقامت در سایر کشورها: ........................................................................................... 
....................................... 10 )آیا تاکنون به هنگ کنگ سفر کرده اید؟ چندبار و در چه تاریخى؟ ......................................................  )آیا تاکنون به هنگ کنگ سفر کرده اید؟ چندبار و در چه تاریخى؟ ...................................................... 
11) شماره پاسپورت: ........................................................... 12)محل صدور پاسپورت: ...................................................................... 
13) تاریخ صدور پاسپورت: ...................................................14) تاریخ انقضاء پاسپورت: ................................................................. 
15) آدرس محل سکونت: ..................................................................................................................................................................... 
16) تلفن ثابت: ...................................... 17) فکس: ....................................... 18) تلفن همراه: ........................................................ ) تلفن همراه: ........................................................ 
19) ایمیل متقاضى: ...................................................................... 20) شغل (پست سازمانى): .......................................................... 
21) دستمزد ماهیانه (به دالر): ................................................... 22) مدت اقامت در هر بار: ............................................................ 
23) تعداد دفعات ورود (1بار- 2بار - 3بار):.............24) نوع ویزاى درخواستى(توریستى، تجارى، مولتى یا ترانزیت:................... 
25) آیا تابه حال تغییر نام داشته اید؟ (در صورت مثبت بودن نام قبلى را کامل بنویسید): .............................................................. ) آیا تابه حال تغییر نام داشته اید؟ (در صورت مثبت بودن نام قبلى را کامل بنویسید): .............................................................. 
26) آیا تا به حال به هنگ کنگ سفـرى داشته اید که از ورود شمـا به آن کشور جلوگیرى شود؟ (در صورت مثبت بودن دلیل آن 
را توضیح دهید): ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................
27) آیا تا به حال درخواست ویـزاى هنگ کنگ داده اید که به دالیلى مرفـوض گردد؟ (در صورت مثبت بودن دلیل آن را توضیح ) آیا تا به حال درخواست ویـزاى هنگ کنگ داده اید که به دالیلى مرفـوض گردد؟ (در صورت مثبت بودن دلیل آن را توضیح 
دهید): ................................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................
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وضعیت تاهل (مجرد، تاریخ و محل تولد نام و نام خانوادگى 
کشور محل شغل متاهل، بیوه، مطلقه) 

اقامت 

متقاضى 

پدر 

مادر 

ـر یا  همـس
نامزد قانونى 

فرزند اول 

فرزند دوم 

فرزند سوم 

فرزند چهارم 

برادر 

برادر 

خواهر 

خواهر 


