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را وارد کرده و مشخصات ھتل مورد نظرتان را می ... در این قسمت شما اسم ھتل،تاریخ،نوع اتاق و 
..سایت با نرخ مشخص از این قسمت در دسترس قرار می گیردBOOKINGبه زودی قابلیت .یابید

درخواست ویزا
که قبال معرفی CONTROL PANELبرای اینکه درخواست ویزای خود را در سایت وارد کنید باید به قسمت 

.شد وارد شوید
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:پس از کلیک روی کنترل پنل وارد صفحه جدید می شوید

.قسمت ویزا با فلش مشخص شده است.ظاھر صفحه بدین گونه است

:برای درخواست زدن روی ویزا کلیک کنید
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Visa Application:گزینه اول

مفصل توضیح داده می .(این گزینه شامل تمامی ویزاھایی است که شما قبال در سایت ثبت کرده اید
)شود

New Application:گزینه دوم

.شما باید روی این گزینه کلیک کنید تا وارد صفحه درخواست ویزا شوید

:صفحه در خواست ویزا مطابق با شکل زیر می باشد
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کلیک کنید و Passengerفیلدھای مربوطه را پر نمایید و اگر مسافر شما ھمراه داشته باشد روی 
:مشخصات ھمراه را آنجا بنویسید،سپس

.را بزنیدSendرا زده و ) به معنی موافقت شما با قوانین(I agreeبا مطالعه قوانین ویزا تیک کنار 
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ما باز می شود و شما می توانید تمامی مشخصاتی که وارد نموده صفحه زیر برای شSendبعد از زدن 
در پایین آن را برطرف نموده و Editاگر اشتباھی در قسمتی بود با زدن دکمه .اید را مشاھده بفرمایید

Sendرا بزنید تا درخواست ویزای شما تکمیل شود.

:مراحل ویزا
:استدر نظر داشته باشید مراحل ویزا بدین ترتیب 

١.Application Posted
٢.Send For Committee
٣.Approve By Committee
۴.Come Approved
۵.Approved
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مراحل ھر ویزا جلوی آن نوشته شده است،ھمچنین تمامی مشخصات مانند تاریخ 
.درخواست،ساعت درخواست،شماره درخواست و نوع ویزا و اسم مسافر مشخص است

:گرفتنinvoiceچگونگی 
Invoiceگرفتن شامل دو بخش است:

 اگر ھمان لحظه که درخواست خود را ثبت نمودید می توانید از جلوی مشخصات
invoiceرا بردارید:

 اگر بعدا خواستیدinvoice  بگیرید طبق توضیحات قبلی به کنترل پنل وارد شده و
:قسمت ویزا مراجعه کنید


