شرایط اخذ ویزای شینگن فوری چگونه است؟ راهنمای 2020
چه مدارکی برای اخذ ویزای شینگن فوری نیاز است؟ در این مقاله از سایت تینی توریست به این موضوع می پردازیم.
لطفا با ما همراه شوید؛
برای گرفتن روادید شینگن فوری در سریع ترین زمان نیاز است مدارک زیر را تهیه کنید:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی
پاسپورت با اعتبار حداقل  7ماه
2قطعه عکس که رنگی و بدون حاشیه باشد.
سند ملکی برای اعالم دارایی شما
مدارک شغلی
مدارک مالی شامل پرینت  4الی  6ماهه از حساب بانکی شما
ارائه مدارک بابت هدف سفر و همینطور محل اقامت :در صورتی که از سوی بستگان خود دعوت نمه ندارید می
بایست هتل رزرو کنید و واچر هتل را به سفارت ارائه دهید .در صورتی که دعوتنامه دارید نیاز است که در آن
قید شود که در طول سفر محل اقامت شما تعیین شده و مدارک اقامتی از سوی دعوت کننده می بایست به
صورت پیوست برای شما ارسال شده باشد.
رزرو بلیط هواپیما :نیاز است که تاریخ رفت و برگشت آن مشخص باشد و طبق تاریخ شروع و پایان رزرو هتل یا
دعوتنامه باشد در غیر این صورت سفارت سخت گیری خواهد کرد.
بیمه مسافرتی :نیاز است که بیمه مسافرتی معتبر بین  30الی  50هزار یورو داشته باشید.
پول نقد که می بایست به صورت یورو بوده و هزینه ویزای شینگن و یک سری هزینه های مازاد را پوشش دهد.

ویروس کرونا و ویزای شینگن فوری
تاثیر ویروس کرونا بر روی گرفتن ویزای شینگن متفاوت است .اینطور که مشخص است در یک سال گذشته تا به امروز
شیوه covid-19سبب شد تا بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهای خود با دیگر کشورها را ببندند و این موضوع به نوبه
خود روند مهاجرت را تا حد زیادی تغییر داده است .اینطور که بررسی ها نشان می دهد این محدودیت سبب بسته شدن
مرزهای اروپا تا پایان ژوئن  2020است.

آیا اخذ ویزای شینگن فوری تا زمانی که ویروس کرونا وجود دارد غیر ممکن است؟
نه اینطور نیست! اینکه فکر کنید مرز ها برای همیشه بسته شده اند و یا در دوره کرونا قرار نیست هیچکس از کشور
خارج شود این تصور اشتباه است ،اما برخی از کشورها موقعیت سختگیرانه تری در این زمینه در نظر گرفته اند که شاید
دردسرهای خاص خود را داشته باشد.
اما به هر صورت بهتر است بتوانید در راستای ویزای شینگن فوری مساله کرونا را به دقت بررسی کنید و از محدودیت
های موجود اطالعات کسب نمایید.

در صورتی که قصد دارید خودتان اقدام به اخذ ویزا کنید باید روال زیر را در نظر بگیرید:
 .1تحقیقات کافی در این زمینه از سوی وب سایت اصلی سفارت داشته باشید.
 .2سعی کنید تبصره های موجود را به دقت بررسی کنید.

ویزای شینگن فوری به چه معناست؟

حقیقت این است که چیزی به اسم ویزای شینگن فوری وجود خارجی ندارد! در واقع در لیست ویزا ،مدل یا گروه خاصی
را به خود اختصاص نداده است .این موضوع یک ترفند است که از سوی شرکت های واسطه صدور ویزا در نظر گرفته می
شود.

حاال سوال اینجاست که مگر می شود یک جمله دروغ به همین راحت در زبان ها بچرخد؟
منظور از فوری چیز دیگریست! فرض کنید قرار است شما و دوستتان اقدام به ساخت یک آپارتمان کنید .حال شما به
صورت شخصی اقدام می کنید ،اما دوستتان شما به سراغ یک شرکت پیمانکاری می رود!
فکر می کنید نتیجه چه می شود؟ بسیار ساده است .شرکت های پیمانکاری با فروشنده مواد اولیه و قلق های ساخت و
ساز آشنا هستند و بسیاری از مسیر سریع تر از حد انتظار دنبال می شود .معنی فوری این است که کار به کاردان سپرده
شود!
فوری یعنی پرداخت هزینه در راستای خرید زمان! اینکه بخواهید زمان از دست دهید مشکالت بیشتری برای شما ایجاد
می کند پس در این روش به طور کلی شما با پرداخت هزینه یک روش مطمئن برای اخ ویزا را دنبال می کنید و از نتیجه
آن نیز لذت می برید به همین سادگی!

شرایط اخذ ویزای شینگن تضمینی چگونه است؟
برای اخذ ویزای شینگن تضمینی نیاز است یک سری شرایط رعایت شود:
•
•

•

•
•

در گام اول باید دقت کنید که چطور وقت سفارت بگیرید .وقت سفارت شما باید طبق تاریخ و ساعت مشخصی
باشد و سفارت مدارک شما را دریافت می کند و در نهایت بررسی ها آغاز می شود.
تهیه مدارک از دیگر موارد مهم جهت اخذ ویزای شینگن محسوب می شود .مدارکی که از سوی سفارت پذیرش
می شود به طور کلی شرایط یکسانی دارد اما در برخی از موارد یک سری تفاوت ها دیده می شود که بر اساس
قوانین کشور مقصد است.
سومین گام مربوط به کم و کاستی مدارک است که احتمال اینکه درخواست شما رد شود بسیار زیاد است .در
این زمینه باید بسیار دقت داشته باشید تا دچار مشکل نشوید .مدارکی که ارائه می دهید باید شامل
استانداردهای خاصی باشد.
مدارک باید ترجمه شوند .در ترجمه مدارک می بایست قوانین کشور مقصد مورد ارزیابی قرار بگیرد .مثال ا اگر قرار
است وقت سفارت اسپانیایی بگیرید باید مدارک شما به زبان اسپانیایی ترجمه شود.
در گام بعدی شرایط به این صورت است که باید پس از ترجمه مدارک به صورت رسمی ،تاریخ و ساعت مشخص
شده مهر دارالترجمه بر روی پاسپورت مشخص شده باشد.

پرتکرارترین سواالت مصاحبه ویزای شینگن فوری بدون ضمانت
در راستای اخذ ویزای شینگن در روز مصاحبه یک سری سواالت پرسیده می شود که باید به دقت پاسخ دهید .البته که
سواالت یکسان نیست ،اما در این بخش پرتکرار ترین موارد را لیست کرده ایم:
•
•
•
•
•

شرایط تاهل شما به چه صورت است؟
مجرد هستید یا متاهل؟
اگر متاهل هستید چه مدت است از ازدواج شما می گذرد؟
شغل همسر شما چیست؟
چرا به ویزای شینگن فوری نیاز دارید و علت درخواست شما برای این ویزا چیست؟

•
•
•
•
•
•
•

علت سفر به کشور مقصد چیست؟ چرا کشور  xرا انتخاب کرده اید؟
در سفر چه کسانی با شما همراه هستند؟
آیا در حوزه شینگن فامیلی دارید و چه نسبتی با شما دارد؟
چند فرزند دارید و در چه سنی هستند؟ آیا تحصیل می کنند؟
علت برگشت شما از کشور مقصد چیست؟ چه میزان تمایل به برگشت دارید.
از نظر تمکن مالی در چه وضعیتی هستید؟ آیا می توانید از پس هزینه های سفر خود بر آیید؟
زمانی که قرار است به سواالت پاسخ دهید صبور و شفاف باشید.

هزینه و قیمت ویزای شینگن فوری
برای اخذ ویزای اروپا باید دو مورد هزینه را پوشش دهید:
 .1بخش اول هزینه مربوط به موردی است که باید به سفارت پرداخت نمایید
 .2بخش دوم هزینه ای است که باید به عنوان کارمزد باید شرکتی که قرار است روال کار را برای شما هموار سازد در
نظر بگیرید.
در جدول زیر لیست هزینه های مربوط به بخش سفارت را قید کرده ایم:
نوع ویزای شینگن

شرح هزینه به یورو
هزینه اخذ ویزای شینگن ترانزیت و کوتاه مدت برای
ویزای شینگن ترانزیت و کوتاه مدت(بزرگسال)
متقاضیان بزرگسال  ۸۰یورو و هزینه ویزای بلند مدت ۹۰
یورو است.
هزینه ویزای شینگن برای کودکان بین  ۶تا ۱۲سال  ۰۰یورو
ویزای شینگن ترانزیت و کوتاه مدت(کودکان)
است که باید نقدی پرداخت شود.
دانشمندان و دیپلماتهایی که پاسپورت رسمی دارند و یا
اعضای خانواده کسانی که ملیت اتحادیه اروپا را دارند باید دانشمندان و محققان
مبلغ  ۵یورو به سفارت پرداخت کنند.
دقت شود که هزینه پرداخت شده توسط شما تحت هر شرایطی غیر قابل بازگشت بوده و در صورتی که از سفر منصرف
شده باشید و یا درخواست شما رد شود ،هزینه به شما پس داده نخواهد شد .پرداخت هزینه به صورت نقدی است که
باید اسکناس های  5الی  20یورویی پرداخت نمایید.

ترجمه مدارک ویزای شینگن فوری فرانسه
چرا ترجمه مدارک ویزای شینگن فوری فرانسه باید سه ماه زودتر صورت بگیرد؟
این موضوع چندین دلیل مهم دارد:
•
•
•

تنظیم مدارک چه برای کشورهای شینگن و چه غیر شینگن الزامی است.
همه افراد باید فرم درخواست ویزا ،هدف از سفر و اصل مدارک شناسایی و رزرو هواپیما و شناسنامه و  ...را
تنظیم کنند.
گاه برخی از کشورها در زمینه ترجمه حساسیت زیادی دارند و همینطور تاخیر در زمینه ترجمه شانس شما را کم
می کند.

•

•

برای تسریع در صدور ویزای شینگن فوری باید ترجمه مدارک را زودتر از زمان موعد در دست داشته باشید.
بازبینی ترجمه را به درستی انجام دهید و سعی کنید پروسه ترجمه مدارک را به شکلی دنبال کنید که در روز
مصاحبه از بابت مدارک خیالتان جمع باشد.
فرانسه در لیست کشورهایی قرار دارد که معموال ا در زمینه ترجمه مدارک سختگیری زیادی می کند .این
سختگیری رفته رفته دردسرساز می شود و بهتر است که جلوی هر ضرری زودتر گرفته شود .در صورتی که به
دنبال اخذ ویزای فوری و در کمترین زمان هستید باید به این نکته دقت زیادی داشته باشید.

اخذ ویزای شینگن فوری آلمان چند هفته پیش از سفر
7دلیل برای اهمیت اخذ ویزا چند هفته زودتر از سفر:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

درخواست برای گرفتن ویزا و صدور آن زمانبر است و نباید صبر کنید تا روزهای آخر و سپس اقدام کنید.
هیچ وقت اخذ ویزا را با صدور مدارک معمولی مقایسه نکنید.
بارها دیده شده که در لحظه اقدام پیش از سفر ،یک سری تنش های سیاسی رخ می دهد که صدور ویزا را دچار
مشکل می کند.
مسئله زمان در پروسه اخذ ویزای فوری آلمان اهمیت زیادی دارد.
یکی از موضوعات مهم در خصوص اعتبار پاسپورت شما اعتبار آن است که اگر از نظر زمانی دقت صورت نگیرد
دچار مشکل می شود.
کشور آلمان از هر نوع تاخیری دوری می کند و اگر دقیقه نودی باشید ضرر خواهید کرد.
سعی کنید در زمینه اخذ ویزای شینگن از نظر زمانی حداقل  21روز زودتر اقدام نمایید.
در صورتی که در صدور ویزا ایرادی ایجاد شود زمان کافی برای رفع آن دارید.
گاه تمکن مالی مورد نظر تغییر می کند و در زمان باقی مانده می توانید مشکل ایجاد شده را تا حد زیادی برطرف
سازید.

وقت فوری سفارت اسلواکی
اگر در لیست عاشقان طبیعت باشید ،کشور اسلواکی یک انتخاب بی نظیر است .اسلواکی یک کشور بی نظیر در دنیای
طبیعت گردی محسوب می شود.

مراحل زیر برای اخذ وقت فوری سفارت اسلواکی باید طی شود:
•
•
•
•
•
•
•
•

نیاز است مدارک الزم برای ویزا را تهیه کنید.
برای ادامه کار می بایست به سفارتی بروید که وقت سفارت در آن تعیین شده است.
نیاز است پروسه مصاحبه و انگشت نگاری را پشت سر بگذارید.
می بایست تعیین وقت سفارت را در سایت مربوطه انجام دهید و فرم اطالعات را به طور صحیح پر کنید.
این فرم به صورت مهر و امضا شده در بین مدارک شما قرار می گیرد و باید در روز مصاحبه به سفارت تحویل
دهید.
رزرو وقت سفارت اسلواکی به واسطه حضور شما امکان پذیر نخواهد بود.
روز مصاحبه بسیار مهم است و باید بتوانید به سواالت افسر مربوطه پاسخ دهید .در صورتی که این کار را انجام
دهید درخواست ویزای اسلواکی تایید خواهد شد.
بهتر است در روز مصاحبه کمی زودتر حاضر شوید و به هیچ وجه دیگر نکنید چون غیبت شما باعث می شود که
شانس خود را از دست دهید و دچار مشکل شوید.

نکات مهم مصاحبه برای اخذ ویزای شینگن ایتالیا فوری
یکی از مشکالتی که در روز مصاحبه برای بیشتر متقاضیان رخ می دهد این است که آگاهی کافی در مورد مصاحبه ندارند
و این موضوع سبب می شود که در اخذ ویزای شینگن ایتالیا شانس کمی داشته باشند .نیاز است نکات زیر را رعایت
کنید:
•
•
•
•
•
•

در روز مصاحبه در زمان تعیین شده حضور داشته باشید گاه یک دقیقه تاخیر شانس شما را از بین می برد.
افسر باید از پاسخ شما قانع شود اما نه هر قیمتی! بنابراین محکم و کوتاه جواب دهید.
مدارک خود را تکمیل کنید و بازبینی های الزم را انجام دهید.
اگر افسر معتقد بود که مدرک شما کم است بهتر است قبول کنید و در زمانی تعیین شده اقدام به تکمیل
مدرک خود داشته باشید .نقص مدرک اگر تکرار شود احترام رد شدن درخواست شما می شود.
در مورد اهداف سفر خود اعم از فضای تجاری و تحصیلی و توریستی ،باید دالیل جالبی داشته باشید.
ویژگی های ظاهری در روز مصاحبه اهمیت دارد و بهتر است که پوشش آراسته داشته باشید و از لباس های
رسمی استفاده کنید .یک آرایش مالیم داشته باشید و همینطور از نظر نظم بسیار دقت کنید .زبان بدن شما در
روز مصاحبه اهمیت زیادی دارد پس باید دقت کنید و همه جوانب را بسنجید؛

اخذ ویزای شینگن فوری بدون اثر انگشت
آیا اخذ ویزای شینگن فوری بدون اثر انگشت وجود دارد؟
تا همین چند وقت پیش فرصت طلبی گروه های زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه از توریست ها پول زیادی دریافت می
شد و افراد دیگری جایگزین شخص اصلی به سفارتخانه فرستاده می شد تا پروسه وقت سفارت را به خوبی طی کند.
خوشبختانه سفارت در چندین دوره جدید این پروسه را با انگشت نگاری ،تغییر داده است و کسانی که قصد اخذ ویزای
شینگن فوری دارند نیاز است پروسه انگشت نگاری را طی کنید.
افراد زیر  12سال معاف از انگشت نگاری هستند و اخذ ویزای شینگن فوری بدون اثر انگشت تنها مربوط به همین گروه
سنی است .شایعات در زمینه صدور ویزا بدون اثر انگشت را باور نکنید.

اگر کسی نتواند برای اثر انگشت حضور داشته باشد تصمیم چه می شود؟
در ابتدا بررسی می شود که به چه علت شخص متقاضی نمی تواند برای اثر انگشت حضور به عمل آورد .معموال در این
زمینه سخت گیری زیاد است بنابراین این تصور که به سادگی بتوانید سفارت را راضی کنید که اقدام به صدور ویزا بدون
اثر انگشت نماید کار دشواری خواهد بود.
در صورتی که فرد از نظر جسمی نتواند حضور داشته باشد و برای درمان به کشور اروپایی سفر می کند ،پروسه صدور ویزا
تفاوت های زیادی خواهد داشت.

خرید ویزای شینگن فوری بدون ضمانت
آیا خرید ویزای شینگن فوری بدون ضمانت وجود دارد؟

در صورتی که به فکر اخذ ویزای شینگن هستید باید معنی دقیق عبارت بدون ضمانت را بلد باشید در غیر این صورت
دچار مشکالت زیادی می شود .اولین سوالی که مطرح است اینکه بدون ضمانت و ضمانت دار اصال چه معنی دارد و وجود
یا عدم وجود آن چقدر می تواند مهم یا غیر مهم باشد؟
در صورتی که شما برای اخذ ویزا نیاز به ضمانت نامه داشت باشید و از طریق تورهای مسافرتی اقدام به اخذ ویزای
شینگن کنید نیاز به ضمانت دارید که در واقع برای ضمانت بازگشت به کشور از سوی آژانس های مسافرتی ارائه می
شود .در صورتی که نیاز به تور نداشته باشید می توانید اقدام به خرید ویزای شینگن فوری بدون ضمانت کنید و هزینه
اضافی بابت ضمانت پرداخت نکنید.
به طور کلی این موضوع از سوی اداره مهاجرت نیز مورد تایید قرار گرفته است .اخذ ویزای شینگن فوری بدون ضمانت
برای کسانی که قصد دارند در سریع ترین به کشور مقصد برسند گزینه خوبی است .اینکه مدل ضمانت دار بهتر است یا
بدون ضمانت بستگی به هدف شما از سفر دارد و باید بررسی های الزم را مبذول نمایید.

هزینه غیر متعارف دریافت ویزای شینگن فوری
چرا برای دریافت ویزای شینگن فوری گاه هزینه ها عجیب و غریب و غیر متعارف هستند؟
پاسخ به این سوال شامل دو بخش می شود.
بخش اول :یک سری هزینه ها هستند که به سفارت پرداخت می کنید این هزینه ها معموال ا یکسان هستند باید پول
شما نقد و به یورو باشد.
اینکه هزینه های سفارت هر سال و یا دو بار در سال دچار افزایش می شود در گروه هزینه غیر متعارف قرار نمی گیرد و از
سوی اداره مهاجرت شینگن اعالم می شود.
بخش دوم :این بخش مربوط به هزینه خدماتی است که توسط دفاتر مسافرتی انجام می شود و باید مبلغی به عنوان
دستمزد پرداخت کنید و البته که باید مراقب باشید تا این مبلغ بیش از اندازه نباشد .دو موضوع مهم وجود دارد موضوع
اول اینکه شما باید بتوانید نوع خدمتی که نیاز است را بررسی کنید و به میزان خدمت خود بودجه پرداخت کنید.
اگر مدارک شما ناقص است باید مبلغی بابت تکمیل مدارک در نظر داشته باشید .البته که تکمیل مدارک شما خود شامل
دسته بندی مختلفی است و هر یک بر اساس بودجه ای که در نظر گرفته می شود باید از سوی شما پاسخ داده شود.
البته که وضعیت هزینه های خدمات با هم فرق دارد.

ویزای توریستی شینگن تضمینی و فوری
برای اخذ ویزای توریستی شینگن نیاز است یک سری شرایط را پشت سر بگذارید که در ادامه به  4مورد اشاره می کنیم:
 .1یکی از شرایط مهم داشتن تمکن مالی است .نیاز است برگه هایی داشته باشید که در روز مصاحبه ثابت کند که
از نظر مالی شرایط خوبی دارید و از پس هزینه سفارت و هزینه سفر و اقامت و هتل و تفریح بر می آیید .هرچه
حساب بانکی قوی تری داشته باشید شانس شما در این راستا بیشتر است .گواهی شما باید توسط اداره بین
الملل به تایید رسیده و به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد.
 .2موضوع دیگر در راستای اخذ ویزای توریستی شنگن داشتن تاریخچه سفر است که البته بدون آن نیز امکان
صدور ویزا وجود دارد اما ضعیف تر است .این تاریخچه نشان می دهد که شما در استفاده از ویزای توریستی
ثابت قدم هستید و مشکلی از این دست ندارید .دقت کنید که در این تاریخچه مشخص می شود که تا به حال
چند سفر خارجی رفته اید.

 .3بهتر است اثبات کنید هدف شما گردشگری است و قصد بازگشت دارید و در این زمینه هرچه مدارک کاری و
تحصیلی و مالی دارید با خود به همراه داشته باشید .این بخش از سوی افسر مهم است.
 .4صدور ویزای توریستی به معنی اقامت مدت دار و طبق زمان مشخص است و باید در زمان مشخص به کشور
خودتان بازگردید

ویزای شینگن فوری بدون پیش پرداخت تضمینی یا غیر تضمینی
ممکن است این سوال در ذهن شما ایجاد شود که ویزای شینگن بدون پیش پرداخت در نوع تضمینی بهتر است یا غیر
تضمینی؟
دقت کنید که اگر مدارک متقاضی و یا شرایط و زمان بندی او مورد پذیرش کنسولگری قرار نگرفته باشد گفته می شود که
دریافت ویزای شینگن رد شده است.
حال از آنجایی که اقدام مجد گاهی طوالنی و طاقت فرسا است دو مورد تضمینی و غیر تضمینی به وسط می آید!
ویزای شینگن تضمینی به این معنی است که از یک واسطه یعنی شرکت یا فرد یا گروه استفاده می شود تا پروسه اخذ
ویزا به درستی طی شود و از هر نوع مشکل و ایراد احتمالی جلوگیری صورت بگیرد.
حال برخی از موسسه ها در صورتی که نتیجه حاصل شد اقدام به دریافت وجه می کنند یعنی پیش پرداخت نیاز ندارند و
برخی دیگر از موسسه ها هستند که در ابتدا مبلغی برای شروع کار دریافت می کنند.
تضمینی به معنی این نیست که ویزای صد در صد به شما ارائه می شود در واقع از این بابت است که همه تالش ها
صورت می گیرد تا مدارک الزم برای اخذ ویزا تهیه و تنظیم شود.
در صورتی که پیش پرداخت دریافت شود باید از هزینه نهایی نیز استعالم الزم اخذ شود.

آیا ویزای شینگن فوری وجود دارد
در پاسخ به سوال اینکه آیا ویزای شینگن فوری وجود دارد دو موضوع مطرح است.
 .1موضوع اول به این صورت است که تعریف از فوری باید شفاف سازی شده باشد .در صورتی که خودتان اقدام به
اخذ ویزا کنید ،از نظر زمانی با وقتی که قرار است یک فرد کاربلد اقدام به اخذ ویزا نماید فرق دارد بنابراین چون
پروسه سریع تر دنبال می شود اصطالحا ا گفته می شود که صدور ویزای شینگن به سرعت انجام شده است.
 .2موضوع دوم مربوط به وقتی است که شخص باید به واسطه پروسه درمانی اقدام به اخذ ویزای شینگن نماید و
زمان زیادی ندارد که در واقع در لیست فوریت های پزشکی قرار می گیرد و در این شرایط سفارت خود تصمیم می
گیرد که صدور ویزا با سرعت صورت بگیرد یا خیر .دقت کنید که برای اخذ ویزای شینگن فوری نیاز است یک
سری شرایط را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهید و سعی کنید در خصوص هزینه های موجود نیز دقت کافی را
داشته باشید.
البته که وضعیت صدور ویزا رفته رفته تغییر کرده است و مشخص است که در برخی مواقع حتی با رعایت بسیاری از
نکات باز هم شانس اخذ ویزا محدود تر می شود.

ویزای شینگن فوری بدون مدارک

آیا ویزای شینگن فوری بدون مدارک واقعیت دارد؟
شما چه فکر می کنید؟ این روزها برای اخذ یک میزان ناچیز وام نیاز به مدارک و اسناد و ضامن و چندین پروسه اداری
است ،چطور می توان گفت که برای اخذ ویزای شینگن فوری نیاز به مدرک وجود نخواهد داشت؟
موضوع از این قرار است که هر نوع تبلیغ برای اخذ ویزای بدون مدرک غیر قابل باور بوده و باید سعی کنید در این زمینه
دقت الزم را داشته باشید و این جمالت تنها برای خالی کردن جیب شما خواهد بود .بهتر است پس از پرداخت پول سعی
کنید تحقیقات الزم را داشته باشید.

پس منظور از ویزای شینگن بدون مدرک چیست؟
موضوع این است که یک سری مراحل وجود دارد تا بتوان در تنظیم مدارک به شما کمک کرد و یا یک سری تبصره ها از
سوی اداره مهاجرت یک کشور اعالم می شود که طبق آن می توان یک سری مدارک را جایگزین مدارک دیگر کرد که معموال ا
این سری تبصره ها از سوی متقاضی پنهان می ماند و پروسه های مشاوره ای سبب می شود تا بتوانید از شرایط
جایگزینی برای اخذ ویزای شینگن استفاده نمایید .اما اینکه بدون هیچ مدرکی بخواهید ویزای شینگن دریافت کنید
شایعه ای بیش نیست.

ویزای شینگن فوری سند ملکی
آیا اخذ ویزای شینگن فوری بدون سند ملکی امکانپذیر است؟
بگذارید همین ابتدای پاسخ خیالتان را جمع کنیم که ارائه سند ملکی در لیست الزامات هیچ یک از  26کشور حوزه
شنگن نخواهد بود .این یعنی شما می توانید اقدام به اخذ ویزای شینگن نمایید حتی اگر سند ملکی ندارید!

چرا وجود سند ملکی اینقدر مهم است؟
مهم بودن سند ملکی در راستای صدور ویزای شینگن دالیل دیگری دارد .این مدرک می تواند یک امتیاز خوب برای نشان
دادن تمکن مالی باشد .در واقع اگر بتوانید ثابت کنید که از نظر مالی در شرایط خوبی هستید می توانید پروسه اخذ ویزا
را به خوبی طی کنید.
یکی دیگر از دالیل وجود سند ملکی این است که بتوانید ثابت کنید قصد بازگشت به کشور خود را دارید این گزینه برای
ویزای توریستی بسیار قابل قبول است.
در صورتی که قصد شما سرمایه گذاری باشد وجود تمکن مالی به شما کمک می کند تا بتوانید افسر پرونده را راضی کنید
که می توانید برای سرمایه گذاری انتخاب خوبی داشته باشید.

آیا برای اخذ ویزای شینگن سند ملکی به عنوان وثیقه نگه داشته می شود؟
خیر .سفارت پس از چک کردن مدارک ،اصل اسناد ملکی را نیازی ندارد و ترجمه آن کفایت می کند.

رفع ریجکت ویزای فوری کشورهای شینگن
یکی از موضوعات مهمی که در راستای اخذ ویزای شینگن دیده می شود موضوع ریجکت شدن و عدم پذیرش است .برای
رفع ریجکت باید در ابتدا موارد زیر را دنبال کنید:

•
•
•
•
•

بررسی کنید که علت ریجکتی چیست و علت دقیق آن را بررسی کنید.
برای رفع آن نیاز به تنظیم نامه ای از زبان خودتان دارید.
نامه شما باید طبق آدرس و محلی که سفارت به شما اعالم کرده است ارسال شده باشد.
گاه نیاز است یک سری مستندات به همراه نامه ارائه شود و ضمیمه پرونده شما شود .به این ترتیب افسر بهتر
می تواند پرونده شما را مورد بررسی قرار دهد.
دقت کنید که رفع ریجکتی ویزای شینگنی تضمینی هرگز معنی ندارد و همه چیز به نظر سفارت باز می گردد و
باید بتوانید موقعیت دقیق ویزای خود را ارزیابی کرده باشید

آیا پروسه ریجکت و رفع آن برای همه اشخاص یکسان است؟
پروسه ریجکت بله اما دلیل ریجکت و مدارکی که نیاز است تا رفع ریجکت صورت بگیرد برای هر شخص به نسبت
شخص دیگر فرق دارد و باید دقت الزم صورت بگیرد .گاه نیز موقعیت شخص با شخص دیگر فرق می کند.

بهترین و آسان ترین سفارت برای ویزای شینگن فوری اروپا
کسانی که به دنبال اخذ ویزای شینگن هستند معموال ا بهترین و آسان ترین سفارت را انتخاب می کنند اما در این زمینه
یک سری نکات وجود دارد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

به طور کلی قانون مشخصی در خصوص بهترین سفارت وجود ندارد!
شرایط زمانی و فصلی در این بین اهمیت زیادی دارد.
در برخی از ایام سال یک یا چند سفارت به صورت ثابت شرایط مشخصی برای اخذ ویزای شینگن در نظر نمی
گیرند.
در هر بازه زمانی از سال یک کشور شرایط بهتری را دنبال می کند.
پیش از اقدام برای اخذ ویزای شینگن باید مشورت صورت بگیرد که کدام کشور در وضعیت آسانتری قرار دارد.
تعریف از آسانی فرق دارد برخی از کشورها بر روی تمکن مالی پافشاری دارند.
برخی دیگر از کشورها بر اساس هدف شخص از سفر تصمیم می گیرند.
یک سری از کشورها هستند که شرایط تاهل و تجرد را به طور دقیق بررسی می کنند.
برخی از کشورها به تحصیالت باالی شخص اهمیت می دهند و به آن امتیاز خوبی می دهند.
در بررسی های اخیر مشخص شد که برخی از کشورها هستند که پروسه صدور ویزا را با دردسر کمتری دنبال می
کنند اما وجود ایده های سرمایه گذاری برای استفاده از این شرایط بسیار زیاد است؛

9قدم تا ویزای شینگن فوری کوتاه مدت
قدم اول :در گام اول باید بدانید به چه نوع ویزایی نیاز دارید و این موضوع بسته به هدف سفر شما مشخص می شود.
آیا به قصد گردش می روید و یا به دنبال کار هستید ،آیا ورزشکار هستید و یا قرار است با اقوام خود مالقات داشته
باشید.
قدم دوم :دومین گام مشخص کردن کشور مقصد است و باید قوانین کشور مقصد را مطالعه کنید.
قدم سوم :حاال باید مناسب ترین زمان برای ارائه درخواست اخذ ویزای شینگن را در نظر بگیرید .اخذ ویزا در این راستا
زمان بر است و باید دقت داشته باشید.
قدم چهارم :نوبت به اخذ وقت سفارت رسیده است و طبق این زمان باید بتوانید اقدامات الزم را انجام دهید.
قدم پنجم :حاال نیاز است فرم درخواست را تکمیل کنید صداقت در پر کردن فرم درخواست بسیار مهم است.

قدم ششم :مدارک الزم برای اخذ ویزای شینگن فوری کوتاه مدت را تنظیم کنید و چک کنید که چیزی کم و کسر نباشد.
قدم هفتم :وقت مصاحبه مشخص می شود و طبق تاریخ اعالم شده حضور داشته باشید تا پروسه پرسش و پاسخ
صورت بگیرد.
قدم هشتم :هزینه اخذ ویزا باید پرداخت شود و البته که بسته به سن و وضعیت متفاوت خواهد بود.
قدم نهم :باید صبر کنید تا پاسخ درخواست شما صادر شود و معموال ا حداقل  15روز نیاز است.

تعداد مجاز سند ملکی در اخذ ویزای شینگن فوری اضطراری
در صورتی که قصد شما اخذ سند ملکی باشد ،می توانید تا  4سند ملکی را به سفارت ارائه دهید و بیشتر از این تعداد
در پرونده مسافر قرار نگرفته و غیر قابل پذیرش خواهد بود .دقت کنید که سند ملکی به طور کلی شامل شرایطی است
که شخص بتواند به واسطه آن اقدام اخذ سریع تر ویزا نماید .در بهترین شرایط اخذ ویزای شینگن این امکان را می دهد
که افراد بتوانند به واسطه آن هدف از سفر خود را مشخص کنند.
ارزش سند ملی نیز در صدور ویزای شینگن فوری اضطراری بسیار اهمیت دارد به طوری که اگر بتوانید امالک غیر منقول
داشته باشید می توانید ثابت کنید که در هدف خود ثابت قدم هستید.
حداقل و حداکثری برای ارزش سند ملی ویزای شینگن تعریف نشده است اما ترجیحا نیاز است که  6دانگ از ملک به نام
فرد باشد و مدرک به صورت قولنامه نباشد.

و در پایان…
در پایان اگر فکر میکنید مطلبی باید در این مقاله میآمده و نیامده ،و حس میکنید قسمتی از مقاله برایتان نامفهوم
است یا سوالی دارید ،در بخش دیدگاهها ،مطرح کنید .در قسمت دیدگاه یا کامنت ها ،از تشکر و سالم و احوالپرسی
بپرهیزید و سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید .در کامنتها سواالت خوبی مطرح شده که برخی را پاسخ دادهایم .شاید
پاسخ سوال شما هم آنجا باشد .پس قبل از پرسیدن سوال نگاهی به قسمت کامنتها بیندازید؛
تلفن های پشتیبانی ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد؛
همچنین برای اخذ تضمینی ویزای شینگن ،با کارشناسان ما تماس بگیرید

۰۲۱-۸۸۰۰۰۸۱۸–۰۹۱۰۰۶۸۹۸۹۸

تمامی حقوق ،محتوا و تصاویر برای سایت تینی توریست ( شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی توریست کوچک تینی
توریست ) محفوط است.

