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 ویـزاهای تـوریستیذ ـخدمـات اخ
 

 
 

 فرمائید . تماس حاصلو محمدی   نـمتی ها خانم کسب اطالعات بیشتر بالطفا جهت 

 88 29 29 05فکس :                                   t.m/BMDTRAVEL                           88 27 27 27تلفن  :  

       
 

 مقصد نوع ویزا قیمت زمان تحویل مدارک مورد نیاز

 کمیل فرم مشخصات فردی+تتاریخ سفراسکن رنگی پاسپورت+
 کاریروز 3

 ساعته 3

 دالر 29

 دالر 59

 ماهه 1 -عادی

 ماهه 1 -فوری

 آذربایجـان

 
*** در صورت داشتن ویزای قبلی ، ارائه اصل پاسپورت الزامی می باشد***   

فاوت با متـ 3*4قطعه عکس رنگی 2+کپی شناسنامه وکارت ملیاصل پاسپورت+

 11قل موجودی تمکـن مالی التیـن با حداهتل + رزروعکـس پاسپـورت+بلیـط+

  میلیون تومان

 ماهه 1 -عادی دالر 53 روزکاری 7
 دونزیــانـ

 

 کاریروز7 فردی  تکمیل فرم مشخصات + 6*4سکن رنگی عکس جدیدا+رنگی پاسپورت اسکن
 دالر 35

 دالر 55

 سینگل

 دبل

 ازبکسـتان

 

 تکمـیل فـرم دعـوت توسـط  میـزبان+اسکـن شناسـنامه و کـارت ملی میـزبان

 مهمان کن رنگی پاسپورت و عکس جدیداس
 ماهه 1 -عادی تومان25111 روزکاری 7

 ایـران

 

رزرو  ++ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه+ بلیط 3*4قطعه عکس رنگی 2اصل پاسپورت+

ماهه گردش حساب بانکی با حداقل  3+گواهی اشتغال به کار به زبان التین+ پرینت هتل 

 ردیف رت قدیمی+تکمیل فرم مشخصاتمیلیون تومان+پاسپو31موجودی 

 ماهه 1 -مولتی پل دالر 111 روز کاری 31 
 برزیل

 
 رزرو هتل)جدید(+ بلیط+ 6*4قطعه عکس رنگی 1اصل پاسپورت+کپی شناسنامه وکارت ملی+ 

 میلیون تومان )عادی( 15ماهه گردش حساب بانکی با حداقل موجودی  1پرینت 

 میلیون تومان) مولتی پل (31حداقل موجودی ماهه گردش حساب بانکی با  6پرینت 

 روزکاری 3

 

 یورو 37

 یورو151

 روز  55-عادی 

 اهه م 6-مولتی پل

 تایــلـند

 

شناسنامه  یاسکن رنگ+جدید)پشت و رو( کارت ملی اسکن رنگی +اسکن رنگی پاسپورت

 ملتایید تعهد نامه با مهر و امضاء مدیرعا+(اول به صورت تمام صفحه یصفحه ) دیجد
 روز 14-عادی درهم 291 روزکاری 5

 دبــی

 

 باعکس. متفاوت) 6*4رنگی پاسپورت امضا شده+اسکن رنگی عکس جدید اسکن

 فردی+تکمیل فرم مشخصات رزرو هتلبلیـط++پاسپورت(
 ماهه 2-دبل دالر 71 روزکاری 11

 سنگاپــور

 

 روزکاری 4 6*4+اسکن رنگی عکس جدیدرنگی پاسپورت اسکن
 دالر 24

 دالر 63

 روزه11-عادی

 ماهه 1 -عادی

 عمـان

 

 ماهه 1 -عادی تومان25111 روزکاری 3 پاسپورت اصل

 عـراق
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 خدمـات اخذ ویـزاهای تـوریستی
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 مقصد نوع ویزا قیمت زمان تحویل نیازمدارک مورد 

تمکـن )جدید(+بلیـط+رزرو هتل+ 3*4طعه عکس رنگیق 1اصل پاسپورت+

تکمیل گواهی اشتغال به کار+میلیون تومان+ 11ا حداقل موجودی مالی التیـن ب

 فرم مشخصات فردی

 دالر 65 روزکاری 7
 ماهه 1 -عادی

 با مصاحبه

 فیلیـپین

 
 

 )جدید(+تکمیل فرم مشخصات فردی 3*4س رنگیقطعه عک 2اصل پاسپورت+

 

 ماهه 1 -عادی دالر 51 روزکاری 11
 قرقیـزستان

 

بلیـط+رزرو  +3*4اسکن صفحه اول پاسپورت+اسکن عکس جدید 

 تکمیل فرم مشخصات فردیهتل+
 ماهه 1 -عادی دالر 45 روز کاری 5

 کامبوج

 

+تکمیل تل+بلیـط+رزرو ه)جدید(3*4قطعه عکس رنگی 1+اصل پاسپورت 

 فرم مشخصات فردی
 روزکاری 5

 دالر 43

 دالر 55

 ماهه 1 -عادی

 ماهه 1 -دبل

 لبـنان

 

 11تمکن مالی التین با حداقل موجودی )جدید(+3*4قطعه عکس 2صل پاسپورت+ا

 میلیون 
 ماهه 2-عادی تومان 5110111 روزکاری 7

 مالـزی

 
*** الزامی می باشددر صورت داشتن ویزای قبلی ، ارائه اصل پاسپورت  ***  

  میلتک+جدیدعکس  اسکن+شناسنامه اسکن اسکن پاسپـورت امـضا شده+

یفرم مشخصات فرد  

*** می باشدت صدور ویزای لیبل دار الزامی ارائه اصل پاسپورت و عکس جه ***  

 روزکاری 7

 

 کاریروز 5

 تومان1110111دالر+111

 

 دالر 35

 دالر 51

 لیبل دار-عادی

 

 الکترونیک-عادی

 الکترونیک-ولتی پلم

 هنــد
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 :  مصـاحبهوقـت تعیین  اتـخدم
 

 پرتغـال ، بلـژیک ، اایتالیـ ، اسپانیـا ، شاتـری ، آلمـان

                ونانـی ، هلـند ، مجـارستان ، هستانـل ، فنـالند ، فرانسـه ، سوئیـس ، کدانـمار

      

 یـورو 11 : ها پـرکردن فـرم                                   تومـان 2110111  : وقـت مصـاحبه                     
 

 نـروژ ، سـوئد 

 یـورو 111  :ها پـرکردن فـرم ، هزینه سفارت و   احبهوقـت مصـ
 

 یا ـاستـرال

 ) هزینه سفارت بعهده مسافر می باشد ( تومان 111/511  : تکمیل فرم ها ومدارک توریستی
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 :  توضیــحات

 .ارسال درخواست کتبی آژانس  جهت اقدام الزامی می باشد / 1

دیرتر از موعد 0  ...فات سیاسی و به هر دلیلی همچون تعطیلی سفارت 0 تشابه اسمی 0 اختال در صورتیکه ویزا/ این شرکت به عنوان اقدام کننده ویزا می باشد و 2

و کلیه هزینه های مادی و معنوی از جمله ضرر و زیان ناشی از  هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت شرکتاین  تعلق نگیرد مقرر صادر گردد و یا ویزا به مسافری 

 کنسلی بلیت و یا هتل می بایست توسط مسافر و یا آژانس درخواست کننده پرداخت گردد .

مسئولیتی بعهده این شرکت نمی باشد و هزینه ها غیر هیچگونه زمان وقت تعیین شده مصاحبه0 درصورت عدم پذیرش مسافر به هر دلیلی از طرف سفارت در/ 3

 قابل استرداد می باشد .

  ست با توجه به تکمیل بودن مدارک اقدام نمایید . 0 خواهشمند ا مصاحبهوقت  هزینه های انجام شده در تعیینبا توجه به غیر قابل تغییر بودن و عدم استرداد / 4

 / تکمیل تمامی آیتم ها ذکر شده در فرم های مربوطه الزامی است . ) لطفا در تکمیل نمودن اطالعات خود دقت فرمایید (5

هماهنگی  0 ورت نیاز به حضور مسافر در سفارتصاحب پاسپورت در داخل کشور بوده و درص در زمان اقدام به ویزا که می گرددآژانس درخواست کننده متعهد / 6

 نماید . الزم را انجام

 . گذرنامه جهت اقدام به ویزا و یا تعیین وقت مصاحبه الزامی می باشد داشتن حداقل هفت ماه اعتبار/  7

 یت کنترل و چک کردن اطالعات درج شده بعهده آژانس همکار و یا مسافر می باشد ./ پس از اخذ خدمات درخواستی 0 مسئول5

و   هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت شرکتاین / در صورت عدم ارائه ویزا و یا وقت مصاحبه به هر فرد از مسافرینی که بصورت گروهی اقدام می نمایند 0 9

 می باشند .مسافرین موظف به پرداخت هزینـه های انجام شده 

 / آژانس همکار متعهد می گردد در صورت داشتن مدارک الزم جهت ضمانت بازگشت 0 کلیه موارد را از  مسافرین اخذ نماید .11

 .  هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت شرکتاین / درصورت دیپورت شدن مسافر به دلیل مسائل امنیتی از فرودگاه کشور مقصد 0 11

تکمیل نمودن ان آماده شدن ویزا از سوی شرکت دعوت کننده یا کنسولگری نیاز به ارسال مدارک تکمیلی دیگری باشد مسافر ملزم به چنانچه در مدت زم/ 12

  .مربوطه می باشد مدارک

      
 فرمائید . تماس حاصلو محمدی   نـمتی ها خانم کسب اطالعات بیشتر بالطفا جهت 
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 مقصد  خدمات  قیمت

 
 
 

خدمات سفارت 
 آمریکا 

 

 
 

 دالر 221
 ی و دانشجویی :وقت سفارت توریست

 گرفتن وقت + هزینه واریز بانک جهت مصاحبه + پرکردن فرم 

 ارمنستان

 وبی/ دترکیه 

 آنکارا خدمات پزشکی : گرفتن وقت + ترانسفر به کلینیک + گرفتن جواب آزمایش وتحویل به مسافر دالر 31

 ارمنستان  زمایش وتحویل به مسافر+ گرفتن جواب آ کلینیکخدمات پزشکی : گرفتن وقت + ترانسفر به  دالر 65

 ارمنستان پیکاپ پاسپورت دالر 55

 دوبی پیکاپ پاسپورت دالر 131

 تهران  ماه اقامت( 6وقت سفارت توریستی : گرفتن وقت + پر کردن فرم + هزینه سفارت جهت مصاحبه) دالر 211

خدمات سفارت 
 انگلیس

 

 
 

 دالر 365
  ماه اقامت ( 6ن وقت + هزینه  سفارت جهت مصاحبه) وقت سفارت توریستی : گرفت

 گرفتن مجوز بازگشت به ایران و ارسال پاسپورت  + پرکردن فرم
 آنکارا

 آنکارا پیکاپ پاسپورت دالر 41

 ارمنستان  پیکاپ پاسپورت دالر 55

 دالر 61 
 VACو ترانسفر به دفتر  پر کردن فرم + واریزی وجه سفارت جهت انگشت نگاری

 ( پرداخت می گردد درمحل توسط مسافرکه دالر کانادا  211هزینه انگشت نگاری  ) 
 آنکارا

 
      خدمات سفارت 

 کانادا

 

 دالر 21
 VAC و ترانسفر به دفتر ریزی وجه سفارت جهت انگشت نگاری وا

 دالر کانادا که درمحل توسط مسافر پرداخت می گردد( 211) هزینه انگشت نگاری 
 آنکارا

 آنکارا پیکاپ پاسپورت تومان111/311

 ارمنستان پیکاپ پاسپورت دالر 45
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