
 اسپانیامدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی 

 

 شناسنامه )۱

 

 .گذرنامه: اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از پایان مدت زمان ویزای درخواستی باشد) ۲

 

ی ویزا ذکر شده کنندهی درخواستسه قطعه عکس رنگی زمینه سفید؛ در صورتی که اسامی همراهان در گذرنامه) ۳
 .باشد، دو قطعه عکس رنگی از هر کدام از همراهان نیز باید در مدارک موجود باشد

 

 آدرس محل کار و منزل به طور دقیق )۴

 

 :ای و تمکن مالیاسناد وضع اجتماعی حرفه )۵

 

 آخرین حکم کارگزینی کارمندان بخش دولتی الف( ترجمه

 

 ب( گواهی اشتغال به کار برای کارمندان بخش خصوصی

 

ی شرکت به زبان انگلیسی، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی برای روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه ( ترجمهج
 .های خصوصیصاحبان شرکت

 

 .هاالمللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهد( کارت بین

 

 .انی برای مشاغل آزاده( ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگ

 



مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی؛ پرینت حساب بانکی باید روی سربرگ انگلیسی و مهرشده به  ) ۶
 .سفارت ارائه شود

 

 .سند مالکیت، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی ترجمه ) ۷

 

 .بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد اسپانیا  )۸

 

 .هتل در اسپانیا برای کل مدت اقامت شده در صورت لزوم، فاکتور پرداخت ) ۹

 

مسافرت فردی یا جمعی داشته  المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ: متقاضیان ویزا باید بیمهبیمه نامه بین ) ۱۰
های احتمالی نیاز به درمان و هزینههای پزشکی، های احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبتباشند. این بیمه باید هزینه

های بیمارستانی اضطراری را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهای منطقه شنگن معتبر باشد. یا هزینه
ای معتبر در کشور گذار باید دارای نمایندههزار یورو است. شرکت بیمهحداقل پوشش بیمه برای هر شخص مبلغ سی

 .اسپانیا باشد

 

 

 زمان ازم برای صدور ویزا

ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارک گاهی انجامد. ی مدارک به منظور صدور ویزا دو هفته به طول میبررسی اولیه
ای بیشتر نیز زمان احتیاج باشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارک به بخش کنسولی، وضعیت چند هفته

 .شودمتقاضی مشخص می

 

 نه صدور ویزاهزی

یورو برای کودکان شش تا دوازده سال است که در  ۳۵یورو به ازای هر بزرگسال و  ۶۰هزینه صدور ویزای توریستی اسپانیا 
شود. این مبلغ بابت بررسی درخواست و مدارک مدارک به صورت نقد در سفارت توسط متقاضی پرداخت می زمان ارائه

 .شوداست و در هیچ حالتی عودت داده نمی

 است: ریمتغ یسن یهابر اساس گروه زایصدور و نهیهز



 گانیسال: را ۶کودکان صفر تا     

 وروی۳۵سال:  ۱۲تا  ۶کودکان     

 وروی۶۰سال:  ۱۲یافراد باا    

 

 

 :هانکته

شما عودت در زمان مصاحبه یک کپی از کلیه مدارک را به همراه داشته باشید، زیرا اصل مدارک بعد از مطابقت به  )۱
 .ماندی شما در سفارت اسپانیا باقی میها در پروندهداده شده و کپی آن

 

 .مدارک فارسی باید دارای ترجمه رسمی باشند کلیه )۲

 

 .در صورت عدم پذیرش مدارک ارائه شده عودت نخواهد شد) ۳

 

ت نوروز، ممکن است تعیین وقت مصاحبه های تابستان و همچنین قبل از تعطیابه دلیل تعداد باای متقاضیان در ماه )۴
چند هفته طول بکشد؛ عاوه بر این بررسی مدارک و صدور ویزا نیز ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد. از این رو، 

 .بهتر است برای تعیین تاریخ سفر، این موارد لحاظ شوند

 

 

 زیر کلیک کنید...برای ورود به کانال روی لینک : در تلگرامویزا سازان کانال 

https://telegram.me/visasazan 

 

 وب سایت ویزا سازان:

http://www.visasazan.com 

 

https://telegram.me/visasazan
http://www.visasazan.com/

