
 
 

 

 کانادا ویزای خدمات

 تعرفه بابت هر نفر نوع ویزا  شرح خدمات

 
 ثبت نام آنالین 

اسکن  –تکمیل فرم  مشاوره تکمیل مدارک 
تعیین  – واریزی سفارتانجام   -مدارک 

 وقت انگشت نگاری(
 

 دالر کانادا 405 دیدار اقوام  –توریستی 

                            دیدار اقوام –توریستی 
 ) بدون نیاز به انگشت نگاری (

 دالر کانادا 505

 دالر کانادا 655 ویزای دانشجویی

 دالر کانادا 550 نگاری و تحویل مدارکتعیین وقت انگشت دالر کانادا (+ 580) انجام واریزی ویزای توریستی

 دالر کانادا 55 تعیین وقت انگشت نگاری و تحویل مدارک
 

 میباشد تخفیف شاملدالر  82 سال 54برای کودکان زیر و  دالر 02برای نفر دوم از یک خانواده زای توریستی نالین ویآ ثبت نام

 

    پاسپورت                پیکاپ  
 کانادا

 تعرفه بابت هر نفر نوع ویزا شهر پیکاپ

 استانبول - نکاراآ

 در آنکارا ( غیرمهاجرتی ) انگشت نگاری 

 غیرمهاجرتی )انگشت نگاری در غیر آنکارا (  لاير 5550555555

 مهاجرتی

 دبی
 غیرمهاجرتی -مهاجرتی 

 درهم 555

 درهم  405 ابوظبی

 

 انگلیس ویزای خدمات

 تعرفه بابت هر نفر مدت زمان ویزا شرح خدمات

 
 در وقت سفارت تعیین  
 استانبول –آنکارا  –دبی  –تهران 

 واریزی سفارت همراه 
 تکمیل فرم 

 دالر 575 ماهه 6

 دالر 675 ساله 5

 دالر 5555 ساله 0

 دالر 5455 ساله 55

 

 پیکاپ پاسپورت انگلیس

 تعرفه بابت هر نفر شهر پیکاپ

 درهم + هزینه پست 505 دبی

 درهم + هزینه پست 405 ابوظبی

 دالر 65 ) یک طرفه ( استانبولو  آنکارا

 دالر 555 طرفه ( دو)  استانبولو  آنکارا

 دالر 555 ایروان

 

 

 تعرفه خدمات ویزای

 امریکا - انگلستان –کانادا 

 امارات -استرالیا 

 : اعتبار پکیج

 تا اطالع بعدی 15/21/1022 از

 76شماره پکیج  : 

 0-1صفحه 

 

 

 



 

 

 امریکا ویزای خدمات

 ابت هر نفرتعرفه ب  شرح خدمات

 دالر 565 دالر سفارت 565به همراه واریزی  ایروان - آنکارا –دبی تعیین وقت مصاحبه در  

 دالر 55 ( DS 160تکمیل فرم تقاضای ویزا ) 

 دالر J FEE SEVIS  +05و   Fو  M جهت اخذ ویزای دانشجویی SEVISواریزی انجام 

 دالر 55  تعیین وقت معاینه پزشکی ) جهت ویزای مهاجرتی (

      پیکاپ پاسپورت
 آمریکا

 تعرفه بابت هر نفر نوع ویزا شهر پیکاپ

 درهم 505 غیرمهاجرتی دبی

 درهم 405 مهاجرتی ابوظبی

 لاير 5550555555 و مهاجرتی غیرمهاجرتی  ایروان

 دالر 505 غیرمهاجرتی و مهاجرتی  آنکارا

 

 خدمات ویزای استرالیا

 تعرفه بابت هر نفر (واریزی سفارت -اسکن مدارک  –یل فرم شامل تکم)  شرح خدمات

 دالر 455  توریستیویزای آنالین ثبت نام 

 

 ویزای امارات خدمات

 تعرفه بابت هر نفر مدت زمان ویزا نوع ویزا

 ویزای عادی

 روز کاری 3تا  1

 درهم 555 روزه 54

 درهم 505 یک ماهه

 درهم 765 مولتی -یک ماهه 

 درهم 805 ههسه ما

 درهم 5805 سه ماهه مولتی

 

     خرین اخبار و تاریخ های وقت سفارت عضو کانال تلگرام ما شویدگاهی از آای آبر

https://t.me/ carnivalvisaservice                                            

 

 28106132088 – 00770615: شماره تماس 

 0-0صفحه 

 

 

 تعرفه خدمات ویزای

 امریکا - انگلستان –کانادا 

 تامارا -استرالیا 

  

 

 

 : اعتبار پکیج

 تا اطالع بعدی 15/21/1022 از

 76شماره پکیج  : 


