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 قیمت مدارک
روز 

 کاری
 کشور ویزا اقامت اعتبار

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
زمینه سفید  6*4خالی و دو قطعه عکس رنگی 

با  تمکن مالی-مسافرتی یک ماههبیمه  –تمام رخ 
پرواز صادر شده-میلیون تومان 40ده مان  

دالر 110 روز 7  ماه 3  روز 30   
 توریستی

 عادی
 

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
زمینه سفید  6*4خالی و دو قطعه عکس رنگی 

با  تمکن مالی-مسافرتی یک ماههبیمه  –تمام رخ 
پرواز صادر شده-میلیون تومان 40ده مان  

دالر 140 روز 4  ماه 3  روز 30   
 توریستی

 فوری
 

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
زمینه سفید  6*4خالی و دو قطعه عکس رنگی 

با  تمکن مالی-مسافرتی یک ماههبیمه  –تمام رخ 
پرواز صادر شده-میلیون تومان 60ده مان  

دالر 200 روز 41  ماه 3  روز 30    تجاری 

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
دو قطعه عکس  -حداقل دو ویزای تجاری خالی و 

مسافرتی بیمه  –زمینه سفید تمام رخ  6*4رنگی 
-میلیون تومان 60ده با مان تمکن مالی-یک ماهه

 پرواز صادر شده

دالر 500 روز 14  ماه 3  روز 30   

تجاری 

دوبار 
 ورود

 چین

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
دو قطعه عکس  -ویزای تجاری  سهحداقل خالی و 
مسافرتی بیمه  –زمینه سفید تمام رخ  6*4رنگی 

-میلیون تومان 08ده با مان تمکن مالی-یک ماهه
 پرواز صادر شده

دالر 600 روز 20  ماه 6  روز 30   
ماهه  6

 مولتی
 

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
دو قطعه عکس  -ویزای تجاری  پنجحداقل خالی و 

مسافرتی بیمه  –زمینه سفید تمام رخ  6*4رنگی 
-میلیون تومان 010ده با مان تمکن مالی-یک ماهه

 پرواز صادر شده

دالر 700 روز 02  الس 1  روز 30   
ساله  1

 مولتی
 

صفحه  3ماه اعتبار و  7اصل پاسپورت دارای حداقل 
دو قطعه عکس  -ویزای تجاری  یکحداقل خالی و 

مسافرتی بیمه  –زمینه سفید تمام رخ  6*4رنگی 
-میلیون تومان 70ده با مان تمکن مالی-یک ماهه

 پرواز صادر شده

دالر 600 روز 20  ماه 3  روز 90    تجاری 
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