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 کشور نوع ویزا مبلغ زمان تحویل مدارک مورد نیاز

زمینه سفید + تکمیل  5*5پاسپورت + عکس 

+ویزاهای قبلی در صورت وجود + Ds-160 فرم 

دعوت نامه در صورت داشتن + مدارک شغلی + 

 نامه تمکن مالی

با کانترتماس  دالر آمریکا 250شروع از    توریستی 

آمریکا

 

پاسپورت + شناسنامه ایرانی + کارت پایان 

+گردش حساب  6*4خدمت + دو قطعه عکس 

بانکی + ویزاهای قبلی در صورت وجود + 

مدارک اشتغال به تحصیل)در صورت محصل 

تمکن مالیبودن( + دعوت نامه +   

با کانترتماس  تومان 000/500/1   توریستی 

استرلیا

 

+تکمیل فرم  5/4* 5/3پاسپورت + عکس 

درخواست ویزا + نامه تمکن مالی + دعوت نامه 

 + مدارک تکمیلی دیگر

با کانترتماس  تومان 000/500/1   توریستی 

کانادا

 

+ دعوت نامه +  5/4* 5/3پاسپورت + عکس 

ترجمه شناسنامه + مدارک شغلی + گردش 

  حساب بانکی

با کانترتماس  تومان 000/200/1   توریستی 

انگلستان
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بال هر با توجه به اینکه رزرو بلیط و خرید بلیط و هرگونه هماهنگی دیگر مربوط به سفر مسافر پس از دریافت ویزا انجام می شود این آژانس در ق-1

ده  هده ی مسافر یاآژانس درخواست کننز اخذ ویزا هیچ گونه  مسئولیتی را نمی پذیرد و کلیه زیان های مادی و معنوی آن به عگونه اقدامی پیش ا

 می باشد.

، هآماده نشدن یا آماده نبودن هر کدام از این سه مقولویزا و هتل و بلیط سه مقوله جدا از هم بوده و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و در صورت -2

می شوند موارد دیگر آماده شده را استفاده نمایند و در صورت عدم استفاده هزینه و جریمه های کنسلی آنها دریافت مسافرین گرامی متعهد 

 خواهد شد.

د در صورتی اگر یکی از مسافرین گرامی ویزای چند کشور را هم زمان با هم بخواهد چون هر یک از سفارت ها شرایط و قوانین خاص خود را داردن-3

صادر نگردد مسافر محترم ملزم به پرداخت کلیه هزینه های ویزا های اخذ شده دیگر کشورها به صورت مستقل  ه هر کدام از ویزاها به هر دلیلیک

 می باشد.

صاحب پاسپورت در داخل کشور بوده و در صورت نیاز به حضور  که می شودانس مسافرتی درخواست کننده ویزا یا تحویل دهنده پاسپورت متعهد آژ-4

 ی خود مسافر درخواست کننده می باشد. صورت کلیه مسئولیت های آن به عهدام دهد در غیر این افر در سفارت اقدامات الزم را انجمس

و یا از طرف شرکت های کننده یا اختالفات سیاسی یلی همچون تعطیلی سفارت با کشور دعوت حویل ویزا توسط این آژانس به دالدر صورتی که ت-5

 دعوت کننده و یا تشابه اسمی و چهره ای مسافر به تأخیر افتاد این آژانس هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

رد و متعهد می مسافر محترم آن را می پذی یا کنسولگری تغییراتی ایجاد شود ،اگر درمدت اقامت ویزا و یا تاریخ آن از طرف شرکت دعوت کننده -6

 شود که هزینه اقدامات انجام که شامل کل مبلغ ویزا می باشد را پرداخت نماید.

که پس از دریافت کلیه اطالعات ویزا و پاسپورت مانند نام و نام خانوادگی ، تاریخ ،  ت کننده بلیط و ویزا موظف می باشندمسافر و آژانس درخواس-7

شماره پاسپورت و ما بقی اطالعات مندرج ویزا را چک نمایند و درصورت مشاهده مغایرت در اطالعات مسافر  مهر، نوع ویزا، همراهان، نوع ویزا ،

 آن را به عهده این دفتر نمی باشد.ویزا به دفتر بازگردانده می شود در غیر اینصورت مسئولیت  اصالحدر هنگام مدارک ، پاسپورت جهت 

وظف به ارسال مجدد پاسپورت جهت بررسی مغایرت های اعالم شده خواهد سافر آژانس اقدام کننده ویزا مم د مغایرت در ویزاتبصره:   در صورت وجو

بود اصالح ویزا یا صدور مجدد آن بر حسب تشخیص سفارت مربوطه خواهد بود و آژانس اقدام کننده هیج گونه مسئولیتی در این خصوص نداشته 

 واهد شد .و خسارتی جهت بلیط  و هتل مسافر پرداخت نخ

تأیید ویزا از سوی  ادر شده می باشد لذا در صورت عدماصل بلیط ص با توجه به اینکه مدارک الزم برای اخذ بعضی از ویزاها شامل رزرو هتل و-8

 شد.سفارت این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از کنسلی بلیط و هتل نداشته و کلیه خسارت ها به عهده مسافر گرامی می با

اگر در غیر این صورت باشد  قانونی مسافران و بلک لیست نبودن دقیقأ و کتبأ اعالم شود سفر های قبلی و اقامت اطالعات مربوط به فرم سفارت در-9

 ایجاد هرگونه مشکلی و ضرر و زیان به عهده  خود درخواست کننده ی گرامی می باشد .

 قرار داد و غیره را به مسافر در صورتی که درخواست  کننده خدمات ویزا  خود آژانس باشد متعهد می شود که کلیه شرایط تضمین ، اخذ ویزا ،-10

 اعالم نماید در صورت عدم هماهنگی  جوابگوی مسافر خواهد بود.

 برای ویزاهایی که در ایران سفارت ندارند.خدمات پیک آپ هم انجام می شود.-11

 
 

 


