
 قیمت خدمات اخذ ویزای کشورهای مختلف

 مبلغ همکار مبلغ مسافر نوع ویزا کشور ردیف
مدت زمان 

 )تقریبی(
 مدارک مورد نیاز

 ــاداکانــ ۱

 پلیساله مولت پنج یستیتور
 (با دعوتنامه )

 پلیساله مولت پنج یستیتور
 (بدون دعوتنامه )

 کایمرآدالر   ۱۰۰۰

 دالر کانادا ۲۸۰

 کایمرآدالر   ۹۵۰

 دالر کانادا ۲۵۰
 تا  پنج ماه کی

 یدر صورت سفرها می+ پاسپورت قد دیاصل پاسپورت جد
ماهه حساب  ۴ نتی+ پر یقطعه عکس رنگ کی+  یقبل
 سند+  یسیبه انگل ی+ نامه تمکن مال یسیبه انگل یبانک
+  مهی)کارمندان با سابقه ب ی+ مدارک شغل یقطع یملک
مدارک  ایاشتغال به کار( مشاغل آزاد )جواز کسب  یگواه

 یپرداخت یاتهایمال ،یشرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسم
در چند  یخارج یکارکنان( + سابقه سفرها مهیب ستیو ل

 ریسال اخ
 .شود یسیترجمه به انگل دیبا یمدارک فارس هیکل

 ـسانگلیـ ۲

 ماهه ۶ یز یوقت سفارت و وار
 ساله ۲ یز یسفارت و وار وقت
 ساله ۵ یز یسفارت و وار وقت
 ساله ۱۰ یز یسفارت و وار وقت

 دالر ۲۵۰
 دالر ۶۱۰
 دالر ۱۰۷۰
 دالر ۱۲۹۰

 دالر ۲۱۰
 دالر ۵۸۰
 دالر ۱۰۳۰
 دالر ۱۲۷۰

 روز۱۰تا ۷

در  میامضا شده + پاسپورت قد دیاصل پاسپورت جد
 ۴٫۵×۳٫۵ یقطعه عکس رنگ کی+  یقبل یصورت سفرها

 ی+ نامه تمکن مال نیبه الت یماهه حساب بانک ۴ نتی+ پر
 +  یسیبه انگل

 مهی)کارمندان با سابقه ب ی+ مدارک شغل یقطع یملک سند
 ایاشتغال به کار( مشاغل آزاد )جواز کسب  ی+ گواه

 ،یمدارک شرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسم
کارکنان( + سابقه  مهیب ستیو ل یپرداخت یاتهایمال

 ریدر چند سال اخ یخارج یسفرها
 شود یسیترجمه به انگل دیبا یمدارک فارس هیکل

۳ 
حوزه 
 شینگن

 روز ۳۰ وروی ۴۰۰ وروی ۵۰۰ روزه۱۵

در  میامضا شده + پاسپورت قد دیاصل پاسپورت جد
  ۴٫۵×۳٫۵ یقطعه عکس رنگ کی+  یقبل یصورت سفرها

 ی+ نامه تمکن مال نیبه الت یماهه حساب بانک ۴ نتی+ پر
 + نیبه الت

 مهی)کارمندان با سابقه ب ی+ مدارک شغل یقطع یملک سند
 ایاشتغال به کار( مشاغل آزاد )جواز کسب  ی+ گواه

 ،یمدارک شرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسم
کارکنان( + سابقه  مهیب ستیو ل یپرداخت یاتهایمال

 ریدر چند سال اخ یخارج یسفرها
 شود یسیترجمه به انگل دیبا یمدارک فارس هیکل

 یروز کار  ۱۵ دالر ۱۵۰ دالر ۱۸۰ پلیمولت یستیروزه تور ۳۰ برزیل ۴

در  میامضا شده + پاسپورت قد دیاصل پاسپورت جد
+  دیجد ی+ دو قطعه عکس رنگ یقبل یصورت سفرها

 ماهه ۶ یحساب بانک نتیاشتغال به کار + پر یگواه
+  یفرم مشخصات فرد لی+ تکم نیبه الت یتمکن مال و

 ترجمه شناسنامه

 یروز کار  ۱۰ دالر ۵۸۰ دالر ۷۰۰ یستیروزه تور ۱۴ ژاپن ۵

+ اصل  ۴٫۵×۴٫۵اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 
با  ی+ مدارک شغل یدادگستر  دییشناسنامه با ترجمه و تا

 یماهه حساب بانک ۳ نتی+ پر یدادگستر  دییترجمه و تا
ه بازگشت ب ی+ ضمانت نامه بانک نیالت به یو تمکن مال

 ناموت ونیلیم ۸۰مبلغ حداقل 

 روز کاری ۱۰تا  ۷ دالر ۲۶۰ دالر ۲۷۰ روزه توریستی ۱۴ کره جنوبی ۶
+ شناسنامه  ی+ کارت مل یصل پاسپورت + مدارک شغلا

 نتیپر + ۴٫۵×۳٫۵قطعه عکس  ۲( + یسی)ترجمه انگل
 یضمانت بانک + ی+ تمکن مال ونیلیم ۸۰ یحساب بانک

 یعاد یستیتورروزه  ۳۰ چین ۷
 دالر ۱۱۰
 دالر ۱۴۰

 دالر ۱۰۵
 دالر ۱۳۵

 یروز کار  ۱۰
 یروز کار  ۳

  ۴×۶ یاصل پاسپورت + دو قطعه عکس پرسنل
 باالتر ای ونیلیم۳۵ ی+ تمکن مال

 تایلند ۸
 یروزه عاد ۵۷
 یروزه فور  ۵۷
 یروزه عاد ۱۸۰

 وروی ۴۵

 ناموت۳۵۰+وروی۴۵

 وروی ۲۰۰

 
 یروز کار  ۵ تا ۳

 یروز کار  ۲
 یروز کار ۷تا  ۵

  ۴×۳اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 
 ناموت ونیلیم ۱۰ ی+ تمکن مال

 اسکن پاسپورت + اسکن عکس + رزرو هتل یروز کار ۱۵  دالر۸۵ کیروزه الکترون ۳۰ سنگاپور ۹



 یروز کار  ۶۰تا ۵۰ دالر ۱۴۰ دالر۱۴۵ یستیروزه تور ۱۴ هنگ کنگ ۱۰
 اشتغال به کار +  یاسکن پاسپورت + گواه

 یناموت + پر کردن فرم اطالعات فرد ونیلیم ۱۰ یتمکن مال
 طی+ اسکن عکس + رزرو هتل + رزرو بل

۱۱ 
امارات 
 )دبی(

 ساعته ۹۶
 روزه ۱۴

 ورود کباریروزه  ۳۰
 پلیروزه مولت ۳۰
 ورود کباریروزه  ۹۰

 پلیروزه مولت ۹۰

 درهم ۱۷۵
 درهم ۲۹۰
 درهم ۳۳۰
 درهم ۷۹۰
 درهم ۷۹۰
 درهم ۱۸۵۰

 درهم ۱۵۵
 درهم ۲۷۵
 درهم ۳۰۵
 درهم ۷۵۰
 درهم ۷۵۰
 درهم ۱۷۹۰

 یروز کار ۱۰تا  ۷
 سکن پاسپورت خوانا + اسکن عکسا

مبلغ ه چک ضمانت شخص ثالث بابت ضمانت بازگشت ب
 ناموت ونیلیم ۲۰

 ـرقطــ ۱۲

 بدون اسپانسر یستیروزه تور ۳۰
 با اسپانسر یستیروزه تور ۳۰

 یروزه کار  ۹۰
 یروزه کار  ۱۸۰

 یزایو ماهه کی دیتمد
 یستیتور

 درهم ۲۷۰

 درهم ۳۵۰

 درهم ۱۷۵۰

 درهم ۸۰۰
 )دعوتنامه(

 درهم ۴۵۰

 درهم ۲۶۰

 درهم ۳۱۰

 درهم ۱۵۵۰

 درهم ۷۰۰

 درهم ۴۵۰

 یروز کار ۱۰تا  ۷
 اسکن پاسپورت خوانا + اسکن عکس

سه ماهه چک شخص  ،ماهه کیبا اسپانسر  یزایجهت و) 
 ناموت بابت ضمانت بازگشت( ونیلیم ۲۰مبلغ ه ثالث ب

 ـانعمــ ۱۳
 یستیروزه تور ۱۰
 یستیروزه تور ۳۰

 یستیتور ساله کی

 درهم ۸۵
 درهم ۲۵۵
 درهم ۶۵۰

 درهم ۶۹
 درهم ۲۱۹
 درهم ۵۸۰

 یروز کار  ۱

 یروز کار  ۳
 اسکن پاسپورت خوانا + اسکن عکس

 ـدهنــ ۱۴

 روزه توریستی ۳۰ کیالکترون
 

 الکترونیک یکساله توریستی
 
 

 لیبل دار

 دالر ۴۰

 دالر ۵۵

 + دالر ۱۳۵
 ناموت ۱۵۰،۰۰۰

 دالر ۳۵

 دالر ۵۰

 + دالر ۱۳۰
 ناموت ۱۵۰،۰۰۰

 یروز کار  ۳

 روز کاری ۳

 روز کاری ۱۰تا  ۷

فرم  لیسکن پاسپورت خوانا + اسکن عکس + تکما
 یمشخصات فرد

 
فرم  ل+تکمی ۴٫۵×۳٫۵قطعه عکس  ۲اصل پاسپورت + 

 مشخصات فردی 

 هیروس ۱۵

 یعاد یستیتورروزه  ۱۴
 یفور  یستیروزه تور ۱۴
 یعاد یستیروزه تور ۳۰
 یفور  یستیروزه تور ۳۰

 ورود کباری یماهه تجار  ۳
 دوبار ورود یماهه تجار  ۳

 دالر ۱۳۰
 دالر ۲۳۰
 دالر ۱۳۵
 دالر ۲۳۵
 دالر ۱۹۵
 دالر ۲۵۰

 دالر ۱۲۰
 دالر ۲۲۰
 دالر ۱۲۵
 دالر ۲۲۵
 دالر ۱۹۰
 دالر ۲۴۵

 یروز کار ۷تا  ۵
 یروز کار  ۱

 یروز کار  ۷تا  ۵
 یروز کار  ۱
 یروز کار  ۱۰
 یروز کار  ۱۰

 طیبل یرزرو قطع + ۴×۶اصل پاسپورت + دو قطعه عکس 
 یمسافرت مهیهتل + ب یرزرو قطع +

انجام  گانیرا وروی ۱۰٫۰۰۰تا سقف  یمسافرت مهی)ب
 .(گرددیم

۱۶ 
 جانیآذربا

 ـو()باکــ

 یعاد یستیروزه تور ۳۰
 یفور  یستیروزه تور ۳۰
 دار بلیل یستیروزه تور ۳۰

 دالر ۳۰
 دالر ۶۰
 دالر ۳۵

 دالر ۲۷
 دالر ۵۶
 دالر ۳۳

 یروز کار  ۳
 ساعته ۳

 یروز کار  ۱۰ تا ۷

 اسکن پاسپورت
 باکو اصل پاسپورت بلیل یزایجهت و

 ۴×۳و دو قطعه عکس 

 ـتانازبکس ۱۷
 ورود کباری یستیتور کیالکترون
 دوبار ورود یستیتور کیالکترون

 پلیمولت یستیتور کیالکترون

 دالر ۴۰
 دالر ۵۵
 دالر ۷۰

 دالر ۳۸
 دالر ۵۳
 الرد ۶۸

 اسکن پاسپورت خوانا + اسکن عکس یروز کار  ۳

 اسکن پاسپورت خوانا + اسکن عکس یروز کار  ۷ دالر۵۷ دالر ۶۰ یستیروزه تور ۴۵ کیالکترون تاجیکستان ۱۸
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