
           Bozorgmehr Donya Tour & Travel                                               بزرگمهردنیا  آژانس                            

 خـدمـات ویـزای کانـادا
 

خـدمـات                                          نوع ویزا                                                                                قیمت   

$ 056 برنامه سفر ،  ، ، واچر رسمی هتل ) قابل استعالم از سوی سفارت (  Notaryصدور دعوتنامه رسمی توریستی کانادا با مهر  بزرگسال  

، واریز وجه سفارت جهت ، رزرو وقت انگشت نگاری پرکردن فرم ها بهمراه کارشناسی و تکمیل مدارک ، رزرو پرواز 

 نگاری و بررسی پرونده انگشت

 انفرادی با اخذ دعوتنامه

یتوریست  

$ 066 سال 41زیر    

$ 226 واریز وجه سفارت جهت  رزرو وقت انگشت نگاری ،  پرکردن فرم ها بهمراه کارشناسی و تکمیل مدارک ، رزرو پرواز ، بزرگسال 

 نگاری و بررسی پرونده انگشت
زا سوپر وی -خانوادگی –انفرادی   

$ 266 سال 41زیر    

$ 0066  

 برنامه سفر ،  ،  ، واچر رسمی هتل ) قابل استعالم از سوی سفارت ( Notaryصدور دعوتنامه رسمی توریستی کانادا با مهر 

سفارت جهت واریز وجه رزرو وقت انگشت نگاری  ، بهمراه کارشناسی و تکمیل مدارک ، رزرو پرواز ،  هاپرکردن فرم 

 نگاری و بررسی پرونده انگشت

  با مسئولین فروش هماهنگ گردد  لطفا فرزند ،  4در صورت داشتن بیش از. 

نفر (  3خانوادگی ) حداقل   

$ 236  
 ارشناسی و تکمیل مدارک ، واریز وجه سفارت و بررسی پرونده ،ـرکردن فرم های بهمراه کـپ

 اپ پاسپورت و کلیه مدارک به آنکارا ـپیک 
ا (تراول داکیومنت) تمدید ویز  

$ 286  
واریز وجه سفارت جهت رزرو وقت انگشت نگاری ، پر کردن فرم های بهمراه کارشناسی و تکمیل مدارک ، رزرو پرواز ، 

 نگاری و بررسی پرونده انگشت
 تحصیلی تحصیلی

 

 سایرخدمات قابل ارائه که می بایست با مسئولین فروش هماهنگ گردد :
 

 واچر رسمی هتل  ) قابل استعالم از سوی سفارت ( و  Notaryبا مهر توریستی دعوتنامه  اخذ*  

 تحصیلی (  / ) توریستی و بررسی پرونده نگاری  سفارت جهت انگشتامور واریزی کلیه انجام * 

  اقامتمدت در طول مسافرتی از کشور کانادا صدور بیمه نامه  *

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 
 

   PACKAGE NO : 98-600   

 
 

تماس حاصل فرمائید.) مدیر تور(  لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانمها محمدی ، کریمی و آقای رجبی  

  88202056فکس :                                                                    t.m/BMDTRAVEL                                                         88 22 22 22تلفن :  
 

 

 


