قیمت خدمات اخذ ویزای کشورهای مختلف
ردیف

کشور

۱

کانــــادا

۲

انگلیــس

نوع ویزا

مبلغ مسافر

مبلغ همکار

 ۱۰۰۰دالر آمریکا

 ۹۵۰دالر آمریکا

توریستی پنج ساله مولتیپل

 ۲۸۰دالر کانادا

 ۲۵۰دالر کانادا

وقت سفارت و واریز ی  ۶ماهه

مدت زمان
(تقریبی)

مدارک مورد نیاز
اصل پاسپورت جدید  +پاسپورت قدیم در صورت سفرهای
قبلی  +یک قطعه عکس رنگی  +پرینت  ۴ماهه حساب

توریستی پنج ساله مولتیپل
(با دعوتنامه)

(بدون دعوتنامه)

بانکی به انگلیسی  +نامه تمکن مالی به انگلیسی  +سند

یک تا پنج ماه

ملکی قطعی  +مدارک شغلی (کارمندان با سابقه بیمه +
گواهی اشتغال به کار) مشاغل آزاد (جواز کسب یا مدارک
شرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسمی ،مالیاتهای پرداختی
و لیست بیمه کارکنان)  +سابقه سفرهای خارجی در چند
سال اخیر
کلیه مدارک فارسی باید ترجمه به انگلیسی شود.
اصل پاسپورت جدید امضا شده  +پاسپورت قدیم در
صورت سفرهای قبلی  +یک قطعه عکس رنگی ۴٫۵×۳٫۵
 +پرینت  ۴ماهه حساب بانکی به التین  +نامه تمکن مالی

 ۲۵۰دالر

 ۲۱۰دالر

 ۶۱۰دالر

 ۵۸۰دالر

وقت سفارت و واریز ی  ۱۰ساله

 ۱۰۷۰دالر

 ۱۰۳۰دالر

 ۱۲۹۰دالر

 ۱۲۷۰دالر

۱۵روزه

 ۵۰۰یورو

 ۴۰۰یورو

 ۳۰روز

۴

برزیل

 ۳۰روزه توریستی مولتیپل

 ۱۸۰دالر

 ۱۵۰دالر

 ۱۵روز کار ی

۵

ژاپن

 ۱۴روزه توریستی

 ۷۰۰دالر

 ۵۸۰دالر

 ۱۰روز کار ی

۶

کره جنوبی

 ۱۴روزه توریستی

 ۲۷۰دالر

 ۲۶۰دالر

 ۷تا  ۱۰روز کاری

۷

چین

 ۳۰روزه توریستی عادی

 ۱۱۰دالر

 ۱۰۵دالر

 ۱۰روز کار ی

اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس پرسنلی ۴×۶

 ۱۴۰دالر

 ۱۳۵دالر

 ۳روز کار ی

 +تمکن مالی ۳۵میلیون یا باالتر

۸

تایلند

۹

سنگاپور

وقت سفارت و واریز ی  ۲ساله
وقت سفارت و واریز ی  ۵ساله

به انگلیسی +

۷تا ۱۰روز

سند ملکی قطعی  +مدارک شغلی (کارمندان با سابقه بیمه
 +گواهی اشتغال به کار) مشاغل آزاد (جواز کسب یا
مدارک شرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسمی،
مالیاتهای پرداختی و لیست بیمه کارکنان)  +سابقه
سفرهای خارجی در چند سال اخیر
کلیه مدارک فارسی باید ترجمه به انگلیسی شود
اصل پاسپورت جدید امضا شده  +پاسپورت قدیم در
صورت سفرهای قبلی  +یک قطعه عکس رنگی ۴٫۵×۳٫۵
 +پرینت  ۴ماهه حساب بانکی به التین  +نامه تمکن مالی

۳

حوزه
شینگن

به التین+
سند ملکی قطعی  +مدارک شغلی (کارمندان با سابقه بیمه
 +گواهی اشتغال به کار) مشاغل آزاد (جواز کسب یا
مدارک شرکت شامل اساسنامه،روزنامه رسمی،
مالیاتهای پرداختی و لیست بیمه کارکنان)  +سابقه
سفرهای خارجی در چند سال اخیر
کلیه مدارک فارسی باید ترجمه به انگلیسی شود
اصل پاسپورت جدید امضا شده  +پاسپورت قدیم در
صورت سفرهای قبلی  +دو قطعه عکس رنگی جدید +
گواهی اشتغال به کار  +پرینت حساب بانکی  ۶ماهه
و تمکن مالی به التین  +تکمیل فرم مشخصات فردی +
ترجمه شناسنامه
اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس  + ۴٫۵×۴٫۵اصل
شناسنامه با ترجمه و تایید دادگستر ی  +مدارک شغلی با
ترجمه و تایید دادگستر ی  +پرینت  ۳ماهه حساب بانکی
و تمکن مالی به التین  +ضمانت نامه بانکی بازگشت به
مبلغ حداقل  ۸۰میلیون ناموت
اصل پاسپورت  +مدارک شغلی  +کارت ملی  +شناسنامه
(ترجمه انگلیسی)  ۲ +قطعه عکس  + ۴٫۵×۳٫۵پرینت
حساب بانکی  ۸۰میلیون  +تمکن مالی  +ضمانت بانکی

 ۴۵یورو
 ۵۷روزه عادی
 ۵۷روزه فور ی
 ۱۸۰روزه عادی

۴۵یورو۳۵۰+ناموت
 ۲۰۰یورو

 ۳۰روزه الکترونیک

۸۵دالر

 ۳تا  ۵روز کار ی
 ۲روز کار ی
 ۵تا ۷روز کار ی
۱۵روز کار ی

اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس ۴×۳
 +تمکن مالی  ۱۰میلیون ناموت

اسکن پاسپورت  +اسکن عکس  +رزرو هتل

۱۰

۱۱

هنگ کنگ

 ۱۴روزه توریستی

۱۴۵دالر

 ۱۴۰دالر

 ۹۶ساعته

 ۱۷۵درهم

 ۱۵۵درهم

 ۲۹۰درهم

 ۲۷۵درهم

امارات

 ۳۰روزه یکبار ورود

 ۳۳۰درهم

 ۳۰۵درهم

(دبی)

 ۳۰روزه مولتیپل

 ۷۹۰درهم

 ۷۵۰درهم

 ۷۹۰درهم

 ۷۵۰درهم

 ۱۸۵۰درهم

 ۱۷۹۰درهم

 ۱۴روزه

 ۹۰روزه یکبار ورود
 ۹۰روزه مولتیپل

 ۲۷۰درهم
 ۳۰روزه توریستی بدون اسپانسر
 ۳۰روزه توریستی با اسپانسر

۱۲

قطـــر

۱۳

عمـــان

۱۴

هنـــد

۱۵

روسیه

 ۹۰روزه کار ی

 ۳۵۰درهم
 ۱۷۵۰درهم

 ۱۸۰روزه کار ی
تمدید یک ماهه ویزای
توریستی

 ۸۰۰درهم
(دعوتنامه)
 ۴۵۰درهم

 ۶۵۰درهم

 ۵۸۰درهم

الکترونیک  ۳۰روزه توریستی

 ۴۰دالر

 ۳۵دالر

الکترونیک یکساله توریستی

 ۵۵دالر

 ۵۰دالر

۱۷

ازبکسـتان

۱۸

تاجیکستان

 ۷تا ۱۰روز کار ی

اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس
(جهت ویزای با اسپانسر یک ماهه ،سه ماهه چک شخص
ثالث به مبلغ  ۲۰میلیون ناموت بابت ضمانت بازگشت)

 ۱۳۵دالر +

 ۱۳۰دالر +

 ۱۵۰،۰۰۰ناموت

 ۱۵۰،۰۰۰ناموت

 ۱روز کار ی
اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس

 ۳روز کار ی
 ۳روز کار ی
 ۳روز کاری
 ۷تا  ۱۰روز کاری

اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس  +تکمیل فرم
مشخصات فردی
اصل پاسپورت  ۲ +قطعه عکس + ۴٫۵×۳٫۵تکمیل فرم
مشخصات فردی

 ۱۳۰دالر

 ۱۲۰دالر

 ۵تا ۷روز کار ی

 ۲۳۰دالر

 ۲۲۰دالر

 ۱روز کار ی

 ۳۰روزه توریستی عادی

 ۱۳۵دالر

 ۱۲۵دالر

 ۵تا  ۷روز کار ی

 +رزرو قطعی هتل  +بیمه مسافرتی

 ۳۰روزه توریستی فور ی

 ۲۳۵دالر

 ۲۲۵دالر

 ۱روز کار ی

(بیمه مسافرتی تا سقف  ۱۰٫۰۰۰یورو رایگان انجام

 ۳ماهه تجار ی دوبار ورود

 ۱۹۵دالر

 ۱۹۰دالر

 ۱۰روز کار ی

 ۲۵۰دالر

 ۲۴۵دالر

 ۱۰روز کار ی

 ۳۰روزه توریستی عادی

 ۳۰دالر

 ۲۷دالر

 ۳روز کار ی

 ۶۰دالر

 ۵۶دالر

 ۳ساعته

 ۳۵دالر

 ۳۳دالر

 ۷تا  ۱۰روز کار ی

و دو قطعه عکس ۴×۳

 ۳روز کار ی

اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس

 ۳ماهه تجار ی یکبار ورود

۱۶

 ۲۰میلیون ناموت

 ۴۵۰درهم

یک ساله توریستی

 ۱۴روزه توریستی فور ی

(باکـــو)

چک ضمانت شخص ثالث بابت ضمانت بازگشت به مبلغ

 ۷۰۰درهم

 ۸۵درهم

 ۱۴روزه توریستی عادی

آذربایجان

 ۱۵۵۰درهم

 ۲۵۵درهم

لیبل دار

اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس

 ۳۱۰درهم

 ۶۹درهم

 ۱۰روزه توریستی

 ۷تا ۱۰روز کار ی

 +اسکن عکس  +رزرو هتل  +رزرو بلیط

 ۲۶۰درهم

 ۲۱۹درهم

 ۳۰روزه توریستی

۵۰تا  ۶۰روز کار ی

اسکن پاسپورت  +گواهی اشتغال به کار +
تمکن مالی  ۱۰میلیون ناموت  +پر کردن فرم اطالعات فردی

 ۳۰روزه توریستی فور ی
 ۳۰روزه توریستی لیبل دار

 ۴۰دالر

 ۳۸دالر

الکترونیک توریستی مولتیپل

 ۵۵دالر

 ۵۳دالر

 ۷۰دالر

 ۶۸دالر

الکترونیک  ۴۵روزه توریستی

 ۶۰دالر

۵۷دالر

الکترونیک توریستی یکبار ورود
الکترونیک توریستی دوبار ورود

 ۷روز کار ی

اصل پاسپورت  +دو قطعه عکس  + ۴×۶رزرو قطعی بلیط

میگردد).

اسکن پاسپورت
جهت ویزای لیبل باکو اصل پاسپورت

اسکن پاسپورت خوانا  +اسکن عکس

