
. کنند سفر کشور این به خواهندمی گردش و بازدید قصد به که گیردمی تعلق متقاضیانی به جنوبی آفریقاي توریستی ویزاي
 .ندارند را ویزا اعتبار زمان مدت از بیشتر اقامت یا کار ياجازه وجه هیچ به توریستی روادید دارندگان

 ماه یک ویزا اعتبار مدت. گیردمی انجام تهران در جنوبی آفریقاي سفارت طریق از ویزا صدور ایرانی، يگذرنامه با متقاضیان براي
 متقاضی حضور و گیردنمی انجام مصاحبه روادید تقاضاي جهت. ندارد وجود جنوبی آفریقاي کشور در آن تمدید امکان و است

 .نیست الزامی

 .5 شماره یکتا، خیابان فالحی، خیابان ولیعصر، خیابان تجریش،: تهران در جنوبی آفریقاي سفارت آدرس

 021ـ22770286: تلفن

 از توانیدمی را جنوبی آفریقاي ویزاي تقاضاي فرم. است روادید تقاضاي فرم تکمیل کشوري، هر روادید درخواست براي مرحله اولین
 تکمیل جداگانه صورت به همراهان از کدام هر براي و نسخه دو در باید فرم این. بخواهید تهران در کشور این سفارت ویزاي بخش
 .گردد الصاق آن به نیز متقاضی عکس و شده

 ویزا صدور و مدارك بررسی است ممکن نوروز، تعطیالت از قبل چنینهم و تابستان هايماه در متقاضیان زیاد تعداد دلیل به: توجه
 .باشید داشته توجه هازمان این به سفر، تاریخ کردنقطعی براي است بهتر. بطلبد بیشتري زمان

 

 موردنیاز مدارك

 بررسی از بعد مدارك اصل. باشد موجود کپی سري یک هاآن تمامی از و شده انگلیسی رسمی يترجمه باید فارسی مدارك يکلیه
 .ماندمی جنوبی آفریقاي سفارت در شما يپرونده در هاآن کپی و شودمی بازگردانده

 ایرانی شناسنامه: یک

 تا یک صفحات از باید را کپی. باشد درخواستی ویزاي زمان مدت پایان از بیشتر ماه شش حداقل باید گذرنامه اعتبار گذرنامه؛: دو
 .کنید تهیه خورده روادید مهر هاآن در که صفحاتی طورهمین و گذرنامه پنج

 رنگی عکس قطعه دو: سه

 دو باید همراهان از کدام هر براي باشد، شده ذکر روادید يکنندهدرخواست يگذرنامه در همراهان اسامی که صورتی در: توجه
 .باشد موجود مدارك در رنگی عکس قطعه

 فعلی ظاهر با کامالً باشد، شده گرفته پیش ماهسه از ترکم رخ، تمام سفید، زمینه رنگی، عکس: نظر مورد عکس ضروري هايویژگی
 32 صورت تصویر در چانه و سر باالي سطح بین يمتر،فاصلهمیلی 60 در 40 ابعاد در باشد، داشته خوانیهم عکس صاحب

 .مترمیلی



 دقیق و کامل صورت به متقاضی کار محل و شغل سکونت، محل آدرس: چهار

 .مالی منابع و شغلی رسمی اسناد: پنج

 یا و) آخر ماه بانکی عملیات مشروح( بانکی حسابصورت مؤسسه، ثبت قانونی سند:  صنایع صاحبان تجار، صنوف، صاحبان براي-
 .حساب گشایش تاریخ با) نیست کافی تنهاییبه ساده بانکی گواهی ارائه( اندازپس حساب دفترچه

 بانکی حسابصورت و قبل ماه حقوق فیش ،)مرخصی مدت و کار به شروع دقیق تاریخ( کار به اشتغال گواهی:  بگیرانحقوق براي -
 گشایش تاریخ با) نیست کافی تنهایی به ساده بانکی گواهی ارائه( اندازپس حساب دفترچه یا و) آخر ماه بانکی عملیات مشروح(

 .حساب

 انداز پس حساب دفترچه یا و) آخر ماه عملیات مشروح( بانکی حسابصورت صنفی، کارت:  آزاد مشاغل و مستقل کارکنان براي -
 حساب گشایش تاریخ با) نیست کافی تنهایی به ساده بانکی گواهی ارائه(

 .تحصیل به اشتغال گواهی:  دانشجویان و دبیرستانی و دبستانی آموزاندانش براي: شش

 .قطعی رزرواسیون یا جنوبی آفریقاي مقصد به برگشت و رفت بلیط: هفت

 .است تومان میلیون سه دریافتی مبلغ کمترین است؛ متغیر آن مبلغ و کارگزار وجه در چک ؛این بازگشت ضمانت چک: هشت

 .اقامت مدت کل براي هتل رزرو يبرگه: نه

 .است نفر هر براي تومان 150000 که روادید يهزینه کل: ده

 .کشدمی طول هفته دو حداقل ویزا صدور و مدارك بررسی معموالً

 ارائه روادید دریافت براي گريکنسول به که را مدارکی جنوبی، آفریقاي کشور به ورود هنگام مرزي پلیس دارد امکان:  توجه
 خاك به شما ورود از قانونی، روادید وجود با دارد احتمال باشید، نداشته همراه به را هاآن اگر و بخواهد مجدداً شما از اید،کرده

 سفر پایان تا شده منظم صورت به را مدارك نکنید فراموش پس. کنند جلوگیري مدارك نداشتن همراه دلیل به جنوبی آفریقاي
 .باشید داشته همراه

 


