Site1 : www.Balloontour.net

ردیف

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

بالون

کشور

مدت ویزا

تایلند(بانکوک)

عادی سینگل

( 3ماهاعتبار

فوری سینگل

58،روزاقامت)

مولتی  6ماهه

1
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2

3

( دهلی )

قیمت

تحویل

مدارک الزم

38 €
43 €
160 €

 1هفته

پاسپورت  1+قطعه عکس رنگی تمام رخ (جدید) +کپی شناسنامه

 3-4روزکاری

+کپی کارت ملی  +پرینت حساب یا گواهی تمکن مالی +بلیط +

 1هفته

واچرهتل +آدرس و تلفن

 8روز کاری

پاسپورت +پاسپورت قدیمی 2 +قطعه عکس  + 6*4شغل  +آدرس

 5روزکاری

منزل و محل کار  +گواهی تمکن مالی ( حداقل باالنس  11میلیون به

 2هفته کاری

ازای هر نفر )  +تلفـن

 7روز کاری

اسکن پاسپورت  +اسکن عکس + 5*5رزرو بلیط +اسکن شناسنامه و

تجاری یکساله عادی
الکترونیکی

$110

انفرادی فوری

هند

Email : emamgholi_travel@yahoo.com

110 $
145 $
1750 $

نفرادی عادی

چیـن

Site2 :www.Ballontour.net

(3ماه اعتبار 1،ماه اقامت)

فکس 88800394 :

لیبل (با انگشت نگاری)

 630هزار تومان

طبق تاریخ هتل

 $125با مصاحبه
 $180بدون مصاحبه

فوری

60 $
150 $

80 $

170 $

4

ویتنام

5

اندونزی

6

سنگاپور

 2هفته اقامت

7

بنگالدش

 3ماه اعتبار  1 ،ماه اقامت

عادی

کارت ملی+تمکن مالی  10میلیون تومان

 14روز کاری

پاسپورت _  2قطعه عکس  _ 4*6کپی شناسنامه و کارت ملی _تمکن

یک هفته

مالی _بلیت و واچر هتل _آدرس منزل و محل کاری _ تلفن و موبایل

 7روز کاری
 3روز کاری

توریستی  15روزه عادی

8

روسیه

توریستی  15روزه فوری

( مسکو )

تجاری  1ماهه عادی
تجاری  1ماهه فوری

10

عمان

همراه با یک شب

حقیقی ورزرو هتل_تحویل اصل ویزا در ایران

هتل اجباری

(درصورت تحویل اصل ویزا در سنگاپور با کانتر مربوطه هماهنگ شود ).

 2هفته کاری

پاسپورت  2+قطعه عکس

 2روز کاری
 25-30روز
کاری
15-20

 10روز اقامت

 140درهم

یک ماهه

 290درهم

یک ساله مولتی

 690درهم

3ماه اعتبار 28،روز اقامت

 390درهم

فوری

 14روز کاری
 7روز کاری

 5روز کاری

پاسپورت  2+قطعه عکس +واچر هتل  +شغل و آدرس و تلفن  +بلیط
رفت و برگشت برای توریستی الزامی است30000+یورو بیمه
ویزا طبق تاریخ بلیط و هتل صادر میشود ضمنا پاپورت مسافر باید امضا
داشته باشد.جهت ویزای ساله تجاری آزمایش ایدز_ویزای تجاری قبلی
روسیه و مصاحبه الزامی است .
اصل پاسپورت  2 +قطعه عکس رنگی  +ترجمه شناسنامه  +گواهی
اشتغال به کار التین +پریینت حساب  3ماه اخر+مدارک شغلی 50 +
میلیون تومان ضمانت

اسکن گذرنامه و عکس  25 +میلیون پول نقد یا ضمانت نامه بانکی

اسکن پاسپورت و عکس +گواهی اشتغار به کار باترجمه رسمی +گواهی

11

تلفن 88806686 :

9

کره جنوبی

 30روزه توریستی

_ پرینت گواهی تمکن به التین با مانده باالی  10میلیون به ازای هر نفر

 15روز کاری

روزکاری

275 $
370 $

_ کپی کارت ملی _ آدرس منزل و محل کار و تلفن مسافر _ واچر هتل

اسکن رنگی اصل پاسپورت  +اسکن  1قطعه عکس رنگی  +واچر هتل

 8روز کاری

90$
190$
185$
265$

پاسپورت _  2قطعه عکس  _ 3*4بلیط و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

قطر

 4روز کاری

تمکن مالی به انگلیسی حداقل 20میلیون مانده
+ترجمه رسمی کارت ملی و شناسنامه
گذرنامه2+قطعه عکس+ترجمه شناسنامه+ترجمه پرینت حساب بانکی

12

شنگن

اسپانیا
جمهوری

طبق رزرو بلیط و هتل

300$

 25روز کاری

چک

+ترجمه گواهی اشتغال به کار +گواهی اشتغال به تحصیل +دعوتنامه
+اصل بلیط +رزرو هتل +ترجمه اسناد ملکی+فرم مشخصات فردی+
کپی از روادید شنگن تا کنون  +کپی تمام صفحات شناسنامه

13

مالزی

 2ماهه توریستی

$110

 7روز کاری

 2قطعه عکس  +پاسپورت

14

پاکستان

 3ماه اعتبار  1ماه اقامت

250 $

 10روز کاری

پاسپورت  +کپی تمام صفحات شناسنامه  2 +تا عکس و مصاحبه

ردیف

16

کشور

مدت ویزا

قیمت

تحویل

مدارک الزم

بالروس

یک هفته

 $230عادی
 $280فوری

 2هفته کاری

گذرنامه  2 +قطعه عکس  +فرم مشخصات فردی  +چک ضمانت

 1هفته کاری

رزرو هتل الزامی است.

الکترونیکی فوری

60 $

 3روز کاری

الکترونیکی عادی

35$

 3روز کاری

یک ماهه عادی

45 $

 3روز کاری

یک ماهه فوری

45 $

 3روز کاری

ترانزیت سینگل

45 $

 3روز کاری

ترانزیت دبل

70 $

 3روز کاری

سه ماهه سینگل

100 €

 3روز کاری

سه ماهه مولتی

110 €

 7روز کاری

 1ساله  90 :روز اقامت

1350 $

 7روز کاری

 1ساله  120 :روز اقامت

1350 $

 7روز کاری

 1ساله  180 :روز اقامت

1420 $

یک ماهه عادی

85 $
110 $

-

( باکو )

 10/000تومان بابت بیمه الزامی است

اسکن پاسپورت+اسکن عکس +مشخصات فردی+تاریخ شروع ویزا(تاریخ

17
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آذربایجان

پاسپورت =  1قطعه عکس الزامی است

 3روزکاری

سفر)+تسویه کامل+رزروهتل درتاجیکستان_دانشجویی:اسکن کارت

 2-3روزکاری

دانشجویی+اسکن قرارداد با دانشگاه مربوطه تجاری :اصل قرارداد با

یک ماهه دانشجویی

 50یورو

 2-3روزکاری

شرکت مربوطه درتاجیکستانحضورمسافر جهت انگشت نگاری الزامی

 7-10روزکاری

است(فقط برای باراول)

یک ماهه تجاری

 50یورو

 7-10رو کاری

لیبل مصاحبه دارد.

 30روزه توریستی عادی

100 $

 20روز کاری

 30روزه توریستی فوری

120 $

 15روز کاری

 30روزه تجاری

300 $

 15روز کاری

قزاقزستان

 30روزه توریستی عادی

180$

 20روز کاری

 30روزه توریستی فوری

230$

 10روز کاری

( آستانه )

ترانزیت

70$

 3روز کاری

مولتی پل(تماس با کانتر)

1100$

 15روزه توریستی عادی

140 $
200 $
360 $

 1ماهه دوبار ورود

180 $

یک ماهه فوری

تاجیکستان

45روزه توریستی

(دوشنبه )

 90یورو

استیکر مصاحبه ندارد.

18

قرقیزستان
( بیشکک )

فکس 88800394 :

19
20

ازبکستان
(تاشکند)

 30روزه تجاری

 7روز کاری
 20روز کاری

پاسپورت  2 +قطعه عکس  +رزرو هتل اجباری در توریستی دبل شبی
 40$و سینگل شبی  + $60نامه اشتغال به کار

45
روز کاری

کار به التین  +فرم امضا شده

 30000تومان

 10روز کاری

22

عراق

 3ماه اعتبار  1 ،ماه اقامت

45$

 4روز کاری

فیلیپین

 3ماه اعتبار  1 ،ماه اقامت

180 $

 1هفته کاری

22

ویزای ایران  1ماه اقامت

پاسپورت  1 +قطعه عکس  +4*7تکمیل فرم مشخصات فردی

اسکن عکس و پاسپورت  +گواهی تمکن مالی به التین و گواهی اشتغال به

23

تلفن 88806686 :

21

هنگ کنگ

 15روزه توریستی فوی

 14روز کاری

پاسپورت  1 +قطعه عکس  +آدرس منزل و محل کار  +شغل  +تلفن

اسکن عکس و پاسپورت  +فرم پر شده وزارت خارجه  +کپی صفحه اول
شناسنامه میزبان
پاسپورت  2 +قطعه عکس
پاسپورت  2 +قطعه عکس  +تمکن مالی بدون مصاحبه

ردیف

کشور

تحویل

مدت ویزا

قیمت

3ماه اعتبار 1،ماه اقامت عادی

220 $

3ماه اعتبار 1ماه اقامت فوری

270 $

توریستی 10 ،روز اقامت

& 220

 15روز کاری

 3ماهه

$150
$200

 16روز کاری

اصل شناسنامه +گواهی تمکن مالی واشتغال به کار _ پرینت  3ماهه حساب+

 15-20روز کاری

بلیت  +واچر

مدارک الزم
اصل گذرنامه2+قطعه عکس+3*4کپی تمام صفحات شناسنامه+کپی

مشخصات فردی +اصل بیمه مسافرتی+تعهدنامه محضری مبنی بر اینکه
مسافر به موقع بازمی گردد+پرینت  3ماهه حساب یا تمکن مالی به مبلغ
باالی  20میلیون تومان
اصل پاسپورت  2 ،قطعه عکس  ،مشخصات فردی  ،تسویه کامل جهت رجیستر
در ترکمنستان و رزرو هتل و ارائه 2قطعه عکس  5*6الزامی است
.درصورت داشتن ویزای قبلی ترکمنستان در پاسپورت قبلی  ،حتما کپی آن

25

ترکمنستان

ارسال شود.ویزای ترکمنستان به مقصد شهر عشق آباد می باشد جهت سفر به
شهرهای دیگر ترکمنستان نام شهر مورد نظر هنگام درخواست ویزا باید به
صورت کتبی باید قید شود.مرز ورودی ازباجیران و آق قال می باشد.حضور
مسافر درایران الزامی است.

26

برزیل

27

اکراین

1ساله یا  6ماهه مولتی

اصل پاسپورت با حداقل  8ماه اعتبار،دوقطعه عکس  ،3*4تمکن مالی  ،کپی

یک هفته

$430
$600
$480

 3ماه اعتبار و  1ماه اقامت

$ 750

10روز کاری

400$

 3ماه

80€

 1هفته کاری

90$

 2هفته کاری

€235

10روز کاری

280 $

در اسرع وقت

یک ماه
 2هفته

20روزکاری

از صفحات 1و 2شناسنامه و کارت ملی ،حضورمسافر جهت مصاحبه االمی
است ،گواهی اشتغال به کار التین
پاسپورت2+قطعه عکس+ترجمه مدرک شغلی+ترجمه شناسنامه با مهر

28
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24

کوبا

 10روز
کاری
 5روز
کاری

کارت ملی +گواهی اشتغال به کار+اصل بلیط+رزرو هتل  +فرم

ژاپن

دادگستری+پرینت  3ماهه حساب+تمکن مالی+ضمانت بازگشت حداقل 50
میلیون تومان

تشخیص کنسولگری

اصل پاسپورت امضا شده+دو قطعه عکس +4*6اصل شناسنامه+گواهی

30

فکس 88800394 :

29

استرالیا

میزان اعتبار و اقامت براساس

طبق چک لیست مدارک

قبرس

اشتغال به کار ترجمه رسمی به انگلیسی(روی سربرگ ذکر سمت تاریخ شروع
به کار میزان حقوق الزامی است).پرینت  6ماهه گذشته حساب به
التین+بلیط،واچر هتل+مشخصات فردی و ضمانت بارگشت

31

موریس

33

وقت سفارت
امریکا

به همراه  4شب هتل
طبق تاریخ بلیط

از دبی و آنکارا و ایروان

الزامی است– ضمانت بازگشت

اصل پاسپورت 1+قطعه عکس + 4*3گواهی اشتغال به کار  +کپی ویزاهای
قبلی  +کپی شناسنامه +پرینت 3ماه آخر حساب +مشخصات فردی

اسکن گذرنامه  +فرم  + ds160اسکن عکس
 +کپی پاسپورت

دبی و ارمنستان

34

تلفن 88806686 :

32

بلغارستان

طبق تاریخ هتل

اسکن پاسپورت و عکس-فرم پر شده اطالعات-تمکن مالی – بلیط – هتل

پیکاپ آمریکا

دبی _ارمنستان
ابوظبی _ آنکارا

200000 T
ابوظبی _300000 T

در اسرع وقت

اصل پاسپورت  +برگه زرد +کانفرمیشن ds160

آنکارا _ 600000 T
ثبت نام سفارت

35

کانادا و انگشت
نگاری

ترجمه شناسنامه  +کپی تمام صفحات پاسپورت که مهر یا ویزا دارند+تمکن
برای آنکارا _ ابوظبی _ استانبول
و دبی

250 $

 1هفته کاری

مالی یاگردش حساب4ماهه به التین +تکمیل وتائیدفرم ویزا+تکمیل فرم
اطالعات خانوادگی1+قطعه عکس +405*3.5ترجمه اسنادملکی+ترجمه
مدارک شغلی
پاسپورت امضاشده+کپی ایمیل سفارت که در باالی صفحه درهر دوجهت

36

پیکاپ کانادا

از آنکارا

580000 T

 1هفته کاری

سمت چپ و راست آن دارای بارکد می باشد+رسیدواریزوجه
سفارت+وکالت نامه

37
38

وقت سفارت

ابوظبی _ آنکارا

 6ماهه _  2ساله

انگلیس

استانبول _ دبی

 5ساله _  10ساله

طبق واچر هتل

 150یورو

 14روزه

 280درهم

 1ماهه

 320درهم

 3ماهه

 820درهم

آفریقای
جنوبی

40
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39

امارات

افغانستان

 3ماه اعتبار
 1ماه اقامت

 250دالر

اسکن صفحه اول پاسپورت +فرم تکمیل شده فارسی +درخواست وقت

در اسرع وقت

سفارت +درصورت داشتن دعوت نامه اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی
دعوت کننده

 2هفته کاری

 3روز کاری
 3الی  5روز
کاری

اسکن پاسپورت

پاسپورت  +عکس 4*3

فکس 88800394 :

تلفن 88806686 :

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

Site1 : www.Balloontour.net
Site2 :www.Ballontour.net
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توضیحات :

بالون

Email : emamgholi_travel@yahoo.com

 _ 1اصل پاسپورت با  7ماه اعتبار از رمان حرکت  +عکس رنگی تمام رخ پشت سفید ( اسکن نباشد ) الزامی است.
 _ 2آدرس تلفن محل سکونت و کار مسافر جهت فرم سفارت ضروری می باشد.
 % 50 _ 3هزینه همراه مدارک دریافت میشود.
 _ 4کنترل کلیه مدارک مسافر و مهر ورود به ایران به عهده آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس بالون هیچ گونه
مسئولیتی در قبال آن ندارد .درصورتیکه برای همراه پاسپورت ویزا الزم است در درخواست کتبی حتما ذکر شود.
 _ 5بدلیل قوانین بعضی از سفارت خانه ها یک روز قبل از سفر یا همان روز ویزا صادر میشود و امکان محاصبه حضوری
نیز وجود دارد .صدور ویزا منوط به نظر کنسولگری و قوانین سفارتخانه است.
 _ 6در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارت یا تاخیر در صدور ویزا آژانس بالون هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند.چرا
که صدور یا عدم صدور ویزا از حیطه ما خارج است و قابل ذکر است هزینه های صرف شده مانند هزینه ویزا  ،دعوتنامه و
 ....به عهده مسافر و یا آژانس درخواست کننده می باشد.
 _ 7تغییر قیمت های پکیج یا به دلیل نوسان قیمت یورو یا دالر یا هزینه دعوتنامه و یا تغییر نرخ سفارت می باشد و مابه
التفاوت از مسافر یا آژانس درخواست کننده دریافت می شود.

فکس 88800394 :

 _ 8به جز کشور امارات هیچ مدرک مرفوضی به مسافر ارائه نمی گردد .بعضی از سفارتخانه ها شفاها یا بدون ذکر دلیل
پاسپورت مسافر را استرداد می کنند.
 _ 9رزرو و یا خرید انواع بلیط از قبیل چارتری و  ...و رزرو هتل غیر قابل استرداد بوده و هرگونه جریمه  ،تغییر تاریخ و
کنسلی و یا افزایش نرخ به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد.
ویزای انفرادی  :به معنای ویزای تکی بوده که متعلق به صاحب گذر نامه است و هیچ ارتباطی با دیگر همراهان و دوستان
متقاضی ندارد.

تلفن 88806686 :

ویزای گروهی (توریستی) چین:تعداد افراد متقاضی برای اخذویزای گروهی حداقل 5نفر میباشد.درصورتیکه مسافران بخواهند
کمتر از تعداد افراد درخواست کننده برای ویزا ورود کنند مسئولیت آن باخود مسافر بوده و هزینه کامل ( حداقل  5نفر ) اخذ می
گردد.
ویزای گروهی شامل  2برگ مثل بوده که همراه داشتن هر  2برگ به هنگام ورود به چین الزامی است  1 (.برگ هنگام ورود
و  1برگ هنگام خروج ) بنا بر احتیاط کلیه مسافران یک نسخه کپی از آن همراه خود داشته باشند.
ورود و خروج کلیه مسافران در زمان قید شده باید سفر خود را انجام داده و قبل از تاریخ انقضای ویزا از چین خارج شود.

