کشور

مدت ویزا

قیمت

تحویل

مدارک مورد نیاز

آذربایجان
(باکو)

ترانزیت
ترانزیت دبل
یک ماهه
یک ماهه (فوری)
سه ماه سینگل
سه ماه دبل
یکساله ( 01روز اقامت)

 43یورو
 60یورو
 55یورو
 60یورو
 90یورو
 95یورو
 1101یورو

 2روز کاری
 2روز کاری
 3روز کاری
 1روز کاری
 3روز کاری
 3روز کاری
 7روز کاری

اصل پاسپورت +یک قطعه عکس در صورت داشتن همراه یک قطعه عکس(رایگان)

مسکو
(روسیه)

 12روزه توریستس
 12روزه توریستی فوری
یک ماه تجاری عادی
یک ماه تجاری فوری
 3ماه تجاری سینگل عادی
 3ماه تجاری سینگل فوری
 3ماه تجاری دبل عادی
یک ساله تجاری مکرر

 371111تومان
 201111تومان
111$+201111
101$+001111
131$+202111
121$+001111
101$+301111
261$+771111

 7روز کاری
 2روز کاری
 22روز کاری
 12روز کاری
 22روز کاری
 12روز کاری
 22روز کاری
 22روز کاری

تایلند
(بانکوک)

1ماه عادی سینگل
 1ماه عادی دبل

 01یورو
 71یورو

 3روز کاری
 3روز کاری

پاسپورت،یک قطعه عکس رنگی تمام رخ+کپی شناسنامه+اصل بلیط+OKآدرس و
تلفن+کل مبلغ دریافت میگردد.حضور مسافران ر ایران الزامی است.

چین
توریستی

 1ماه توریستی گروهی عادی
 1ماه توریستی گروهی فوری
توریستی انفررادی عادی
توریستی انفرادی فوری

111دالر
131دالر
131دالر
161دالر

 12روز کاری
 0روز کاری
 0روز کاری
 6روز کاری

اصل پاسپورت (داشتن  3صفحه خالی الزامی است) 2+قطعه عکس رنگی  2*2/3تمام
رخ با زمینه سفید +مشخصات فردی+کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  +تسویه کامل
در صورت داشتن ویزای چین در پاسپورت قبلی ارسال شود .
برای ویزای  3ماهه و  6ماهه حداقل باید یک ویزا تجاری قبلی در پاسپورت باشد.
مسئولیت صدور بلیط و رزرو هتل و  ....قبل از صدور ویزا عهده مسافر می باشد و این
آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ویزای گروهی حداقل  2نفر می باشد.

اصل پاسپورت  1+قطعه عکس +بلیط هواپیما+رزرو هتل مشخصات فردی مسافر
+امضاء مسافر در پاسپورت +آزمایش HIV
حضور مسافر جهت مصاحبه در سفارت الزامی است.

تجاری انفرادی عادی
تجاری انفرادی فوری
تجاری انفرادی

چین
پکن
تجاری

عادی(3ماهاعتبارخروج)
تجاری انفرادی

فوری(3ماهاعتبارخروج)
6ماهه تجاری عادی مولتی
 6ماهه تجاری فوری مولتی پل
 1ساله مولتی پل

201دالر
312دالر
221دالر
201دالر
031دالر
031دالر
1361دالر

 12روز کاری
 11روز کاری
 0روز کاری
 2روز کاری
 0روز کاری
 11روز کاری
 0روز کاری

اصل پاسپورت (داشتن  3صفحه خالی الزامی است) 2+قطعه عکس رنگی  2*2/3تمام
رخ با زمینه سفید +مشخصات فردی+کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  +تسویه کامل
در صورت داشتن ویزای چین در پاسپورت قبلی ارسال شود .
برای ویزای  3ماهه و  6ماهه حداقل باید یک ویزا تجاری قبلی در پاسپورت باشد.
مسئولیت صدور بلیط و رزرو هتل و  ....قبل از صدور ویزا عهده مسافر می باشد و این
آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ویزای گروهی حداقل  2نفر می باشد.

 012دالر

 61روز کاری

 1قطعه عکس،اسکن رنگی پاسپورت و شناسنامه،اسکن رنگی عکس(با کیفیت
باال)،گواهی اشتغال ترجمه شده،پرینت حساب بانکی،کل مبلغ ویزا

191دالر
021دالر
032دالر

12روزکار
12روزکار
12روزکار

اصل پاسپورت 2+قطعه عکس رنگی +6*0رزرو بلیط +چک ضمانت  2میلیون تومانی
+رزرو هتل+کل هزینه ویزا ویزا طبق تاریخ بلیط صادر +پرینت حساب بانکی با ترجمه

 112یورو

 7روز کاری

اصل پاسپورت  2+قطعه عکس+گواهی سالمت پزشکی

 22روز کاری
 22روز کاری

اصل پاسپورت  1+قطعه عکس
رزرو بلیط +فرم سفارت

هنگ کنگ

 10روزه
دو بار ورود توریستی

اکراین
کیف

 7روزه توریستی
 10روزه توریستی
 1ماهه

افغانستان

یک ماهه

قرقیزستان

 12روزه توریستی عادی
 1ماهه توریستی عادی

 111دالر
 132دالر

قزاقستان

توریستی  1ماهه عادی
تجاری  1ماهه عادی

 172دالر
231دالر

13روزکاری
13روزکاری

ازبکستان

توریستی عادی
توریستی فوری

102دالر
171دالر

22روز کاری
11روزکاری

پاسپورت 1+قطعه عکس در صورت درخواست ویزا توریستی رزرو  7شب هتل الزامی
می باشد.

سنگاپور

 1ماهه توریستی دبل
توریستی دبل فوری

61دالر
01دالر

12روزکاری
11روزکاری

اسکن پاسپورت +یک قطعه عکس زمینه سفید –تحویل ویزا در سنگاپور

تاجیکستان

یک ماهه توریستی عادی
یک ماهه توریستی فوری
یک ماهه تجاری

32یورو
61یورو
61یورو

11-7روزکاری
2روزکاری
11-7روزکاری

پاسپورت  1+قطعه عکس

10روز کاری

پاسپورت2+قطعه عکس  3*0اصل بلیط و کپی شناسنامه+آدرس منزل و محل کار و
تلفن +کد پستی مسافر +کل هزینه ویزا+پاسپورت حتمآ باید امضا مسافر را داشته
باشد +پرکردن فرم سفارت

102111تومان

201درهم
021درهم
021درهم

7روز کاری
3روز کاری
2روزکاری

اسکن رنگی پاسپورت1+قطعه عکس  3*0چک ضمانت

11دالر

11روز کاری

اسکن رنگی پاسپورت+فرم اطالعات

131دالر

11روزکاری

اسکن شناسنامه میزبان+اطالعات مسافر+اصل گذرنامه1+قطعه عکس + 3*0ترجمه
شناسنامه+ترجمه گواهی اشتغال به کار+ترجمه پرینت  6ماهه حساب بانکی
+مشخصات فردی+مصاحبه+رزروبلیط

7روزکاری
7روزکاری
7روزکاری

اصل گذرنامه2+قطعه عکس +3*0رزرو هتل+فتوکپی شناسنامه+چک ضمانت 2
میلیونی+درصورت درخواست ویزای فوری مبلغ  32دالر اضافه می شود.
اسکن رنگی پاسپورت2+قطعه عکس + 3*0چک ضمانت  7میلیونی شخص
ثالث+پرینت حساب بانکی+تاریخ ورود و خروج مسافر

هند

یک ماهه توریستی

دبی

10روزعادی
10روزفوری
1ماهه توریستی

ایران

 1ماهه توریستی

فیلیپین

یک ماهه توریستی

بالروس

7روز عادی
10روزه
1ماهه عادی

131دالر
102دالر
101دالر

عمان

11روزه توریستی
11روزه توریستی
11ماهه توریستی
11ماهه توریستی

02دالر
112دالر
121دالر
101دالر

7-0روزکاری
2روزکاری
7-0روزکاری
2روزکاری

لبنان

12روز توریستی

21دالر

2روزکاری

اصل پاسپورت 2+قطعه عکس

ترگمنستان

توریستی عادی
توریستی فوری

211دالر
221دالر

21روزکاری
11روزکاری

اصل گذرنامه2+قطعه عکس +3*0کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

02دالر

31روزکاری

برزیل

 12روزه توریستی

اصل گذرنامه2+قطعه عکس +3*0ترجمه شناسنامه +گواهی اشتغال به کار +ترجمه
پرینت حساب بانکی (باالی  21میلیون) +فرم مشخصات فردی +چک ضمانت 2
میلیونی

عراق

یک ماهه توریستی

 71دالر

0روزکاری

اصل گذرنامه2+قطعه عکس 3*0

بنگالدش

یک ماهه تجاری

101دالر

11روزه کاری

اصل گذرنامه2+قطعه عکس +3*0کپی جواز کسب

کره جنوبی

یک ماهه توریستی

271دالر

12روزکاری

اصل گذرنامه2+قطعه عکس +3*0اشتغال به کاربا ترجمه با ذکر حقوق ماهیانه+پرینت
حساب بانکی+موجودی بانکی باالی  10میلیون+ترجمه سند ملکی +ارائه رزرو هتل

توضیحات:
 -1در صورتی که تحویل ویزا به وسیله این شرکت به دالیلی همچون (تعطیلی سفارت یا کشور دعوت کننده با اختالفات سیاسی و از طرف شرکت دعوت کننده و یا تشابه اسمی و
چهره ای مسافر و  )....به تاخیر بیفتد این آژانس هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و هزینه مربوطه به دعوت نامه و یا ویزا مسترد نخواهد شد.
 -2با توجه به ای نکه خرید بلیط و هر گونه هماهنگی دیگر به سفر پس از دریافت ویزا انجام می پذیرد لذا این آژانس در قبال هرگونه اقدامی پیش از اخذ ویزاهیچ گونه مسئولیتی را
نمی پذیرد و کلیه زیان های مادی و معنوی آن به عهده خود مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.
 -3در صورتی که درخ واست کننده ویزا آژانس باشد متعهد میشود که کلیه شرایط تضمین  ،اخذ ویزا  ،قرارداد و غیره را به مسافر خود اعالم نماید در صورت عدم هماهنگی خود
جوابگوی مسافر خواهد بود.
 -0با توجه به این که مدارک الزم برای اخذ ویزای بعضی از ویزاها شامل رزرو هتل و اصل بلیط صادر شده می باشد لذا در صورت عدم تایید ویزا از سوی سفارت این شرکت هیچ
گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از کنسلی بلیط و هتل نخواهد داشت و کلیه خسارات ها به عهده خود مسافر می باشد.
 -2اگر مسافر ویزای چند کشور را همزمان بخواهد چون هر یک از سفارتها شرایط و قوانین خاص خود را دارد در صورتیکه هر کدام از ویزاها به هر دلیلی صادر نگردد مسافر ملزم
به پرداخت کلیه هزینه های ویزا های اخذ شده دیگر کشورها به صورت مستقل می باشد.
 -6مسافر یا آژانس درخواست کننده ویزا یا بلیط متعهد می شود پس از دریافت خدمات ویزا تاریخ و مهر و نوع ویزا  ،همراهان و محتویات آن را چک نماید و در صورت مشاهده
اشکال در هنگام دریافت مدارک به شرکت اعالم نماید در غیر این صورت مسئولیت آن به عهده این شرکت نمی باشد.
 -7اگر در مدت اقامت ویزا و یا تاریخ آن از طرف شرکت دعوت کننده یا کنسولگری تغییراتی ایجاد شود مسافر آن را می پذیرد و متعهد می شود هزینه اقامت انجام شده که شامل
کل مبلغ ویزا می باشد را پرداخت نماید.
 -0آژانس مسافرتی درخواست کننده ویزا یا تحویل دهنده پاسپورت متعهد می شود صاحب پاسپورت در داخل کشور بوده و در صورت نیاز به حضور مسافر در سفارت اقدامات الزم
را نجام دهد در غیر این صورت کلیه مسئولیت های آن به عهده درخواست کننده می باشد.
 -0با ویزای گروهی چین افراد باید با هم ورود و خروج داشته باشند.
 -11الزم به ذکراست که در بعضی کشورها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر باید طی  00ساعت در اداره پلیس ثبت اقامت (ریجستر) شود.

به همراه دریافت مدارک  %05مبلغ و الباقی هنگام تحویل مدارک دریافت خواهد شد.
قیمت های دالری یا یورویی با ریال نرخ روز محاسبه میگردد.
((ژوان شن سفید صادر کننده ویزا نیست  ،درخواست کننده ویزا برای شما مشتری گرامی می باشد)).
تهران ،نبش خیابان سهروردی شمالی (زیر پل سیدخندان) ،پالک ،928واحد 3
آدرس وب سایت www.shenesefid.com :

تلفکس -99082538:تلفن99505888:
shenesefid@gmail.com

