فرم مشخصات فردي ثبت نام تور
** موارد ستاره دار جهت تورهاي استرالیا و نیوزلند تکمیل گردد**
نام آژانس ثبت نام کننده :
کد تور:

مسئول ثبت نام :
تاریخ حرکت :

گروهی 

انفرادي 

نمایشگاهی 

ماجراجویانه

کروز 

** لطفا" مسافران در هنگام ثبت نام ملزم به اعالم سابقه ردی ویزا از حوزه شنگن میباشند در صورت عدم اطالع رسانی به
همکاران فروش  ،در صورتیکه با درخواست ویزای آنها موافقت نگرد کلیه هزینه ها و جریمه ها به عهده مسافران میباشد**.

مشخصات فردي :
.1

نام و نام خانوادگی مسافر(مطابق با گذرنامه):

 .2ملیت در هنگام تولد:
 .3وضعیت تﺄهل :

مجرد 

متﺄهل 

بیوه 

مطلقه 

 .4نام و نام خانوادگی همسر ( در صورت تاهل):
تاریخ تولد همسر :

شغل همسر:

محل تولد همسر:

 .5وضعیت والدین :
نام و نام خانوادگی

نسبت

تاریخ تولد به میالدي
(روز /ماه /سال)

محل تولد

ملیت

پدر
مادر

** .6آیا داراي فرزند میباشید ؟
نام و نام خانوادگی

بله 
تاریخ تولد (میالدي)
(روز /ماه /سال)

خیر 
محل تولد

محل زندگی

شغل

آیا با شما سفر می کنند؟

آدرس محل سکونت :

آدرس محل سکونت :

آدرس محل سکونت :

** .7در صورتی که هر کدام از افراد از قبیل خواهران و برادران که حتی اگر با شما سفر نمی کنند :
نام و نام خانوادگی

آدرس محل سکونت :

آدرس محل سکونت :

آدرس محل سکونت :

تاریخ تولد (میالدي)
(روز /ماه /سال)

محل تولد

محل زندگی

شغل

آیا با شما سفر می کنند؟

 . 8رنگ چشم :
 . 9میزان تحصیالت :

 .11دانشگاه :

رشته تحصیلی :

آدرس محل سکونت :
 .11استان :
کوچه :

شهر :
پالک :

شهرستان :

خیابان :

واحد:

کدپستی :

( مدت اقامت در این آدرس به سال و ماه ):
شماره تلفن همراه:

شماره تلفن منزل با ذکر کد شهر :
آدرس ایمیل:

وضعیت شغلی :
 .12نام شرکت  /موسسه  /سازمان :
سمت یا شغل:

زمینه فعالیت :
سابقه کار (لطفا"یک خط خالصه بنویسید) :
میزان درآمد ماهیانه به ریال :
 .13آدرس محل کار:
استان :

شهر :

کوچه:

پالک :

شهرستان :

خیابان :

واحد:

کدپستی :

شماره تلفن محل کار با ذکرکد شهر و زمان پاسخگوئی :
 .14نام مدرسه یا دانشگاه براي محصلین :
مقطع تحصیلی :

رشته تحصیلی :
نام مدرسه یا دانشگاه :
آدرس محل تحصیل :
استان :

شهر :

کوچه:

پالک :

شهرستان :

خیابان :

واحد:

کدپستی :

شماره تلفن محل تحصیل با ذکرکد شهر :
 .15اگر بازنشسته میباشید  ،نام سازمان و ارگانی که در آن مشغول بکار بوده اید را با ذکرتاریخ دقیق بازنشستگی قید نمائید:
 .16سایر منابع درآمد:
اجاره امالک

سهام

سود سپرده بانکی 

( لطفا" در یک خط بصورت خالصه توضیح دهید) :

سوابق سفر :
 .17اگر ساکن جایی غیر از کشورتان هستید ،آیا اجازه بازگشت به آنجا را دارید ؟

بله 

خیر 

در صورت مثبت بودن  ،نوع اقامت ،مدت اعتبار و نام کشور را اعالم نمائید :
 .18آیا قبال" به کشورهاي حوزه شنگن یا اروپائی سفر داشته اید ؟

بله 

خیر 

با ذکرنام کشور و تاریخ سفر :
 .19یا قبال" به کشورهاي کانادا  ،استرالیا ،ژاپن  ،آمریکا و انگلیس سفر داشته اید ؟
با ذکرنام کشور و تاریخ سفر :

بله 

خیر 

بله 

 .21آیا قبال" به کشورهاي آسیائی و آفریقائی سفر داشته اید ؟

خیر 

با ذکرنام کشور و تاریخ سفر :
خیر 

.21آیا قبال" به منظور درخواست صدور روادید شنگن یا اروپائی انگشت نگاري شده اید ؟ بله 
با ذکر نام کشور و تاریخ آن :

 .22آیا به هر دلیلی طی  3سال اخیر با درخواست ویزاي شما در یکی از کشورهاي حوزه شنگن یا اروپائی  ،آمریکا  ،استرالیا ،انگلیس و
بله 

کانادا مخالفت شده است ؟

خیر 

با ذکر نام کشور و مراجعه به سفارت و دلیل ردي ویزا:
 .23آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در کشورهاي اروپائی  ،آمریکا ،استرالیا ،کانادا و انگلیس دارید ؟
بله 

خیر 

در صورت مثبت بودن کادر زیر را تکمیل نمائید :
نام و نام خانوادگی ایشان :
نام و نام خانوادگی ایشان :

کشور و شهر محل اقامت :

نسبت وي با شما:

نوع اقامت و مدت زمان :

آدرس محل سکونت :
 .24هزینه تخمینی شما براي طول سفر چقدر میباشد ( :به واحد ارزي )
 .25چه مقدار ارز همراهتان در سفر میباشد :
** .26تاریخ شروع و پایان خدمت نظام وظیفه با ذکر سال – ماه – روز :
نام ارگان یا سازمان :

محل خدمت :

 .27نام و نام خانوادگی یکی نزدیکان (در ایران ):
نسبت با شما:

شماره موبایل :

شماره تلفن ثابت :

آدرس محل سکونت :
 . 28نحوه آشنائی با شرکت سفرهاي مارکوپولو و انتخاب تور مورد نظر را بیان نمایید:
تماس تلفنی

فاکس

ایمیل 

سایت 

بستگان

مسافر سابق مارکوپولو

غیره ..................................... 

اینجانب  .....................................................فرزند  .......................................صحت اطالعات فوق را تﺄیید می نمایم و در صورت وجوود هور
گونه مغایرت با واقعیت  ،قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسولیت کلیه تبعات قانونی ناشی از ارائه اطالعات
نادرست را می پذیرم .و همچنین متعهد می شوم که سفر خود و خانواده ام صرفا" جهت تفریح و یا بیوزنس بووده و در زموان مقورر بوه
کشورخویش باز میگردم.
نام و نام خانوادگی مسافر:

تاریخ و امضاء :

