
  ادامه مطلب ,زایو یها نهیهز شیشنگن و افزا یزایدرخواست و نیدر قوان رییتغ

 نهیهز شیدر همان زمان افزا شود یاعمال م زایبه روند درخواست و دیجد نیدر مقررات شنگن ، قوان راتییبا توجه به تغ

 عبارتند از: راتییتغ نی. مهمترزایو یها

 ویزاخواست زمان درتمدید  

. ماه بود( 3ماه قبل از تاریخ سفر برنامه ریزی شده خود درخواست کنید )این  6ینگن خود را شما می توانید ویزای ش  

 دماه قبل اقدام کنن 9دریانوردان می توانند 

 اافزایش هزینه ویز

 :هزینه ویزا شینگن و کارائیب افزایش یافته است  

 ویزا نوع هزینه قبل به یورو هزینه جدید به یورو

 شینگن ی ویزا 60 80

 سال 12-6شینگن افراد ی ویزا  35 40

 
 

  مجان
 

 سال 5-0شینگن افراد ی ویزا  مجان

 ویزای کاراییب 35 80

 سال 12-6کاراییب افراد ی  ویزا  35 40

 
 

  مجان
 

 سال 5-0کاراییب افراد ی  ویزا  مجان

 

یویزای شینگن چند ورودی برای مسافران عاد  

آیا مرتباً به منطقه هلند / شینگن سفر می کنید؟ سپس شماممکن است  برای ویزای چند بار ورود با اعتبار بیشتر صالحیت 

:شما باید تعدادی از شرایط را رعایت کنید هیداشته باشیدد  

  بار ویزای شینگن دریافت کرده اید و به درستی  3سال گذشته  2سال: اگر در  1ورود به مدت ویزای چند بار

 .از آن استفاده کرده اید

  سال ویزای چند ورود دریافت کرده اید و به درستی  1سال گذشته  2سال: اگر در  2ویزای چند ورود به مدت

 .از آن استفاده کرده اید

  سال دریافت کرده اید و  2سال گذشته ویزای چند ورود به مدت  3سال: اگر در  5ویزای چند بار ورود به مدت

 .به درستی از آن استفاده کرده اید

 

هیچ حقوقی را نمی توان از موارد فوق به . دور ویزا به صورت فردی انجام می شودتصمیم گیری در مورد ص

 .دست آورد

 

 نبیومتریک / درخواست حضوری برای برنامه های ویزای شینگ

 ؟ماه ارائه داده اید 59آیا قبل از درخواست فعلی خود ، داده های بیومتریک )اثر انگشت و عکس( را در مدت 

الزم نیست به صورت حضوری ظاهر . اند درخواست شما را برای شما ارسال کندسپس شخص دیگری می تو

 .شوید

نمی توان بررسی کرد که آیا داده های بیومتریک شما در زمان استفاده در سیستم هستند  ؛لطفا توجه داشته باشید

 .یا خیر

 .بنابراین این امکان وجود دارد که از شما دعوت شود تا در لحظه های بعدی به آنها مراجعه کنید  

 .همچنین ممکن است از شما دعوت شود که به صورت فردی برای مصاحبه حاضر شوید  

 

 


