مقصد

چین

نوع ویزا

قیمت

زمان تحویل

توریستی گروهی عادی

100 $

 9روز کاری

توریستی گروهی فوری

130 $

 7روز کاری

انفرادی عادی

120 $

 7روز کاری

انفرادی فوری

150 $

 5روز کاری

سه ماه تجاری

-----

-----

 6ماهه تجاری دبل

600 $

 10روز کاری

 6ماهه تجاری مولتی

1080 $

 10روز کاری

 1ساله تجاری مولتی

1900 $

 10روز کاری

 1ماهه توریستی عادی

 4/500/000ریال

 7روز کاری

پیکاپ ویزا داخل آنکارا

50 $

 7روز کاری

پیکاپ ویزا خارج آنکارا

80 $

 7روز کاری

 14روزه توریستی عادی

 3/800/000ریال

 5روز کاری

 14روزه توریستی فوری

 6/400/000ریال

 2روز کاری

 1ماهه توریستی عادی

با هماهنگی

 5روز کاری

 1ماهه توریستی فوری

با هماهنگی

 2روز کاری

190 $

 25-30روز کاری

مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس رنگی  6*4زمینه سفید تمام رخ+
تمکن مالی

پاسپورت2 +قطعه عکس رنگی  5*5زمینه سفید (عکس جدید) +
هند

کپی شناسنامه صفحه 1و + 2آدرس و شغل و شماره تلفن مسافر (
حضور مسافربرای تحویل مدارک به سفارت الزامیست)

خدمات پیکاپ ویزای کانادا

تجاری  3ماهه سینگل
روسیه

عادی
تجاری  3ماهه سینگل

آذربایجان

265 $

تجاری  3ماهه دبل عادی

240 $

 25-30روز کاری

تجاری  3ماهه دبل فوری

340 $

20-25روز کاری

یکساله عادی با مصاحبه

450 $

 25روز کاری

 1ماهه عادی

40 $

 2روز کاری

 1ماهه الکترونیک عادی

30 $

 4روز کاری

 1ماهه الکترونیک فوری

65 $

 3ساعته

سینگل  2ماه اقامت
تایلند
 6ماهه مولتی پل

پاسپورت  1 +قطعه عکس رنگی  + 3*4بلیط و و اچر هتل+
مشخصات فردی+بیمه سامان با سقف  3000یورو

20-25روز کاری

فوری

اصل پاسپورت+تکمیل فرم وکالتنامه+پرینت فایل نامبر

 40یورو
 150یورو

 3روز کاری
 3روز کاری

 83349463 – 83349465خانم ابراهیمی

جهت صدور ویزای یکساله آزمایش  HIVو مصاحبه با مسافر
الزامیست

پاسپورت  1 +قطعه عکس رنگی
برای ویزای الکترونیک فقط اسکن پاسپورت و تاریخ سفر

پاسپورت  1 +قطعه عکس رنگی ( جدید ) +کپی شناسنامه  +کپی
کارت ملی  +کپی بلیط  +آدرس +شغل و شماره تلفن مسافر+پرینت
یکماهه گردش حساب بانکی

ebrahimi@ghasreshirin.com

TELEGRAM : 09120325106

