شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
پکیج ویزا

تاریخ اعتبار 29/11/03 :

کشور

نوع ویزا

قیمت

تحویل

مدارک

ایران

یک ماهه

 021تومان

 01روز کاری

اسکن پاسپورت مهمان+اسکن شناسنامه
میزبان+اطالعات مسافر

ترانزیت سینگل

55€

 2روز کاری

ترانزیت دبل

55€

 2روز کاری

یک ماهه عادی

84€

 3روز کاری

یک ماهه فوری

57€

 0روز کاری

سه ماهه سینگل

225€

 3روز کاری

سه ماهه دبل

705€

 3روز کاری

یک ساله (  01روز )

1115$

 7روز کاری

 01روزه توریستی عادی

170$

 21روز کاری

 01روزه توریستی فوری

185$

 01روز کاری

 01روزه تجاری عادی

145$

 01روز کاری

 31روزه تجاری عادی

195$

 01روز کاری

افغانستان

یک ماهه

115 €

 8روز کاری

اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس

اکراین

توریستی یک ماهه با بلیط

150$

توریستی یک ماهه

210$

 25روز کاری

اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس  +بلیط  +چک
ضمانت  +ترجمه پرینت بانکی  +ترجمه گواهی شغلی
 +ویزا طبق تاریخ بلیط است و فوری  $ 190اضافه
می شود( مصاحبه)

بنگالدش

یک ماهه تجاری

155$

 10روز کاری

اصل پاسپورت 2+قطعه عکس+کپی جواز کسب و
شناسنامه

تاجیکستان

یک ماهه عادی

85€

 10 – 5روز

یک ماهه فوری

55€

 2روز کاری

عادی سینگل

85€

 7روز کاری

عادی دبل

55€

توریستی عادی

220$

 25روز کاری

توریستی نیمه فوری

280$

 25روز کاری

توریستی فوری

240$

 10روز کاری

 01روزه عادی

255Dhs

 5روز کاری

 01روزه عادی

740Dhs

 2تا  7روز

یک ماهه عادی

820Dhs

 5روز کاری

آذربایجان

ازبکستان

تایلند
ترکمنستان

دبی

اصل پاسپورت  +یک قطعه عکس  +درخواست کتبی
برای همراه به اضافه عکس  +در صورت عدم اقامت
در هتل مسافر بایستی طی  84ساعت در اداره پلیس
رجیستر شود

اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس  +رزرو هتل (حتما
بایستی توسط این آژانس انجام گیرد)  +گواهی شغلی
در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بایستی طی 84
ساعت در اداره پلیس رجیستر شود
جهت ویزای تجاری فوری  $170اضافه می شود

اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس  +مشخصات فردی

اصل پاسپورت  +یک قطعه عکس  +کپی شناسنامه +
مشخصات فردی  +بلیط

اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس – برای آقایان تنها،
کپی یا اسکن رنگی از شناسنامه و پاسپورت همسر یا
مادر یا خواهر الزم است

اصل و کپی پاسپورت  +چک ضمانت

توریستی گروهی عادی

125 $

 12روز کاری

توریستی گروهی فوری

155$

 4روز کاری

توریستی انفرادی عادی

185$

 4روز کاری

توریستی انفرادی فوری

190$

 8روز کاری

تجاری انفرادی عادی

700$

 20روز کاری

تجاری انفرادی فوری

770$

 15روز کاری

تجاری  3ماهه دبل

510$

 15روز کاری

تجاری  6ماهه مولتی

580$

 10روز کاری

تجاری یک ساله

1190$

 15روز کاری

 01روزه توریستی عادی

 750تومان

 8روز کاری

 01روزه توریستی فوری

 550تومان

 2روز کاری

یک ماهه تجاری عادی

 290تومان45$+

 25روز کاری

یک ماهه تجاری فوری

 890تومان105$+

 15روز کاری

 3ماهه تجاری سینگل عادی

 290تومان95$+

 22روز کاری

 3ماهه تجاری سینگل فوری

 890تومان110$+

 15روز کاری

 3ماهه تجاری دبل عادی

 740تومان105$+

 22روز کاری

 3ماهه تجاری دبل فوری

840تومان170$+

 15روز کاری

یک ساله تجاری مولتی پل

 510تومان195$+

 25روز کاری

سنگاپور

 3ماهه توریستی دبل

85 $

 15روز کاری

قرقیزستان

 01روزه توریستی

175$

 0ماهه توریستی

185$

یک ماهه تجاری

815$

0ماهه توریستی عادی

155$

 15روز کاری

 0ماهه توریستی فوری

205$

 10روز کاری

چین

روسیه

قزاقستان

هند

اصل پاسپورت با حداقل  7صفحه خالی  2 +قطعه
عکس رنگی  8*7تمام رخ با زمینه سفید بدون عینک
 +مشخصات کامل فردی با ذکر کد پستی  +کپی
شناسنامه صفحه اول و دوم  +ویزای قبلی ارسال شود
جهت ویزای  7ماهه دبل باید دو ویزای قبلی و جهت
ویزای  8ماهه باید  8ویزای قبلی در پاسپورت باشد.
ویزای گروهی حداقل  5نفر می باشد .مسئولیت صدور
بلیط و رزرو هتل و  ...قبل از صدور ویزا به عهده
مسافر می باشد و این آژانس هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

اصل پاسپورت  1 +قطعه عکس  +مشخصات فردی +
بلیط رفت و برگشت ok

برای ویزای توریستی ( ویزا طبق تاریخ بلیط صادر
میشود) در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بایستی
طی مدت  84ساعت در اداره پلیس رجیستر شود

ویزای یک ساله نیاز به آزمایش ایدز و مصاحبه دارد.

اسکن رنگی پاسپورت 1+قطعه عکس+مشخصات فردی
اصل پاسپورت  1 +قطعه عکس

 20روز کاری

اصل پاسپورت  1 +قطعه عکس  +رزرو بلیط  +آدرس
و تلفن محل اقامت
در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بیستی طی 84
ساعت در اداره پلیس رجیستر شود

 2ماهه توریستی دبل

280$

 15روز کاری

 3ماهه تجاری  3بار ورود

780$

 15روز کاری

در ویزای دو ماهه و سه ماهه در هر بار ورود  70روز
اجازه اقامت دارد

 0ماهه توریستی

 220تومان

 14روز کاری

اصل پاسپورت 2+قطعه عکس(مشابه پاس
نباشد)+رزرو بلیط+کپی شناسنامه+فرم اطالعات

