مقصد

نوع ویزا

قیمت

زمان تحویل

برزیل

عادی

110 $

 15روز کاری

اکراین

عادی

400 $

یک ماهه تجاری عادی

330 $

 20روز کاری

یک ماهه توریستی عادی

100 $

 10روز کاری

یک ماهه توریستی فوری

120 $

 5روز کاری

عراق

یک ماهه توریستی

 2/100/000ریال

 2روز کاری

هنگ کنگ

 14روزه دبل توریستی

220 $

 50روز کاری

سنگاپور

دو ماهه توریستی دبل

65 $

 14روز کاری

تاجیکستان

الکترونیک  45روز اقامت

95 $

پاکستان

 1ماهه توریستی

260 $

 20روز کاری

یک ماهه توریستی عادی

150 $

 20روز کاری

یک ماهه توریستی فوری

170 $

 15روز کاری

 1ماهه تجاری

220 $

 10روز کاری

یک ماهه

 500/000ریال

 7روز کاری

14روزه توریستی عادی

 295درهم

 6روز کاری

 14روزه توریستی فوری

 380درهم

یک ماهه توریستی عادی

 350درهم

 6روز کاری

یک ماهه مولتی

 880درهم

 6روز کاری

 3ماهه سینکل

 950درهم

 6روز کاری

 3ماهه مولتی

 2/050درهم

 6روز کاری

مدارک مورد نیاز
 3قطعه عکس ،3*4پاسپورت ،کپی شناسنامه همه صفحات با ترجمه
رسمی،گواهی اشتغال به کار ،سند مالکیت ،پرینت حساب بانکی باالی
 25میلیون تومان +رزرو بلیط و هتل
اصل پاسپورت با امضاء  ،کپی شناسنامه تمام صفحات 2،قطعه عکس

 15-20روز

 3*4زمینه سفید ،گواهی اشتغال به کار ،پرینت یا تمکن مالی با مانده

کاری

 15میلیون (هر نفر حساب جدا) ،چک ضمانت به ازای هر نفر  25میلیون
تومان (شخص ثالث)

قرقیزستان

قزاقستان

ایران

دبی

 4-5روز
کاری

اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس 6*4
تکمیل فرم مشخصات فردی

اصل پاسپورت 2 +قطعه عکس 3*4
اسکن رنگی  1(:قطعه عکس،پاسپورت و شناسنامه،گواهی اشتغال ترجمه
شده،مانده حساب بانکی) +رزرو بلیط +مشخصات فردی
اسکن پاسپورت  1 +قطعه عکس رنگی
اسکن رنگی پاسپورت (صدور ویزا طبق تاریخ سفر میباشد)
اصل پاسپورت2+قطعه عکس +4*3کپی شناسنامه تمام
صفحات(درصورت تشخیص سفارت مصاحبه با مسافر الزامیست)
اصل پاسپورت2+قطعه عکس +6*4فرم مشخصات فردی
(اعتبار ویزا  3ماهه میباشد)
اسکن پاسپورت مهمان +یک قطعه عکس رنگی  ،6*4تکمیل فرم
مشخات مسافر

 2-5روز
کاری
اسکن رنگی صفحه ی اول پاسپورت  +چک ضمانت

در صورتی که تحویل ویزا توسط آژانس به دلیلی همچون تعطیلی سفارت یا کشور دعوت کننده و یا تشابه اسمی و غیره به تاخیر افتد این دفتر هیچ گونه مسئولیتی
نداشته و هزینه کنسلی بلیط با رزرو هتل به عهده آژانس درخواست کننده خواهد بود  .قصر شیرین درخواست کننده ویزا می باشد نه صادر کننده ویزا  ،مسئولیت
کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد  .داشتن پاسپورت با حداقل  6ماه اعتبار برای اخذ ویزا الزامیست
جهت اخذ ویزا  50%مبلغ قرارداد دریافت می شود .

خانم ابراهیمی

TEL :83349463 - 83349465

ebrahimi@ghasreshirin.com
TELEGRAM : 09120325106

تهران  ،خیابان انقالب  ،خیابان استاد نجات الهی  ،نبش فالح پور  ،پالک 37

TEL :83348

