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 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 380 روزه7 7   توریستی یکبار ورود 

 بالروس
دالر  440  روزه 14 7   توریستی یکبار ورود 

دالر 550 روزه 21 7  ورودیکبار    توریستی 

دالر 500 ماهه 1 10   تجاری یکبار ورود 

قطعه عکس ، شناسنامه ، گردش بانکی  2اصل پاسپورت ، 

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

 ،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 محضری  ملکی سند ، آخر ماه 3 بانکی گردش

 ، بیمه مسافرتی ،  ترجمه پرواز ،  هتل  شغلی مدارک ،

مدارک رسمی  

دالر 300  15 

ماه 3  

ماه1  
توریستی 

 عادی
 کوبا

دالر    002 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    120  15 

ماه 3  

 مولتی
توریستی 

 عادی
 برزیل

دالر   005  مولتی 7 
توریستی 

 فوری

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

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

 برنامه سفر  ، ترجمه رسمی مدارک

دالر   050 ماه 3 15  روزه 15   ژاپن توریستی 

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

 و پرواز ، هماهنگی جهت اخذ ویزای تجاری
 

 15 500000تومان

ماه 3  

ماه 1  
توریستی 

 عادی
 هند

تومان 0000010 ماه 1 7   
ریستی وت

 فوری

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

به  1/2015در صورتی که تاریخ صدور پاسپورت از تاریخ 

 بعد باشد، پاسپورت قبلی مسافر باید ارائه گردد.

دالر 88  10 

روز 40  

طبق تمکن 

 مالی

توریستی 

 گروهی

 چین

دالر 118  7 
طبق تمکن 

 مالی

توریستی 

 گروهی فوری

دالر 140 ماه 3 7  ماه1   
 توریستیماه 1

 عادی

دالر 170 ماه 3 5  ماه 1   
 ماه توریستی1

 فوری

، کارت ویزیت ،  4*6قطعه عکس 3اصل پاسپورت ، 

 مدارک شغلی ، دعوتنامه ، تمکن مالی ، تعهد نامه

دالر 006  15 

ماه 1  

روزه 14  تجاری عادی 

 تایوان

دالر 052  دعوت نامه   
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 کشور ویزا اقامت اعتبار روز کاری قیمت مدارک

، آزمایش 3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ،   

دالر  701  5 

ماه 2  

روزه 30  
توریستی 

 عادی

دالر   002 افغانستان روزه30 2   
توریستی 

 فوری

دالر   003 روزه30 1   
 توریستی

TOP 
 URJENT 

، 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 ، 

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

آفریقای 

 جنوبی

، مدارک شغلی 3*4قطعه عکس  2اصل پاسپورت ،  دالر  100  ماه 1 16  ماه 1   بنگالدش تجاری 

، 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 ، 

 پرواز و هتل
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 95  7 

طبق 

 درخواست

روزه 14  توریستی عادی 

 روسیه

دالر  165 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   



 

 

  

 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 ، 

هتل،مصاحبهو   
دالر 80  

 ماه 3 10

ماه1  توریستی 

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

 ،بدون هتل و مصاحبه
دالر 071 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 2اصل پاسپورت ،   

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

است رزرو هتل از آالله الزامی  

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



 

 

کاریروز  قیمت مدارک  کشور نوع ویزا اقامت اعتبار 

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 051  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

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

شناسنامه،گواهی اشتغال به کار،تمکن مالی،ضمانت 

 برگشت

دالر 043  15 
طبق 

 درخواست
 توریستی روزه 7

 اکراین

 

دالر 053  15 
طبق 

 درخواست
 توریستی روزه 14

دالر 540 ماه 1 15   ماهه 1 
 1 توریستی

 ماهه

دالر 1600  ساله 1 تجاری روز 180 مولتی 25 

شناسنامه،اسکن  اسکن رنگی پاسپورت،اسکن

 عکس،ضمانت برگشت
دالر 145 ماه 6 10   توریستی ماهه 1 

 

 عمان

 

 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


