
 

 

 

 مدارک مورد نیاز زمان تحویل قیمت نوع ویزا مقصد

 چین

 روز کاری7 $ 110 ویزا عادی توریستی

تمام  4.6 قطعه عکس 2 -پاسپورت 
 بیمه مسافرتی-تمکن مالی-رخ

 روز کاری5 $ 140 توریستیویزا فوری 

 روز کاری01 $ 450 ویزا تجاری دبل

 روز کاری01 $ 650 ماهه4ویزا تجاری 

 روز کاری01 $ 720 ویزا تجاری یکساله

 تایلند
روز 55عادیتوریستی 

 اقامت
 روز کاری8 یورو 85

 -8.6قطعه عکس جدید 0-پاسپورت
کپی -پیرینت حساب بانکی

رزرو بلیط و -کارت ملی -شناسنامه
 هتل

 هند

 روز کاری7 $ 130 عادی لیبلتوریستی 
کپی -5.5قطعه عکس  2-پاسپورت

 فرم -شناسنامه همه صفحات
 پاسپورت قدیمی-مشخصات مسافر

عادی الکترونیکی 
 یکساله

 روز کاری5 $ 97

-5.5اسکن عکس -اسکن پاسپورت
 کارت-کپی شناسنامه همه صفحات

فرم مشخصات -ملی پشت و رو
 مسافر

 دبی

 روز کاری5 درهم255 روزه06عادی توریستی 

چک ضمانت  -اسکن پاسپورت
 05.111.111شخص ثالث به مبلغ 

 ناموت

 روز کاری5 درهم145 ساعته 64توریستی 

 روز کاری5 درهم261 ماهه سینگل توریستی0

 روز کاری5 درهم751 ماهه مولتی توریستی0

 روز کاری5 درهم751 ماهه سینگل توریستی8

 کاریروز 5 درهم0751 ماهه مولتی توریستی8



 

 روسیه

 روز کاری7 $95 روزه توریستی عادی06
 6*8قطعه عکس2 -پاسپورت

چک -بیمه مسافرتی-هتل-بلیط -
شخص ثالث به مبلغ  ضمانت

 ناموت 05.111.111

 روز کاری8 $190 روزه توریستی فوری06

 روز کاری7 $010 ماهه توریستی0

 روز کاری7 $150 ماهه توریستی فوری0

 آذربایجان

 6*8یک قطعه عکس -پاسپورت روز کاری7 $35 عادی لیبل

 روز کاری5 $35 عادی الکترونیکی
  اسکن پاسپورت

 ساعت8 $60 فوری  الکترونیکی

خدمات پیکاپ ویزا کانادا 
 از ترکیه

 روز کاری02 $60 عادی
پیرینت -پاسپورت امضاء شده 

 ایمیل سفارت)فایل نامبر(

 روز کاری25 $65 دبل عادیتوریستی  سنگاپور
 اسکن-اسکن پاسپورت امضاء شده

 رزرو هتل-عکس رنگی 

 روز کاری05 $110 عادیتوریستی  برزیل

ترجمه -8.6قطعه عکس2-پاسپورت
گواهی -صفحه اول و دوم شناسنامه
رینت پی-اشتغال به کار به زبان التین

حساب بانکی گردش سه ماهه 
 -هتل-میلیون ناموت81موجودی

فرم  -پاسپورت قدیمی -بلیط
 مشخصات مسافر

 اندونزی

توریستی 
 روز06الی01عادی

 روز کاری7 53$
-6*8قطعه عکس 2-اصل پاسپورت

کپی شناسنامه تمام -کارت ملیکپی 
-میلیون 01تمکن مالی -صفحات

 بلیط و هتل
توریستی 

 روز06الی01فوری
 روز کاری0 125$

 روز کاری7 درهم881 ماهه توریستی0 قطر

اسکن یک قطعه -اسکن پاسپورت 
 ضمانت چک ضمانت -عکس

 21.111.111شخص ثالث به مبلغ 
 ناموت

 عمان

اسکن یک قطعه -اسکن پاسپورت  کاریروز 7 درهم61  روزه توریستی01
 ضمانت چک ضمانت-عکس

 21.111.111شخص ثالث به مبلغ 
 ناموت

 روز کاری7 درهم271 ماهه توریستی0


