
 

 کشور ویزا اقامت اعتبار روز کاری قیمت مدارک

رنگی  3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت امضا شده،

 زمینه سفید،فرم اطالعات فردی،ضمانت در صورت  نیاز

دالر 210 روزه7 7   توریستی یکبار ورود 

 بالروس
دالر  230  روزه 14 7   توریستی یکبار ورود 

دالر 250 روزه 21 7   توریستی یکبار ورود 

دالر 500 ماهه 1 10   تجاری یکبار ورود 

قطعه عکس ، شناسنامه ، گردش  2اصل پاسپورت ، 

ماه آخر ، سند ملکی ، مدارک شغلی ، هتل  ،  6بانکی 

 پرواز ،ضمانت برگشت ، مصاحبه  ترجمه رسمی مدارک

دالر    220  

 

ماه 6 10  مکزیک توریستی مولتی 

 شناسنامه و کارت ملی ، عکس قطعه 2 ، پاسپورت اصل

،تعهد نامه  ملکی سند ، آخر ماه 3 بانکی گردش ،

، بیمه مسافرتی  پرواز ،  هتل  شغلی مدارک محضری ،

مدارک رسمی ،  ترجمه  

دالر 200  15 

ماه 3  

ماه1  
توریستی 

 عادی
 کوبا

دالر    003 ماه 1 10   
توریستی 

 فوری

، شناسنامه ، تمکن 3*4قطعه عکس  1اصل پاسپورت ، 

مالی ، سند ملکی  مدارک شغلی ، هتل  ، پرواز 

 ،ضمانت برگشت ،  ترجمه رسمی مدارک

دالر    011  15 

ماه 3  

 مولتی
توریستی 

 عادی
 برزیل

دالر   005  مولتی 7 
توریستی 

 فوری

، شناسنامه  5/4*5/4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ، 

ماه آخر ، رزرو هتل  3، مدارک شغلی ، گردش بانکی 

برای همکار  ، ، برنامه سفر  ، ترجمه رسمی مدارک

دالر کامیشن دارد100  

دالر   0010 ماه 3 15  روزه 15   ژاپن توریستی 

 

، کپی شناسنامه ،  5*5قعه عکس  2اصل پاسپورت ، 

اخذ ویزای تجاری هتل و پرواز ، هماهنگی جهت  
 

5800000 

ریال   
7 
 

ماه 3  

ماه 1  

 
ریستی وت  

 

 

   

 

 هند
ریال 18000000  7 

طبق 

 درخواست
 تجاری

دالر  110   3 
طبق 

 درخواست
ماه  1   الکترونیکی 

دالر  130دالر و فوری  100در صورت درخواست بلیط + ویزا عادی 

 )کمیسیون پرواز تعلق نمی گیرد(

میلیون تومان  40تمکن مالی با مانده حساب +  6*4قطعه عکس  2

ماه اعتبار + بیمه مسافرتی + بلیط رفت و  7+اصل پاسپورت با 

 برگشت

- 7 

ماه 3  

طبق پرواز 

رفت و 

 برگشت

توریستی 

 عادی
 چین

 انفرادی

- 5 

 پرواز طبق

 و رفت

 برگشت

  توریستی

 فوری

4در 6قطعه عکس  2  

میلیون 100تمکن مالی باالی   

تا ویزای تجاری 5  

ماه مسافرتی 1بیمه نامه   

ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با   

 مشخصات کلی مسافر

 هماهنگی کانتر
هماهنگی 

 کانتر

یکساله 

ورود 

 نامحدود

در هر بار 

 ورود

روز  30   

 چین مولتی 

 یکساله

ماه 3 15 - روزه 14   تجاری عادی 
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کارت ویزیت ، ،  4*6قطعه عکس 3اصل پاسپورت ، 

 مدارک شغلی ، دعوتنامه ، تمکن مالی ، تعهد نامه
دالر 250 ماه 1 -   دعوت نامه - 

 تایوان
 

 کشور ویزا اقامت اعتبار روز کاری قیمت مدارک

، آزمایش 3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ،  دالر  501  ماه 2 5  روزه 30   
توریستی 

 عادی
 افغانستان

، رزرو هتل و پرواز 3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ،  دالر  120  ماه 3 10  روزه 15   تونس توریستی 

، مدارک شغلی ،  3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ، 

پرواز ماه آخر ، رزرو هتل و 3گردش بانکی   
دالر 50 ماه 1 10  ماه1   توریستی 

آفریقای 

 جنوبی

، آزمایش تب زرد ،  6*4قطعه عکس  3اصل پاسپورت ، 

 رزرو هتل و پرواز

یورو  031   5 

ماه 3  

ماه 1  توریستی عادی 

 غنا
ماه 1 2   یورو 018    توریستی فوری 

، مدارک شغلی ، رزرو  6*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ، 

هتلپرواز و   
دالر   031 ماه 3 5  ماه 1   کنیا توریستی 

،تمکن مالی ،گواهی اشتغال 6*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت،

ترجمه شدهبه کار  
دالر   190   ماه 3 45   

14-7  

 روزه
دبل توریستی  هنگ کنگ 

 

 

 

،پرواز و هتل 3*4قطعه عکس  1اصل پاسپورت ،   

 

 

 

دالر 85  7 

طبق 

 درخواست

روزه 14  توریستی عادی 

 روسیه

دالر  160 روزه 14 2   توریستی فوری 

دالر 100 ماه 1 7   توریستی عادی 

دالر 170 ماه 1 2   توریستی فوری 

  دالر  95

+ 

دالر  120   

30-25 ماه3   تجاری عادی 

دالر140  

 +  

دالر 130   

30-25 ماه3   
تجاری دبل 

 عادی

HIV آزمایش3*4 عکس قطعه1پاسپورت، اصل، دالر  500   30-25 روز180  ساله مولتی1   
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 کشور ویزا اقامت اعتبار روز کاری قیمت مدارک

6*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ،   

 جهت ثبت ریجستر هتل الزامی است

دالر  205  
15 

طبق 

 درخواست

روزه10  توریستی 
 ترکمنستان

دالر  230 روزه15   توریستی 

 کارت و شناسنامه کپی ، عکس قطعه 1 ، پاسپورت اصل

هتل و پرواز رزرو ، به التین مالی تمکن ، ملی  

یورو 40  

5-3  

ماه2 ماه 3  توریستی 

یورو 35 تایلند ماه 2 ماه 3   
توریستی با 

 پرواز

قطعه عکس ، کپی شناسنامه و کارت  1اصل پاسپورت ، 

ماه آخر ، رزرو پرواز و هتل 6ملی ،گردش   
یورو 160  مولتی ماه 6 

توریستی 

 مولتی

قطعه عکس ، تمکن مالی ، رزرو پرواز  1اصل پاسپورت ، 

 و هتل،مصاحبه
دالر 06  

 ماه 3 10

ماه1  توریستی 

 فیلیپین
 پرواز رزرو ، مالی تمکن ، عکس قطعه 1 ، پاسپورت اصل

 ،بدون هتل و مصاحبه
دالر 091 ماه 1   توریستی 

قطعه عکس 1اصل پاسپورت ،   

ساعت 72ثبت ریجستر بیش از   

دالر 04 ماه 1 ماه 3 3   
توریستی 

 عادی

 آذربایجان

دالر 54 ماه 1 ماه3 1   
توریستی 

 فوری

دالر 1150 روز 90 سال1 10   
روز 90ساله  1

 اقامت

دالر 1350 روز 120 سال1 10   
روز 120ساله 1

 اقامت

دالر 1450 روز 180 سال1 10   
روز  180

 اقامت

دالر 30 اسکن پاسپورت  5-3 روز 30 ماه 3   الکترونیکی 

 

 

 اسکن پاسپورت

 

 

دالر 65 روز 45 ماه 3 5   
توریستی 

 الکترونیکی
 تاجیکستان



 

 

  

 کشور نوع ویزا اقامت اعتبار  روزکاری قیمت مدارک

قطعه عکس 1اصل پاسپورت ،   

روز اقامت 5ثبت ریجستر پس از   

دالر 135  14 

 ماه 3

 ماه 1
توریستی 

 عادی

 قزاقستان

دالر 150  ماه 1 7 
توریستی 

 فوری

دالر 190  تجاری عادی ما ه 1 14 

دالر 305  ماه 3 14 
توریستی 

 تریپل عادی

دالر 350  ماه3 7 
توریستی 

 تریپل فوری

قطعه عکس 2پاسپورت ، اصل   

دالر75  7 

طبق 

 درخواست

 ماه1
توریستی 

 عادی

دالر 100 قرقیزستان  ماه 1 5 
توریستی 

 فوری

دالر 003  تجاری ماه 1 25 

 اسکن پاسپورت و عکس

 رزرو هتل از آالله الزامی است

دالر 55  15 

 ماه 2

 روزه14
توریستی 

 عادی
 سنگاپور

دالر 75  روزه 14 10 
توریستی 

 فوری

قطعه عکس،تمکن مالی،کپی تمام صفحات 2اصل پاس،

 شناسنامه،کارت ملی،پرواز،هتل،ضمانت نامه
دالر 56 ماه 3 7   

طبق 

 درخواست

توریستی 

 عادی
زیناندو  

قطعه عکس،ترجمه گواهی اشتغال بکار،رزرو 2اصل پاس،

 هتل اجباری

دالر 201  15 

طبق 

 درخواست

طبق 

 درخواست

توریستی 

 عادی

 ازبکستان

 8  دالر 170
توریستی 

 فوری
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 کشور نوع ویزا اقامت اعتبار روز کاری قیمت مدارک

3*4قطعه عکس 2اصل پاس، دالر 05   5-3 ماه3   ماه1 
توریستی 

 عادی
 عراق

،کپی شناسنامه،کارت 6*4قطعه عکس1اصل پاسپورت،

 ،)التین( ملی،رزرو بلیط رزرو هتل،گواهی اشتغال به کار

)التین( تمکن مالی  

دالر 521  10 
طبق 

 درخواست

طبق 

 درخواست

توریستی 

 عادی
 ویتنام

 4  دالر 210
توریستی 

 فوری

،ترجمه شناسنامه  3*4اصل پاس،دوقطعه عکس 

،مدارک شغلی،گواهی تمکن مالی به التین حداقل 

میلیون به باال ،ضمانت برگشت30  

دالر 092  7  

 

ماه3  

 توریستی عادی ماه1

دالر 053 کره جنوبی  توریستی فوری ماه1 5 

 تجاری ماه1 15  دالر 150

،کپی تمام صفحات 3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت،

شناسنامه،گواهی اشتغال به کار،تمکن مالی،ضمانت 

 برگشت

دالر 380  15 
طبق 

 درخواست
 توریستی روزه 7

 اکراین

 

دالر 004  15 
طبق 

 درخواست
 توریستی روزه 14

- - - - - 

دالر 2500  روز 180 مولتی 25 
 6 تجاری

 ماهه

 

اسکن رنگی پاسپورت،اسکن شناسنامه،اسکن 

 عکس،ضمانت برگشت

درهم 280 ماه 6 10   توریستی ماهه 1 

 

 عمان

 

درهم 160  ماه  6 10    توریستی روزه10 

 اصل پاسپورت

 هماهنگی جهت کلیه مدارک با کانتر مربوطه
 هماهنگی کانتر

هماهنگی 

 کانتر

طبق 

 درخواست

طبق 

 درخواست
 شنگن توریستی

 اصل پاسپورت

 هماهنگی جهت کلیه مدارک با کانتر مربوطه
 هماهنگی کانتر

هماهنگی 

 کانتر

طبق 

 درخواست

طبق  

 درخواست

 ،ااروپ انگلیس،

آمریکا و  

 کانادا

خدمات وقت 

سفارت و 

پاسپورت پیکاپ  

 میهمان پرسنلی عکس اسکن میهمان رنگی پاس اسکن

ایرانی میزبان شناسنامه و فرم تکمیل  
تومان 19000  5 -7  توریستی  ماه 1 ماه 3 

 ایران 

 

 

 میهمان پرسنلی عکس اسکن میهمان رنگی پاس اسکن

 رسمی روزنامه ایرانی شرکت مدیر شناسنامه و فرم تکمیل

 ایرانی شرکت تغییرات و تاسیس آگهی و تاسیس

سربرگ تو رسمی درخواست  

تومان35000  5 - 7 ماه 3   تجاری ماه 1 

شود هماهنگ قیمت  کانتر هماهنگی  ماهه 6و  3    مولتی تجاری روزه15 

قطعه عکس 2اصل پاسپورت+ دالر 345  ماه 2 7   ماه 2 
ماهه  2

 توریستی
 مالزی



 

 توضیحات الزم جهت آژانسهای همکار

 

در صورتی که تحویل ویزا به وسیله این شرکت به دالیلی همچون تعطیلی سفارت یا کشور دعوت کننده یا اختالفات سیاسی و یا -1

خواهد داشت و تشابه اسمی و چهره ای مسافر که از اختیارات این شرکت خارج است به تاخیر بیوفتد این شرکت هیچ مسئولیتی ن

 هزینه ویزا یا دعوت نامه مسترد نخواهد شد.

 

با توجه به اینکه خرید بلیط و رزرو هتل و هرگونه هماهنگی دیگر مربوط به سفر پس از دریافت ویزا انجام می پذیرد لذا این -2

مادی و معنوی آن به عهده خود  آژانس در قبال هرگونه اقدامی پیش از اخذ ویزا هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و کلیه زیان های

 مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.

 

با توجه به اینکه مدارک الزم برای اخذ بعضی ویزاها شامل رزرو هتل و اصل بلیط صادر شده می باشد لذا در صورت عدم تایید -3

سلی بلیط و هتل نداشته و کلیه خسارت ها به ویزا از سوی سفارت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از کن

 عهده خود مسافر می باشد.

 

آژانس مسافرتی درخواست کننده ویزا یا تحویل دهنده پاسپورت متعهد میشود صاحب پاسپورت در داخل کشور بوده و در صورت -4

یت های آن به عهده درخواست کننده می نیاز به حضور مسافر در سفارت اقدامات الزم را انجام دهد در غیر اینصورت کلیه مسئول

 باشد.

 

اگر در مدت اقامت ویزا و یا تاریخ آن از طرف شرکت دعوت کننده یا کنسولگری تغییراتی ایجاد شود مسافر آن را می پذیرد و -5

 متعهد میشود هزینه اقدامات انجام شده که شامل کل مبلغ ویزا می باشد را پرداخت نماید.

 

ویزای چند کشور را همزمان بخواهد چون هر یک از سفارت ها شرایط و قوانین خاص خود را دارد در صورتی که اگر مسافر -6

هر کدام از ویزاها به هر دلیلی صادر نگردد مسافر ملزم به پرداخت کلیه ی هزینه های انجام دیگر کشورها به طور مستقل می 

 باشد.

 

بلیط متعهد میشود پس از دریافت خدمات ویزا,تاریخ و مهر,نوع ویزا ,همراهان و مسافر یا آزانس درخواست کننده ویزا یا -7

محتویات آن را چک نماید و در صورت مشاهده اشکال در هنگام دریافت مدارک به شرکت اعالم نماید در غیر اینصورت مسئولیت 

 آن به عهده آن شرکت نمی باشد.

 

د متعهد می شود که کلیه شرایط تضمینی ,اخذ ویزا ,قرارداد و غیره را به مسافر در صورتی که درخواست کننده ویزا آژانی باش-8

 خود اعالم نماید در صورت عدم هماهنگی خود جوابگوی مسافر خواهد بود.

 

اگر مسافران به صورت گروهی باشند و ویزای تعدادی از آنها به هر دلیلی مرفوض شود و برای بقیه صادر گردد مسافرینی که -9

ای ویزا میباشد اگر از مسافرت خود صرف نظر کنند موظف به پرداخت هزینه ویزا می باشند.دار  

 

ساعت در اداره پلیس ثبت اقامت  48الزم به ذکر است در بعضی از کشورها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر باید ظرف -10

 نماید.

 

باشد.ارسال مدارک به این آژانس به منزله پذیرش شرایط فوق می -11  

 


