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 ساله توریستی کانادا 5اخذ ویزای 

جهت ویزای ویزیتوری کانادا که معموال افرادی که اقامت کانادا را نداشته ولی به دالیلی از جمله توریسم، دیدار فامیل، ترانزیت و سایر موارد قصد سفر به کانادا را دارند، 

روز به طول می انجامد. انگشت نگاری برای متقاضیان  100 درخواست از طریق سیستم آنالین ارسال می شود و زمان بررسی است اقدام می نمایند. multipleپنج ساله و 

ویزای شنگین در موفقیت اخذ این نوع ویزا  داشتن یا ) فامیل یا دوست( داشتن دعوت نامه از کانادا ایرانی در کشور ترکیه و سایر کشور های مجاور صورت می گیرید.

 نقش بسیار مهمی دارد.

 ساله مالتی کانادا 5ویزای  مزایا

  به دفعات نامحدود کانادا به تمام استان های سفر   در تمام نقاط کانادا با امکان اجاره به سایرینملک خرید 

  کانادا مراکز آموزشی ماهه  دوره های سهتحصیل در   پرونده های اقامتی پرونده های اسکیل ورکر و تجاریامتیاز کسب 

  فرزندان متولد شده در کانادا   پاسپورت کانادییاخذ  همانند امریکا، انکلیس ها اخذ ویزای سایر کشور جهت  سافزایش شان 

  ها و کالج دانشگاه  از اخذ پذیرش  جهتفرصت حضوری   کارفرما های کاناداییبا  اخذ ویزای کار  جهتفرصت حضوری  

 حداکتر زمان اقامت در کانادا

ماه، برای تمدید  ۶ماه اجازه اقامت در کانادا را دارند. قبل از پایان  ۶توانند به دفعات نامحدود وارد کانادا شوند و پس از هر بار ورود سال می  ۵دارندگان ویزا، به مدت 

با ارسال پرونده به اداره مهاجرت  حضور در کانادا، متقاضی یا باید از کانادا خارج شده و به کشوری دیگر نظیر ایران، مکزیک یا آمریکا سفر نماید یا جهت تمدید حضور خود

 .سال را می توانند در کانادا اقامت داشته باشد ۵اقدام نماید.بنابراین با چند بار ورود و خروج یا تمدید حضور، دارنده این ویزا تقریبا کل مدت 

 خدمات ما

 ویزا ازیمدارک مورد ن ستیمشاوره و ارائه ل  بر اساس علم و تجربه حقوقی مارد ویزا جلوگیری از نکات مهم جهت  ارائه 

 یپرونده متقاض نیآنال لیپروفا لتشکی  شده فیفرم ها و مدارک الزم طبق استاندارد تعر کلیۀ ارسال 

 فرم های اداره مهاجرت کانادا تمامی تکمیل  اخذ وقت سفارت جهت انجام بیومتریک در کشور همسایه 

 یدر صورت درخواست متقاض یدولت نهیپرداخت هز  اختیاری(پیکاپ ویزا هتل و -لیطهمسایه شامل ب پکیج سفر به کشور تهیه( 

 هزینه ها 

 و خارج از هزینه خدمات است کانادا دالر 8۵ ینه انگشت نگاریهزکانادا +  دالر 100به ازای هر نفر هزینه اپلیکشن متقاضی  << هزینه های دولتی کانادا

 ما اتمهزینه خد

 کانادا در صورت اخذ ویزا و انجام خدمات زینه ثبت نامه خدمات ویزاهزینه  وضعیت

 در صورت اخذ ویزا 1200 همزمان با شروع کاردالر امریکا  ۶00 *دالر امریکا 1800 مجرد

 در صورت اخذ ویزا 1۵00 همزمان با شروع کاردالر امریکا  1000 دالر امریکا 2۵00 متاهل بدون فرزند

 در صورت اخذ ویزا 1۶00 همزمان با شروع کاردالر امریکا  1400 دالر امریکا 3000 با فرزندمتاهل 
 ریالی معادلیا  *
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