تارازسفر
88929001
صفحه اول

خدمات ویزا
کککک

کشور

نوع ویزا
یک ماه توریستی گروهی عادی

چین

یک ماه توریستی گروهی فوری

یک ماه انفرادی عادی

مبلغ

تحویل
کاری

130دالر

 7روز کاری

170دالر

 5روز کاری

پاسپورت  6ماه اعتبار 2-قطعه عکس
 6×4زمینه سفیدبدون عینک-مشخصات
کامل-تمکن مالی به التین باالی 12میلیون

135دالر

 7روز کاری

(ذکرکدپستی الزامی می باشد)

165دالر

 5روز کاری

یک ماه انفرادی فوری

هند

480.000
یک ماه توریستی

سینگل عادی

تایلند

دبل

مدارک مورد نیاز
مدارک موردنیاز

10
روزکاری

55یورو

4روز کاری

120یورو

 4روز کاری

پاسپورت2-قطعه عکس-5×5کپی صفحه
اول دوم شناسنامه-امضای مسافردرپاس
الزامیست-حضورانگشت نگاری الزامیست
پاسپورت1-قطعه عکس-کپی شناسنامه
وکارت ملی-بلیط وواچرهتل-پرینت حساب
بانکی-

450.000

روسیه

7روز

پاسپورت1-قطعه عکس-3×4بلیط رفت
وبرگشت-واچرهتل-امضا مسافر در پاس
الزامی می باشد.

85دالر

5روز

اسکن پاسپورت-شروع ویزا-فیش واریزی

یک ماه توریستی عادی

46دالر

 3روز

یک ماه توریستی فوری

75دالر

1روز

14روزه توریستی

90دالر

 15روز

توریستی طبق بلیط

750.000

توریستی فوری طبق بلیط

تاجیکستان
آذربایجان
سنگاپور

یک ماه توریستی

3روز

70یورو

آفریقای جنوبی

طبق هتل وبلیط

250.000+

7روز کاری

پاسپورت  1-قطعه عکس

اسکن پاسپورت-اسکن عکس-پاسپورت
امضاشده-فرم تکمیل شده ویزاروی سایت
پاسپورت2-قطعه عکس-4×3بلیط رفت
وبرگشت-واچرهتل-گواهی اشتغال به
کارالتین-مصاحبه حضوری
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کشور

صفحه دوم

نوع ویزا

مبلغ

تحویل کاری

مدارک مورد نیاز

دعوتنامه توریستی

40یورو

3روز

اسکن پاسپورت وعکس پرسنلی میهمان-کپی شناسنامه
وکارت ملی میزبان-فرم تکمیل شده ویزا

هنگ کنگ

14روزه توریستی

200دالر

50روز

پاسپورت امضا شده1-قطعه عکس-گواهی اشتغال بکاربه التین-
پرینت 3ماه حساب وتمکن مالی به التین-ترجمه شناسنامه

قزاقستان

یک ماه توریستی عادی

180دالر

15روز

یک ماه توریستی فوری

200دالر

7روز

100دالر

20روز

اصل پاس2-قطعه عکس -3×4مشخصات فردی

140دالر

12روز

200دالر

7روز

اصل پاسپورت2-قطعه عکس – 3×4گواهی اشتغال به
کار-رزرو هتل

1ماه توریستی عادی

80دالر

7روز

1ماه توریستی فوری

160دالر

3روز

225دالر

 20روز

ایران

قرقیزستان

یک ماه توریستی

14روزه توریستی عادی

ازبکستان

اندونزی

14روزه توریستی فوری

ترکمنستان

10روزه توریستی

کانادا

5ساله مولتی

عمان

مالزی

کره جنوبی

اصل پاسپورت2-قطعه عکس3×4جدید-کپی کارت ملی
وشناسنامه تمام صفحات-تمکن مالی10میلیون-بلیط وهتل

اصل پاسپورت2-قطعه عکس-ویزافقط به مقصدعشق آباد
جهت ثبت ریجستررزرو هتل الزامی می باشد.
اصل پاس-ویزاهای پاس قدیمی1-قطعه عکس4/5×3/5رنگی بازمینه
سفید-ترجمه شناسنامه-سندازدواج-مدارک مالی-ملکی-شغلی-اطالعات
فردی-دعوتنامه

450دالر

3تا90روز

700.000

7روز

اسکن پاسپورت-اسکن عکس-کپی شناسنامه-چک رمزدار
بانکی7میلیون تومان-بدون نیازبه بلیط و رزرو هتل

1ماه توریستی

130دالر

20روز

اصل پاسپورت2-قطعه عکس -3×4ترجمه ص2فحه اول
دوم شناسنامه-گواهی اشتغال به کارالتین-گردش3ماه
اخرحساب موجودی30میلیون-هتل وبلیط-پاس قدیمی

2ماهه توریستی

350دالر

 7روز

اصل پاسپورت2-قطعه عکس 3×4

1ماه توریستی

280دالر

15روز

اصل پاسپورت2-قطعه عکس -6×4تمکن مالی40-میلیون
تومان چک رمز داربانکی-کپی شناسنامه وکپی کارت ملی-
گواهی اشتغال به کاربه التین-هتل وبلیت

1ماه توریستی بدون بلیط
1ماه توریستی بابلیط

برزیل

پاسپورت2-قطعه عکس -مشخصات فردی

7روز
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کشور
دبی
قطر
کامبوج

صفحه سوم

نوع ویزا

مبلغ

تحویل

مدارک مورد نیاز

370درهم

5روز

اسکن رنگی پاسپورت-تعهدنامه-ویزای دبی غیرقابل
تمدید میباشد

1ماهه توریستی

500درهم

7روز

اسکن پاسپورت-چک رمزداربانکی10میلیون تومان

1ماه توریستی

75دالر

5روز

اسکن پاسپورت-اسکن عکس-رزروپرواز-مشخصات
فردی

1ماهه توریستی

-1درصورتی که تحویل ویزا به وسیله این شرکت به دالیلی همچون تعطیلی سفارت یاکشور دعوت کننده یااختالفات سیاسی ویاتشابه اسمی وچهره ای مسافر که
ازاختیارات این شرکت خارج است به تاخیر بیوفتداین شرکت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت وهزینه ویزایادعوتنامه مسترد نخواهد شد.
-2باتوجه به اینکه خریدب لیط ورزروهتل وهرگونه هماهنگی دیگرمربوط به سفر پس ازدریافت ویزاانجام می پذیرد لذا این آژانس درقبال هرگونه اقدامی پیش از اخذ ویزا
هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیردوکلیه زیان های مادی ومعنوی آن به عهده خود مسافریا آژانس درخواست کننده می باشد.
-3باتوجه به اینکه م دارک الزم برای اخذبرخی ویزاها شامل رزرو هتل واصل بلیط صادر شده می باشدلذادر صورت عدم تایید ویزاازسوی سفارت این شرکت هیچ گونه
مسئولیتیدر قبال ضرروزیان ناشی از کنسلی بلیط وهتل نداشته وکلیه خسارت هابه عهده خود مسافر می باشد.
-4آژانس مسافرتی درخواست کننده ویزا یاتحویل دهنده پاسپورت متعهد می شود صاحب پاسپورت درداخل کشور بوده ودر صورت نیاز به حضور در سفارت اقدامات الزم
را انجام دهددرغیر این صورت کلیه مسئولیت های آن به عهده درخواست کننده می باشد.
-5اگر درمدت اقامت ویزاویاتاریخ آن ازطرف شرکت دعوت کننده یاکنسولگری تغ ییراتی ایجادشودمسافرآن رامی پذیردومتعهدمیشود هزینه اقدامات انجام شده که شامل کل
مبلغ ویزا می باشدرا پداخت نماید.
 -6اگرمسافر ویزای چند کشور راهمزمان بخواهدچون هریک ازسفارت هاشرایط خاص خود را دارنددرصورتی که هرکدام ازویزا ها به هردلیلی صادرنگرددمسافرمستلزم
به پرداخت کلیه هزینه های انجام شده دیگر کشورها به طور مستقل می باشد.
-7مسافریا آژانس درخواست کننده ویزایابلیط متعهد می باشد پس از دریافت خدمات ویزا تاریخ ومهر-نوع ویزا-همراهان ومحتویات آن راچک نمایدودر صورت مشاهده
اشکال در هنگام دریافت مدارک به شرکت اعالم نماید در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده آن شرکت می باشد.
-8درصورتی که درخواست کننده ویزا آژانس باشدمتعهد می شود که کلیه شرایط تضمینی اخذ ویزا-قراردادوغیره را به مسافرخود اعالم نماید درصورت عدم هماهنگی
خود جوابگوی مسافرخواهد بود.
 -9اگرمسافران به صورت گروهی باشندوویزای تعدادی از آنها به هردلیلی مرفوض شودوبرای بقیه صادر گرددمسافرینی که دارای ویزا می باشند اگر از مسافرت خود
صرف نظر کنند موظف به پرداخت هزینه ویزا می باشند.
-10الزم به ذکر است دربعضی کشورها درصورت عدم اقامت در هتل مسافر باید ظرف 48ساعت دراداره پلیس ثبت اقامت نماید.
-11ارسال مدارک به این آژانس به منزله پذیرش شرایط فوق است.
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