เอกสารประกอบการขอวีซาอินเดีย (India)
ระเบียบการขอวีซาทองเที่ยวประเทศอินเดียบุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงคจะเดินทางเขาประเทศอินเดีย (India)
ตองทำเรื่องยื่นขอวีซากอนเดินทางทุกครั้ง โดยรายละเอียดมีดังตอไปนี้ สำหรับนักทองเที่ยวสัญชาติไทย สามารถยื่นขอวีซา
เขาประเทศอินเดีย ได 2 ชองทาง อันไดแก

ประเภทที่ 1: Regular Visa การยื่นวีซาแบบปกติ

การยื่นของวีซาเขาประเทศอินเดีย ตองยื่นผานบริษัทตัวแทนขอวีซาที่ ;Indian Visa and Passport Application Centre
(IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใกลกับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน) (อาคาร 253 อยูตรงขามกับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

โทรศัพท: 02-664-1200, 02-664-1201
อีเมล: infothai@ivsglobal.in
Website: http://www.indiavisathai.com/
เปดทำการ: วันจันทร - วันศุกร
ยื่นเอกสารขอวีซา: เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
รับเลมคืน: เวลา 16.30 น. - 17.30 น.

การเก็บข้อมูลบุคคลด้วยระบบ Biometric

ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปนตนไป ผูที่ประสงคขอวีซาเขาประเทศอินเดียทุกกรณี จำเปนตองมาสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อเก็บขอมูล Biometric ณ ศูนยยื่นวีซาอินเดีย นั่นทำใหผูที่มายื่นขอวีซาอินเดียทุกคน

" ตองมายื่นเอกสารดวยตนเองทุกกรณี มิสามารถยื่นแทนกันได "

Tourist Visa
1. แบบฟอรมคำขอการลงตรา (วีซา) ตองเปนใบสมัครออนไลน เทานั้น http://indianvisaonline.gov.in/visa/
เยื่ยมเยียนเพื่อนและญาติ ในกรณีอื่นๆจะไมสามารถขอวีซาทองเที่ยวได วีซาทองเที่ยวไมสามารถตออายุได

โปรดทราบ: สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยไม่เก็บค่าวีซ่าสำหรับ พระ และชี ที่ถือพาสปอร์ทไทย

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า
1. แบบฟอรมคำขอการลงตรา (วีซา) ตองเปนใบสมัครออนไลน เทานั้น http://indianvisaonline.gov.in/visa/
โปรดทราบวาใบสมัครที่กรอกดวยลายมือหรือพิมพไมสามารถยื่นไดอีก,หากใบสมัครกรอกขอมูลไมสมบรูณอาจจะทำใหวีซา
ของทานถูกปฏิเสธหรืออาจจะลาชา
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใชงานไดไมต่ำกวา 6 เดือน และตองครอบคลุมการเดินทางไปอินเดียหรือตามอายุ
ของระยะเวลาวีซาที่รองขอ และ ตองมีหนา Visa วางมากกวา 2 หนา ขึ้นไป หากมีการชำรุดหรือขาดไมสามารถใชได
3. รูปถายสีปจจุบัน (ถายมาแลวไมเกิน 6เดือน) ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2รูป พื้นหลังสีขาวเทานั้น และตอง 2x2 นิ้วเทานั้น
ไมขาดไมเกิน,ตองเห็นหนาชัด,ตั้งแตหัวไหลไปจนสุดศีรษะ,หามแม็ครูปในแบบฟอรม,ใหติดกาวเทานั้น
4. โปรแกรมการท่องเที่ยว (Travel Itinerary)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (Itinerary) (ถามีบินในประเทศก็เอาไปดวย) (ทั้งไปและกลับ) ”อยาพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกวาวีซาทานจะผาน”

6. ใบจองโรงแรม (ตองจองตามวันที่ระบุในโปรแกรมการทองเที่ยว และตั๋วเครื่องบิน) ”อยาพึ่งชำระเงินคาโรงแรม จนกวาวีซาทานจะผาน”
7. สำเนาหนังสือเดินทางหนาที่มีขอมูลผูสมัคร/และ หนาที่มีการตออายุ และ แกไข ทั้งหมด 2 ฉบับ
8. สำเนาบัตรประชาชน (ID Card) พรอมลายเซ็นตรับรองสำเนาถูกตอง 1 ชุด
9. สำหรับเด็กที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแสดงสำเนาใบสูติบัตร 1 ชุด
10. ถาผูเดินทางไปพำนักตามบานของเพื่อนที่อยูในอินเดีย,ใหแสดงจดหมายระบุชวงการเดินทางไปพัก
11. คาธรรมเนียมวีซา
12. ณ วันที่มารับเลมคืน ถามีผูอื่นมารับแทน ใหมีเอกสารมอบอำนาจ (Authority letter) มาอีกครั้งดวย
13. หนังสือเดินทางฉบับเกา(ถามี)
14. จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงคในการเดินทางและหนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหนวยงานในประเทศอินเดีย
(สำหรับวีซาธุรกิจ)

คาธรรมเนียม

สำหรับหนังสือเดินทางไทย วีซาทองเที่ยว(Tourist) คาวีซา: 1,700 บาท คาบริการของสถานฑูต: 70 บาท คาบริการของ IVS: 20 บาท
หมายเหตุ: อายุวีซาทองเที่ยว คือ 3-6 เดือน (ขึ้นอยูกับสถานฑูตฯ เปนผูพิจารณา)

วีซาธุรกิจ (Business)

คาวีซา:8,200 บาท คาบริการของสถานฑูต: 70 บาท คาบริการของ IVS: 20 บาท
หมายเหตุ: อายุวีซาธุรกิจ คือ 1 ป (ขึ้นอยูกับสถานฑูตฯ เปนผูพิจารณา)
เอกสารที่กลาวเบื้องตนอาจจะมีการรองขอเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร โดยเจาหนาที่ของสถานฑูต
หมายเหตุ:- Passport ราชการ (เลมน้ำเงิน) สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ โดยใช Passport Official (เลมน้ำเงิน)
นั้นสามารถพํานักในประเทศอินเดียได (ไมเกิน 90 วัน) โดยไมตองขอวีซา แตทานจะตองมีหนังสือเชิญจากประเทศนั้นๆหรือมีเอกสารยืนยัน
ไดวาทานเดินทางไปประเทศนั้นๆ เพื่อ ราชการจริง กรณีที่ผูเดินทางใชเลม Passport Official (เลมน้ำเงิน) ไปการสวนตัวหรือทองเที่ยว
หากทางตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ จับได ทานมีความผิดถูกจับหรือถูกกักตัว ณ ประเทศนั้นๆ
- พระภิกษุ ชี สามเณร ไมตองเสียคาธรรมเนียม Visa แตตองเสียคาธรรมเนียมสถานฑูต70 บาทและคาบริการของ IVS 20 บาท
สวนเอกสารเหมือนกับนักทองเที่ยวทั่วไปและตองเพิ่มใบสุทธิทั้งตัวจริงและสำเนาของพระมาดวย
- เอกสารทั้งหมด ใหเขียนดวยปากกาหมึกสำดำเทานั้น!

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

>>> 3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางชาติอื่นๆที่มีถิ่นที่อยูหรือใบอนุญาตทำงานอายุมากกวา 3 ปขึ้นไป
>>> 6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุนอยกวา 3 ปอยางไรก็ตามระยะเวลาพิจารณา
อาจจะใชมากกวาที่ระบุไวขางตน ซึ่งขึ้นอยูกับการพิจารณาจากสถานฑูตอินเดีย

หมายเหตุ:

- การยื่นใบคำขอวีซา ไมไดหมายถึงวีซาไดรับอนุมัติ
- สถานฑูตมีสิทธิโดยชอบในการปฏิเสธวีซาหากเห็นตามสมควร
- กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาและประเภทของวีซาขึ้นอยูกับการพิจารณาของสถานฑูต
- อายุของวีซาจะมีผลเริ่มตนนับจากวันที่วีซาออกและอายุวีซาจะไมไดเริ่มนับจากวันที่ผูสมัครเดินทางแตอยางใด

