شرکت خدمات مسافرتی تیبا سیـر خزر
تاریخ اعتبار از 1398/09/24:
نوع ویـزا

کشـور

زمان تحویـل

قیـمت

 5روز کاری

$ 55

توریستی عادی

 51روز کاری

$521

توریستی فوری

 4روز کاری

$211

اصل پاسپورت+یک قطعه عکس  +4*3مشخصات فردی +بیمه +بیلط

یک ماه تجاری عادی

 55روز کاری

$551

رفت و برگشت+هتل (ویزا طبق تاریخ بلیط صادر میشود)

یک ماه تجاری فوری

 8روز کاری

$235

ویزای تجاری  1ساله نیاز به آزمایش ایدز دارد.

 3ماه تجاری سینگل عادی

 55روز کاری

$585

 3ماه تجاری سینگل فوری

 8روز کاری

$271

 3ماه تجاری دبل عادی

 55روز کاری

$248

سه ماه تجاری دبل فوری

 8روز کاری

$371

یک ساله تجاری مولتی پل عادی

 55روز کاری

$451

توریستی یک ماه اقامت عادی

 57روز کاری

$545

توریستی یک ماه اقامت فوری

 52روز کاری

$565

تجاری  6ماه مولتی

 31روز کاری

$751

تجاری یک ساله

تماس با کانتر

$5211

توریستی عادی  54روز اقامت عادی

 7روز کاری

$55

توریستی فوری  54روز اقامت

4روز کاری

$551

الکترونیک سنپترزبورگ،کالینگراد،لنینگراد
مدت اقامت  8روز

روسـیه

قزاقستان

اندونزی

مـدارک الزم

اسکن پاسپورت+عکس +4*3مشخصات فردی +اعالم نمودن مرز
ورودی

ویزاهای تجاری یک ساله اگر ویزای قبلی نداشته باشند زمان حاضر
شدن ویزا  33روز کاری می باشد و هزینه آن  03دالر اضافه میشود.

اصل پاسپورت 2 ،قطعه عکس  ،4*3فرم مشخصات فردی،آدرس محل
اقامت در قزاقستان
*در صورت ریجستر نکردن مسافر  133دالر جریمه میشود.
اصل پاسپورت 2 ،قطعه عکس  ،4*3رزرو بلیت و هتل ،تمکن باالی 13
میلیون تومان ،کپی شناسنامه صفحه 1و 2و کارت ملی

اصل پاسپورت،یک قطعه عکس  4*3جدید حداقل برای یک ماه پیش،کپی

تایلند

شناسنامه ،کپی کارت ملی  ،پرینت مانده حساب حداقل  10میلیون ،رزرو هتل
عادی سینگل

 3روز کاری

 38یورو

 31روز توریستی ( الکترونیک)

$ 32

 5روز کاری

 31روز توریستی عادی (لیبل )

$65

 5تا  7روز کاری

$51

 5روز کاری

 31ماه مولتی الکترونیک

$65

 5رو زکاری

ویزای الکترونیک عادی

$31

 3روز کاری

ویزای الکترونیک فوری

$55

سه ساعته

 31روزه توریستی لیبل

35$

 55روز کاری

و بلیط
*در صورت عدم صدور ویزا هزینه پرداخت شده توسط سفارت مسترد خواهد
شد.

ازبکستان

 31روز توریستی  2بارورود
(الکترونیک )

آذربایجان

اصل پاسپورت ،یک قطعه عکس ، 4*3تاریخ سفر ،فرم مشخصات فردی

اسکن پاسپورت ،یک قطعه عکس  ،4*3تاریخ سفر

*** در صورت ریجکت شدن ویزا از طرف سفارتخانه و ویزاهای الکترونیکی هزینه استرداد نخواهد شد***.
صفحه1
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شرکت خدمات مسافرتی تیبا سیـر خزر
تاریخ اعتبار از 1398/09/24:
کشـور

نوع ویـزا

زمان تحویـل

قیـمت

یک ماه توریستی الکترونیک

 4روز کاری

$51

 4روز کاری

$75

 4روز کاری

$65

یک ماه توریستی لیبل عادی

 51روز کاری

$71

یک ماه توریستی لیبل فوری

 3روز کاری

$551

تجاری یک ماه اقامت عادی

 51روز کاری

$85

تجاری یک ماه اقامت فوری

 3روز کاری

$535

 51روز کاری

$231

 31روزه توریستی عادی

 6روز کاری

$551

پاسپورت ،دو قطعه عکس  4*6رنگی زمینه سفید ،تمکن مالی به التین  33میلیون تومان با

 31روزه توریستی فوری

 4روز کاری

$541

مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک ،بیمه مسافرتی مشخصات کامل فردی

 3ماه تجاری یک بار ورود

 51روز کاری

$585

 3ماه تجاری دو بار ورود

 51روز کاری

$421

 6ماه تجاری مولتی پل

 51روز کاری

$585

 5ساله تجاری مولتی پل

 51روز کاری

$685

یک ماه توریستی دو بارورود
الکترونیک

قزقیزستان

ویزای الکترونیک قرقیزستان کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد

سه ماه توریستی یکبارورود
الکترونیک

تجاری سه ماه مولتی  31روز
اقامت

چـین

نمیگردد.
اصل پاسپورت ،دو قطعه عکس 4*3
تاریخ شروع ویزا

*برای ویزای تجاری دو بار ورود  1فقره ویزای تجاری الزامی می باشد.
*برای ویزای تجاری  6ماه مولتی  4فقره ویزای تجاری الزامی می باشد.
*برای ویزای یک ساله تجاری  3فقره ویزای تجاری الزامی می باشد.
حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه الزامی است.

اصل پاسپورت 1،قطعه عکس ،4*3مشخصات فردی ،تاریخ شروع ویزا،آدرس در

تاجیـکستان

هنــد

مـدارک الزم

وقت سفارت جهت ویزا

----

$51

تاجیکستان

یک ماه توریستی اللکترونیک

 3روز کاری

$35

اسکن پاسپورت و اسکن عکس،فرم اطالعات هند ،در صورت داشتن ویزای قبلی هند اسکن

 3روز کاری

$52

 5ساله الکترونیک

 3روز کاری

$05

توریستی  31روزه لیبل

 8روز کاری

یک ساله مولتی توریستی  01روز
اقامت الکترونیکی

آخرین ویزا
*ویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد
نمیگردد*

 81+$551هزار

اصل پاسپورت 2،قطعه عکس  ،5*5کپی تمام صفحات شناسنامه،کپی کارت ملی پشت و

تومان هزینه

رو،تکمیل فرم مشخصات فردی  ،در صورت ویزای قبلی ارائه ویزای قبلی

انگشت نگاری

*حضور مسافر برای انگشت نگاری الزامیست*
اسکن رنگی پاسپورت صفحه اول 2،قطعه عکس 4*6زمینه سفید تمام رخ جدید ،گواهی

هنـگ کـنگ
توریستی  6ماه اعتبار  54روز

 51الی  61روز

اقامت  2بار ورود

کاری

تمکن مالی حداقل  55میلیون تومان رو سربرگ بانک با مهر برجسته،گواهی اشتغال به کار

$551

به التین با ذکر سمت و حقوق ماهیانه و تاریخ شروع به کار،کپی ویزاهای قبلی در صورت
موجود.

***آژانس تیباسیر خزر در امور ویزا آماده خدمت رسانی می باشد***
صفحه 2
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شرکت خدمات مسافرتی تیبا سیـر خزر
تاریخ اعتبار از 1398/09/24:
کشـور

مـالـزی

نوع ویـزا

توریستی سه ماه اعتبار  2ماه
اقامت

بنـگالدش

زمان تحویـل

 7روز کاری

قیـمت
$511

مـدارک الزم

اصل پاسپورت ،دو قطعه عکس  4*3جدید

توریستی یک ماهه

 21روز کاری

$565

یک هفته توریستی عادی

 51روز کاری

$211

دو هفته توریستی عادی

 51روز کاری

$231

*هزینه فوری  25دالر اضافه میشود*

سه هفته توریستی عادی

 51روز کاری

$261

*برای صدور ویزا به یک شب هتل از شرکت دعوت کننده اجباری است*

 2ماه اعتبار  54روز اقامت عادی

 3روز کاری

 281درهم

 2ماه اعتبار  54روز اقامت فوری

 2روز کاری

 351درهم

 2ماه اعتبار  31روز اقامت

 5روز کاری

 311درهم

یک ماه مولتی

 5روز کاری

 731درهم

سه ماه سینگل

 5روز کاری

 741درهم

سه ماه مولتی

 5روز کاری

 5751درهم

 31روزه اقامت الکترونیکی

 7روز کاری

 321درهم

 51روز اقامت الکترونیک

 4روز کاری

 511درهم

یک ماه اقامت الکترونیک

 4روز کاری

 261درهم

توریستی یک ماه اقامت عادی

 51روز کاری

$541

توریستی یک ماه اقامت فوری

 5روز کاری

$501

3ماه اعتبار یک ماه اقامت عادی

 55روز کاری

$531

3ماه اعتبار یک ماه اقامت فوری

 51روز کاری

$581

 2ماه توریستی دوبارورود

 55روز کاری

$85

اصل پاسپورت 2،قطعه عکس  ،4*3اسکن کارت ملی و شناسنامه ،ادرس در بنگالدش ،
هدف از سفر ،جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار به التین

بــالروس

دبــی

قــطر

عمان

کوبا

برزیل

اصل پاسپورت با امضا ،دو قطعه عکس  ، 4*3رزرو بلیط ( طبق تاریخ سفر) چک ضمانت
برگشت  25میلیون تومان ،تکمیل فرم مشخصات

*ویزای فوری  4روز ر کاری زمان میبرد*

اسکن پاسپورت ،اسکن کارت ملی ،اسکن شناسنامه

اسکن پاسپورت ،اسکن عکس

اسکن پاسپورت ،اسکن عکس

اصل پاسپورت 2،قطعه عکس  ،4*3رزرو بلیط و هتل ،گواهی شغلی به التین ،تمکن مالی
باالی  25میلیون تومان ،تعهدنامه محضری ترجمه شده ،کپی شناسنامه همه صفحات و کارت
ملی پشت و رو ،مصاحبه،بیمه نامه مسافرتی یک ماهه  ،گردش سه ماهه حساب

پاسپورت امضای شده 4 .قطعه عکس .4*3ترجمه گواهی شغلی ،ترجمه سابقه بیمه به
التین ،ترجمه صفحه اول دفترچه بیمه ،ترجمه تمام صفحات شناسنامه .تمکن مالی باالی 45
میلیون تومان( انگلیسی ).پرینت گردش حساب سه ماهه با گردش باال .رزرو هتل و بلیط،
تکمیل فرم مشخصات فردی

سنگاپور

با هتل
 2ماه توریستی  2بارورود بدون

اسکن پاسپورت امضا شده ،اسکن عکس رنگی،فرم مشخصات

 55روز کاری

$521

هتل
صفحه 3
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شرکت خدمات مسافرتی تیبا سیـر خزر
تاریخ اعتبار از 1398/09/24:
مـدارک الزم

نوع ویزا

زمان تحویـل

قیمت

فیـلیپین

توریستی سه ماه اعتبار با

-----

------

کشـور

مصاحبه
توریستی سه ماه اعتبار بدون

-------

---------

مصاحبه

ایـــران

توریستی یک ماه اقامت

 5روز کاری

 45هزار تومان

اسکن پاسپورت ،اسکن عکس ،نام پدر مسافر ،محل اخذ ویزا ،آدرس و شماره تلفن محل
سکونت مسافر

صفحه 4

آدرس آژانس تیباسیر خزر :خیابان آزادی ،نبش جمالزاده شمالی ،ساختمان جمالزاده ،طبقه  2واحد 2
تلگرام و وات ساپ جهت ارسال مدارک و فیش واریزی 59199595420 :

TEL:66435506-9

WWW.TEEBATOUR.COM

@TEEBASEIR

