اخذ ویزا با کمترین هزینه و
کوتاهترین زمان

نام کشور

زمان تحویل

هزینه ویزا

توریستی عادی طبق بلیط

 7روز کاری

 3،200،000ریال

 -1اصل پاسپورت ،با اعتبار  6ماهه

توریستی فوری طبق بلیط

 2روز کاری

 5،300،000ریال

 -2یک قطعه عکس تمام رخ جدید با

توریستی یک ماهه یکبار ورود عادی

 7روز کاری

 3،500،000ریال

توریستی یک ماهه یکبار ورود فوری

 2روز کاری

 5،700،000ریال

تجاری یک ماهه یکبار ورود عادی

 25-30روزکاری

145$

تجاری یک ماهه یکبار ورود فوری

 15روز کاری

210$

 -4جهت ویزای یکساله تجاری،

تجاری سه ماهه یکبار ورود عادی

 25-30روزکاری

165$

داشتن یک ویزای تجاری قبلی

تجاری سه ماهه یکبار ورود فوری

 15روز کاری

220$

تجاری سه ماهه دو بار ورود عادی

 25-30روزکاری

200$

تجاری سه ماهه دو بار ورود فوری

 17روز کاری

295$

تجاری یکساله مولتی پل عادی

 25-30روزکاری

400$

تجاری یکساله مولتی پل فوری

 20-25روزکاری

570$

توریستی  30روزه عادی

 15روز کاری

130$

توریستی  30روزه فوری

 7روز کاری

150$

تجاری  30روزه عادی

 15روز کاری

180$

تجاری  30روزه فوری

 7روز کاری

220$

توریستی یک ماهه عادی

 10روز کاری

75$

قرقیزستان

توریستی یک ماهه فوری

 5روز کاری

110$

(بیشکک)

توریستی سه ماهه عادی

 10روز کاری

85$

توریستی سه ماهه فوری

 5روز کاری

120$

توریستی سه ماهه  2بار عادی

 10روز کاری

120$

توریستی سه ماهه  2بار فوری

 5روز کاری

200$

توریستی  15روزه عادی

 10روز کاری

130$

توریستی  15روزه فوری

 5روز کاری

185$

تجاری  30روزه

 20روز کاری

360$

روسیه (مسکو)

قزاقستان
(آستانه)

ازبکستان
(تاشکند)

نوع و مدت ویزا

مدارک مورد نیاز

زمینه سفید

 -3بلیط (ویزای توریستی طبق تاریخ
بلیط صادر میگردد و رزرو هتل
اجباری میباشد).

بعالوه

برگه

آزمایش

ایدز

الزامیست و مسافر جهت مصاحبه
حتماً باید حضور پیدا کند.

 -1اصل پاسپورت ،با اعتبار  6ماهه
 2 -2قطعه عکس  6*4تمام رخ جدید
با زمینه سفید
 -3مسافر باید پس از ورود به کشور
قزاقستان در مدت  5روز در اداره
مهاجرت ،ثبت اقامت (رجیستر)
نماید.
 -1اصل پاسپورت ،با اعتبار  6ماهه
 -2دو عکس  6*4تمام رخ جدید با
زمینه سفید

-1
-2
-3
-4

اصل پاسپورت ،با اعتبار  6ماهه
دو قطعه عکس  3*4زمینه سفید،
تمام رخ و جدید
نامه اشتغال بکار (التین)
رزرو هتل اجباری و ویزای ازبک
تجاری مصاحبه دارد.

نام کشور

نوع و مدت ویزا

زمان تحویل

هزینه ویزا

مدارک مورد نیاز
 -1اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار  6ماهه

تاجیکستان(دوشنبه)
الکترونیکی

 2روز کاری

75$

 -2یک قطعه عکس  3*4تمام رخ جدید با
زمینه سفید

 -3در صورت رجکت هزینه سوخت می شود
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

ترکمنستان(عشق آباد)

 -2یک قطعه عکس 3*4تمام رخ جدید با

 10روزه توریستی

 20روز کاری

185$

 30روزه توریستی عادی -لیبل

 3روز کاری

45$

 30روزه توریستی فوری -لیبل

 1روز کاری

50$

الکترونیکی

 2روز کاری

35$

 90روزه تجاری یکبار ورود عادی

 7روز کاری

80 €

 90روزه تجاری یکبار ورود فوری

 1روز کاری

90 €

ترانزیت یکبار ورود (سینگل)

 7روز کاری

55$

ترانزیت دوبار ورود (دبل)

 1روز کاری

75$

 30روزه توریستی عادی

 12-14روز کاری

تماس با کانتر

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

 30روزه توریستی فوری

 8-10روز کاری

تماس با کانتر

 -2دو قطعه عکس 6*4تمام رخ جدید با

سه ماهه تجاری دو بار ورود

 10-14روز کاری

630$

شش ماهه تجاری مولتی پل

 10-14روز کاری

1100$

یکساله تجاری مولتی پل

 10-14روز کاری

2200$

یک هفته توریستی عادی

 7-10روز کاری

205$

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

یک هفته توریستی فوری

 3روز کاری

230$

 -2دو قطعه عکس  3*4تمام رخ جدید با

دو هفته توریستی عادی

 7-10روز کاری

220$

دو هفته توریستی فوری

 3روز کاری

250$

سه هفته توریستی عادی

 7-10روز کاری

240$

سه هفته توریستی فوری

 3روز کاری

270$

یکماهه توریستی عادی

 7-10روز کاری

300$

یکماهه توریستی فوری

 3روز کاری

320$

 14روزه توریستی عادی

 7-10روز کاری

 310درهم

 -1اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار  6ماهه

 14روزه توریستی فوری

 1 -2روز کاری

 380درهم

 -2یک قطعه عکس  3*4تمام رخ جدید با

 4روز کاری

 400درهم

 7-10روز

4،300،000

اصل پاسپورت ،دو قطعه عکس 5*5جدید و

کاری

ریال

زمینه سفید ،کپی تمام صفحات شناسنامه،

تماس با

کپی کارت ملی ،تکمیل فرم مشخصات

کانتر

مسافر ،امضاء مسافر در پاسپورت الزامیست.

زمینه سفید

 -3رزرو هتل اجباری می باشد.

آذربایجان (باکو)

چین (پکن)

بالروس (مینسک)

امارات (ابوظبی)

 14روزه توریستی سرویس
هند (دهلی نو)

 30روزه توریستی عادی
 30روزه توریستی فوری

تماس با کانتر

 -1اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 -2اسکن یک قطعه عکس 3*4تمام رخ
جدید با زمینه سفید

زمینه سفید

 -3رزرو حقیقی پرواز طبق تاریخ سفر
 -4تمکن مالی  12میلیون تومان

زمینه سفید

 -3رزرو بلیط
 -4چک بین بانکی  5میلیون تومان

زمینه سفید

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه
تایلند (بانکوک)

توریستی یک ماهه یک بار ورود

 4روز کاری

40 €

توریستی یک ماهه چند بار ورود

 4روز کاری

160 €

 30روزه توریستی عادی

 7روز کاری 230$

 1 -2قطعه عکس رنگی  3*4زمینه سفید جدید
 -3بلیط
 -4وچر هتل
 -5کپی شناسنامه صفحه اول و دوم و کارت ملی
 -6پرینت حساب بانکی 3ماهه با موجودی
(انگلیسی) {تمکن حداقل  5میلیون تومان}
 -7حضور مسافر در ایران الزامیست.
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

کوبا (هاوانا)

 -2دو قطعه عکس  3 *4تمام رخ و جدید
 -3رزرو بلیط رفت و برگشت
 -4بیمه نامه مسافرتی
 -5گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب

 30روزه توریستی فوری

 3روز
کاری

 -6رزرو هتل

280$

 -7کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 -8پرینت حساب بانکی 3ماهه (انگلیسی) باالی
 20میلیون تومان
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه با امضاء
 -2دو قطعه عکس3*4زمینه سفید و جدید

اکراین(کیف)

 20روز
دو هفته ای توریستی

کاری پس
از انجام

 -3رزرو بلیط

400$

مصاحبه

 -4گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب
 -5چک ضمانت  5میلیون تومانی
 -6تمکن مالی باالی  15میلیون تومان
 -7کپی شناسنامه و کارت ملی
 -8معرفینامه شرکت
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

 30روزه توریستی عادی
فیلیپین (مانیل)

 10روز
کاری

80$

 -2دوقطعه عکس  6*4زمینه سفید و جدید
 -3رزرو بلیط و واچر اصلی
 -4تکمیل فرم مشخصات (دانلود از سایت)
 -5کپی شناسنامه و کارت ملی

 30روزه توریستی فوری ( بدون
مصاحبه و رزرو هتل )

 7روز کاری

180$

 20روز

150$

 -6پرینت حساب بانکی  3ماهه (انگلیسی) {مانده
حساب حداقل  15میلیون تومان}
 -7مصاحبه و رزرو هتل اجباریست.

طبق رزرو هتل و بلیط -عادی

کاری

ویتنام (هانوی)

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 -2دو قطعه عکس6*4
 -3رزرو بلیط و رزرو هتل

طبق رزرو هتل و بلیط -فوری

 10روز
کاری

تماس
با
کانتر

 -4گواهی اشتغال بکار ترجمه شده یا ترجمه
جواز کسب
 -5تمکن مالی باالی  10میلیون تومان
 -6کپی شناسنامه و کارت ملی

نام کشور
نام کشور

نوع و مدت ویزا
نوع و مدت ویزا

زمان تحویل
زمان تحویل

هزینه
ویزا
هزینه
ویزا

مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز

 -1اصل پاسپورت

 -1دو قطعه عکس  -3*4زمینه سفید جدید
 14روزه توریستی عادی

 10روزکاری

60$

اندونزی (جاکارتا)

 -2کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 -3کپی کارت ملی -اصل پاسپورت
 -4تکمیل فرم مشخصات (دانلود از سایت)
 -5بلیط رفت و برگشت
 -6واچر هتل

 14روزه توریستی فوری

 3روزکاری

 30روزه توریستی عادی

 6روزکاری

 30روزه توریستی فوری

 3روزکاری

120$

 -7پرینت حساب بانکی یکماهه (انگلیسی)
{مانده حساب حداقل  10میلیون تومان}
 -8گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب

عمان (مسقط)

420
درهم

 -1چک ضمانت به مبلغ  15میلیون تومان

تماس با
کانتر

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 4 -2قطعه عکس  -3*4زمینه سفید جدید
 -3کپی و ترجمه تمام صفحات شناسنامه
 -4گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب به زبان

برزیل (برازیلیا)
توریستی عادی

 20روز کاری

110$

التین
 -5بلیط رفت و برگشت
 -6واچر هتل
 -7پرینت حساب بانکی  3ماهه باالی 25
میلیون تومان (انگلیسی)

 -8سند ملکی با ترجمه رسمی
عراق (بغداد)

یک ماهه توریستی

2
 3روز کاری

میلیون
ریال

 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 -2دو قطعه عکس  -3*4زمینه سفید و
جدید
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

افغانستان (کابل)
 30روزه توریستی

 5روز کاری

170$

 14-20روزکاری

75$

 -2دو قطعه عکس  -3*4زمینه سفید و
جدید
 -3گواهی سالمت

سنگاپور(سنگاپور) توریستی  15روزه با اخذ هتل
توریستی  15روزه بدون هتل

85$

 -1اسکن رنگی پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 -2اسکن عکس -3*4زمینه سفید و جدید
 -3واچر هتل حقیقی
 -4تمکیل فرم مشخصات با امضاء

نام کشور
قطر (دوحه)

زمان تحویل

هزینه ویزا

نوع و مدت ویزا
28روزه توریستی عادی

 6روزکاری

 750درهم

28روزه توریستی فوری

 3روزکاری

تماس با
کانتر

مدارک مورد نیاز
 -1اسکن پاسپورت با اعتبار  6ماهه
 -2چک ضمانت بازگشت از سفر
 -3تکمیل فرم مشخصات (دانلود از سایت)
 -1اصل پاسپورت با اعتبار حداقل شش ماه

مالزی (کواالالمپور)
دو ماهه توریستی

 7روزکاری

 250دالر

توریستی عادی

 14روز کاری

280$

توریستی فوری

 3روز کاری

 -2دو قطعه عکس  3*4با زمینه سفید
 -3تکمیل فرم مشخصات (دانلود از سایت)
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

کره جنوبی (سئول)

 -1دو قطعه عکس  6*4تمام رخ و زمینه
سفید
 -2ترجمه تمام صفحات شناسنامه
 -3گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب به زبان التین

تماس با
کانتر

 30 -4میلیون ضمانت بانکی
 -5پرینت حساب بانکی  3ماهه (انگلیسی)

{مانده حساب حداقل  20میلیون تومان}
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

مراکش (رباط)
طبق تاریخ سفر

 20روز کاری

 7میلیون
ریال

-2دو قطعه عکس  6*4تمام رخ و زمینه
سفید و جدید
 -2واچر هتل
 -3گواهی اشتغال بکار یا جواز کسب به زبان التین

پاکستان
(اسالم آباد)

 -3اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه
توریستی یکماهه

 20روز کاری

250$

 -4دو قطعه عکس  -3*4تمام رخ و زمینه
سفید
 -5کپی تمام صفحات شناسنامه
 -1اصل پاسپورت با اعتبار  6ماهه

بنگالدش
(داکا)

 -2دو قطعه عکس  -3*4تمام رخ و زمینه
توریستی یکماهه

 14روز کاری

170$

سفید
 -3اسکن کارت ملی

اخذ دعوتنامه ایران برای مهمانان خارجی

 300،000ریال

