روند دریافت ویزای توریستی سوییس برای مسافران
oبررسی صالحیت مسافر و دریافت کلیه مدارک مسافر بر اساس لیست زیر و ارسال فرم های اولیه اطالعات مسافر به ایمیل
info@techtraveliran.ir .
oطراحی پکیج های درخواستی سوییس و اروپا بر اساس سفارش مسافر.
oبستن قرارداد.
oپرداخت  %05پکیج بعنوان پیش پرداخت.
oارایه اصل مدارک توسط مسافر برای ترجمه رسمی آنها توسط دارالترجمه مورد اعتماد رایکا گشت و ارایه ترجمه ها به آژانس
oاعالم وقت سفارت به مسافر.
oحضور مسافر در محل سفارت در وقت اعالم شده و مالقات نماینده رایکاگشت و دریافت کلیه مدارک.
oارایه رسید دریافت پاسپورت از سفارت به نماینده رایکا گشت.
oارایه تصویر پاسپورت و ویزا(در صورت صدور) رایکا گشت به مسافر جهت واریز الباقی پکیج و ارایه ضمانت نامه بانکی 05
میلیون تومانی معتبر برگشت مسافر به آژانس رایکا گشت.
oبعد از دریافت ضمانت نامه معتبر و بررسی اصالت آن و تسویه مالی با مسافر ،پاسپورت به همراه ویزا و کلیه مدارک سفر
تحویل مسافر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای شنگن برای کشور سوییس
توجه:
1ممکن است در مواردی خاص ،مدارک دیگری نیز از شما درخواست شود.2در صورت ناقص بودن حتی یکی ازمدارک ،سفارت از قبول همه مدارک شما معذور است.3هزینهی بیمه به عهده مسافر خواهد بود.4ترجمه ها باید انگلیسی و حداکثر باید در  6ماه اخیر توسط مترجم رسمی معتمد آژانس رایکاگشت ،دارالترجمهی رسمی ظفرشمارهی  075به آدرس خیابان شریعتی ،ابتدای خیابان ظفر ،پالک ( 81شماره تماس 77700610 ،77777052 :انجام  ،مهر و
پلمپ شده باشد و نیازی به تایید وزارت خارجه و قوه قضاییه نیست.
5هزینه ترجمه رسمی به عهده مسافر است.لطفا پس از مطالعهی موارد ذیل ،فرم پیوست بررسی صالحیت درخواست کننده ویزای توریستی از آژانس رایکا گشت را دانلود و
پس از تکمیل ،آن را به آدرس  raika_visa@yahoo.comارسال نمایید.

1.مدارک شغلی:
·برای اعضای هئیت علمی دانشگاه ها:
.اصل و ترجمه رسمی حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر
·برای دانشجویان و دانش آموزان:
اصل و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل.
·برای صاحبان شرکت های خصوصی و مدیران ارشد که نامشان در آخرین تغییرات روزنامه رسمی درج شده باشد.
مدیر عامل،عضو هئیت مدیره،نائب رئیس هیئت مدیره ،عضو هیئت مدیره... ،
اصل و ترجمه رسمی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت که اسامی ایشان در آن قید شده باشد.
·برای کارمندان شرکت های خصوصی:
الف :ترجمه رسمی و کپی از روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیریتی شرکت.
ب :اصل و ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار که نشانگر سمت ،مدت اشتغال و علت سفر متقاضی باشد و بوسیلهی مدیر عامل
اشاره شده در روزنامه رسمی بند الف امضا و تایید شده باشد .
برای کارمندان بخش دولتی:
اصل و ترجمه رسمی آخرین حکم کارگزینی /آخرین فیش حقوقی به همراه مهر.
·برای بازنشستگان :
اصل و ترجمه رسمی آخرین حکم بازنشستگی  /آخرین فیش حقوقی.
·برای کسبه:
اصل و ترجمه رسمی جواز کسب /اصل و ترجمه رسمی کارت بازرگانی
·برای پزشکان:
اصل و ترجمه رسمی پروانه مطب/اصل و ترجمه رسمی کارت نظام پزشک

·برای مهندسان:
اصل و ترجمه رسمی پروانه مهندسی/اصل و ترجمه رسمی کارت نظام مهندسی

در صورت اشتغال در شرکت ).مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارایه گردد
·برای ساختمان سازان:
اصل و ترجمه رسمی گواهی ساختماناصل و ترجمه رسمی پایان کار ساختمان/اصل و ترجمه قراردادهای کاری/
·برای وکال :
اصل و ترجمه رسمی پروانه وکالت /اصل و ترجمه رسمی کارت وکالت
*****برای کسانی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین می گردد ارائه مدرک جهت اعالم منبع درآمدشان الزامی می باشد
ماننـــــد ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلندمدت ایشان به آن واریز میگردد (حداقل
) 0.ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشدزمان افتتاح حساب بلندمدت می بایست
1.مدارک بانکی و مالی:
·برای حساب های کوتاه مدت یا جاری :
الف -ریز پرینت  0ماه آخر همراه با نام و نام خانوادگی کامل مسافر (مطابق با پاسپورت) و تاییدیه بانک مربوطه( .با توجه به نوع
سفارت از  0ماه تا  6ماه متغیر است)
*برای حسابهای کوتاه مدت کپی از قراردادهای سپرده کوتاه مدت  +ریز پرینت
*همچنین برای کلیه موارد میبایست میزان تمکن مالی در آنها مشخص باشد.
ب -گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی که توسط امور بین الملل بانک مربوطه تایید شده باشد .
·برای حساب های بلند مدت:
کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه.
· :حداقل مانده حساب
بطور مثال حداقل مانده حساب برای هر متقاضی میبایست به ازای هر روز سفر حداقل  0میلیون تومان باشد ،بدیهیست در
صورت سفر خانواده سه نفره حساب سرپرست خانواده میبایست به ازای هر روز حداقل  9میلیون تومان باشد.
***نکته :افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد***
حضور مسافر در سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی است.
2.سند ملکی :
اصل و ترجمه رسمی سند مالکیت به نام مسافر.
سایر مدارک :

·اصل گذرنامه با حداقل 6ماه اعتبار همراه با اصل گذرنامه های گذشته
·دو قطعه عکس )جدید ،رنگی ،تمام رخ ،با زمینه سفید(00*20
·اصل شناسنامه ها
به نکات زیر توجه شود:
رضایت نامه محضری برای افراد زیر 88سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامیست)ترجمه رسمی شود(.ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه A4به همراه اصل مدارک هنگام ثبت نام الزامی میباشد (در صورت عدم وجود کلیه مدارکهنگام ثبت نام ،مسافر موظف به تکمیل مدارک خود حداکثر تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام میباشد).
هر یک از مسافران باید برای ضمانت بازگشت از سفر  ،هر نفر یک ضمانت نامه بانکی از مبلغ  05میلیون تومان به باال ،بنا بهصالحدید کارشناس فروش تور و بر اساس مدارک و سوابقشان به شرکت رایکا گشت ارایه نمایند.
هزینه صندوق سفارت برای صدور ویزا به عهدهی مسافر میباشد و در مورد سفارت سوییس این مبلغ به صورت ریالی دریافتمی گردد.
* توجه :کودکان زیر 87سال نیازی به حضور در سفارت ندارند و ارایه مدارکشان توسط والدین کفایت می کند.

جهت اطالع از بهترین قیمتها ما را در تلگرام دنبال کنید
https://t.me/raikagasht

