
 

ใบขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ตอ้งกำรขอวีซ่ำอินเดีย 

สถำนทูตอินเดียไม่สำมำรถรบัยื่นค ำรอ้งได ้หำกทำ่นกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 

1. ช่ือ/นามสกลุ(ภาษาองักฤษตวัสะกดตรงตามพาสปอร์ต)...................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
      ช่ือ / นามสกลุเดมิ (กรณีท่ีมีการเปล่ียน หรือ กรณีแตง่งานแล้ว ให้กรอกนามสกลุเดมิก่อนแตง่งาน........... 
      ........................................................................................................................................................ 

2. วฒุิการศกึษา................................................................................................................................... 

3. ต าหนิของทา่น................................................................................................................................. 

4. ศาสนาของทา่น................................................................................................................................ 

5. ช่ือ/นามสกลุบิดา.............................................................................................................................. 

      สญัชาตบิิดาปัจจบุนั.......................................สญัชาตบิิดาในอดีต......................................................    

      เมืองท่ีบิดาเกิด..........................................ประเทศท่ีบดิาเกิด.............................................................. 

6.   ช่ือ/นามสกลุมารดา........................................................................................................................... 

      สญัชาตมิารดาปัจจบุนั....................................สญัชาตมิารดาในอดีต.................................................. 

      เมืองท่ีมารดาเกิด............................................ประเทศท่ีมารดาเกิด..................................................... 

7.  สถานภาพการสมรส      โสด       แตง่งาน             หยา่ 

8.   ช่ือ/นามสกลุคูส่มรส(หากหยา่ก็ต้องกรอกด้วย)................................................................................... 

      สญัชาตคิูส่มรสปัจจบุนั....................................สญัชาตคิูส่มรสในอดีต................................................. 

      เมืองท่ีคูส่มรสเกิด........................................ประเทศท่ีคูส่มรสเกิด....................................................... 

9.  ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดตอ่สะดวก................................................................................................................. 

....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. 

10. ท่ีอยูถ่าวร...........................................................................................................................................         

       ....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................... 

11.เบอร์โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่สะดวกท่ีบ้าน..................................................................................................... 

12.เบอร์โทรศพัท์มือถือ........................................................................................................................... 



13. อีเมล์ของทา่น.................................................................................................................................. 

14. ทา่นถือหนงัสือเดนิทางของประเทศอ่ืนไหม    ถือ      ไมถื่อ 

หากถือหนงัสือเดนิทางของประเทศอ่ืน กรุณาตอบค าถามดงันี ้

ประเทศ.........................................หมายเลขพาสปอร์ต.................................................................... 

สญัชาต.ิ............................................สถานท่ีออกหนงัสือเดนิทาง...................................................... 

วนัท่ีออกหนงัสือเดนิทาง..................................... 

15. อาชีพปัจจุบัน................................................ต าแหนง่.................................................................... 

      ช่ือสถานท่ีท างานหรือสถานศกึษา...................................................................................................... 

       ท่ีอยู่บริษัทหรือสถานท่ีศกึษา............................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

       เบอร์โทรบริษัท................................................................................................................................ 

16. อาชีพในอดีต (อาชีพท่ีท าก่อนอาชีพปัจจบุนั)...................................ต าแหนง่.................................... 

17. ทา่นเคยท างานในหนว่ยทหารหรือต ารวจหรือไม ่  เคย   ไมเ่คย 

      หากเคย กรุณาตอบค าถามตอ่ไปนี ้

      ช่ือองค์กร/หนว่ยงาน......................................................สถานท่ีได้รับการบรรจ.ุ................................. 

      สถานท่ี.................................ต าแหนง่....................................ยศ...................................................... 

18. วนัท่ีคาดวา่จะเดนิทางไปถึงอินเดีย.................................................................................................... 

 วนัท่ีคาดว่าจะเดนิทางออกจากอินเดีย............................................................................................. 

19. จะไปถึงสนามบนิไหนเป็นสนามบนิแรก............................................................................................. 

 สนามบนิท่ีออกจากอินเดีย.......................................................................................... ................... 

20.  ระบเุส้นทางท่องเท่ียวคร่าวๆ ไปเมืองไหนบ้าง................................................................................... 

21.  ช่ือโรงแรม/วดั ท่ีจะเข้าพกัในอินเดีย................................................................................................. 

      ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................. 

22. ในกรณีฉกุเฉินให้ติดตอ่ท่ีคณุ........................................................... เบอร์โทร................................. 

      เก่ียวข้องเป็น...........................................  ท่ีอยู่............................................................................... 

      ...................................................................................................................................................... 

 

 



23. เคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม ่     เคย   ไมเ่คย 

      ถ้าเคย ไปเมืองไหนมาแล้วบ้าง......................................................................................................... 

      ประเภทวีซา่ครัง้ท่ีผา่นมา..........................................หมายเลขวีซา่................................................... 

      สถานท่ีออกวีซ่าครัง้ก่อน...........................................วนัท่ีออกวีซา่................................................... 

      ช่ือท่ีพกั/โรงแรม ท่ีเคยไปพกัท่ีอินเดีย................................................................................................ 

      ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................. 

24. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่เข้าอินเดียหรือไม.่........................................................................................... 

25. ทา่นเคยเดนิทางเข้าออกในกลุม่ประเทศ SAARC(อฟักานิสถาน ภฎูาน ปากีสถาน มลัดีฟ บงัคลาเทศ  

       ศรีลงักา เนปาล)ใน4ปีท่ีผา่นมาหรือไม่   เคย   ไมเ่คย 

 อฟักานิสถาน เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 ภฎูาน  เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 ปากีสถาน เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 มลัดีฟ  เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 บงัคลาเทศ เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 ศรีลงักา  เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

 เนปาล  เคยจ านวน.........ครัง้ เม่ือปี ค.ศ................................................................ 

26.  ประเทศท่ีเคยเดนิทางไปในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา (หากจ าไมไ่ด้ สามารถแนบพาสปอร์ตเลม่เก่ามาแทนได้) 

        ...................................................................................................................................................... 

        ...................................................................................................................................................... 

        ...................................................................................................................................................... 

 
หมายเหต ุ ***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้น***  

 ในกรณีทีก่รอกข้อมูลไม่ครบ วีซ่าอาจจะไม่อนมุติัและถูกตีกลบัออกมา และทางสถานทูตไม่คืนค่าวีซ่าทัง้หมด 

 เนือ่งจากการอนมุติัวีซ่าเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีสถานทูตอินเดีย 
ไม่อนมุติัวีซ่า หรืออนมุติัวีซ่าช้ากว่าก าหนด หรืออนมุติัประเภทของวีซ่าใหไ้ม่ตรงตามที่ยืน่ขอ เนือ่งจากทาง
สถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 



 
 
 

 

E-VISA INDIA 

ค่าวีซ่าอินเดียออนไลน์รวมค่าบริการ  
 

วีซา่ท่องเท่ียว (Double Entry) 1 เดือน 1,300 บาท** 

วีซา่ท่องเท่ียว (Multiple) 1 ปี 1,800 บาท** 

วีซา่ท่องเท่ียว (Multiple) 5 ปี 
 

3,300 บาท 

วีซา่ธุรกิจ  (Multiple) 1 ปี 
 

3,300 บาท 

 
*ค่าE-Visaอินเดียปรับใหม่ราคาลดลงตัง้แต่วนัท่ี 31 ส.ค. 2019** 
* E-Visaอินเดีย ใช้ได้เม่ือเข้าอินเดียผ่านสนามบิน 28 แห่งนีเ้ท่านัน้ Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, 
Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh,Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, 
Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai,Mangalore, Mumbai, Nagpur, 
Portblair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam 
หากท่านต้องการไปลงสนามบินอ่ืนนอกจากนีไ้ม่สามารถท าE-Visaได้ค่ะ จ าเป็นต้องท าวีซา่แบบแสกนนิว้ 
ส่วนขาออกจากอินเดียนัน้ ออกจากสนามบินไหนก็ได้ค่ะ (แต่ต้องระบใุนกรอกข้อมลูว่าจะออกจากอินเดีย
ท่ีสนามบินไหน) 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารส าหรับวีซ่าอินเดียที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์ม 

 
1) รบกวนกรอกข้อมลู ตามใบขอข้อมูลข้างต้นให้ครบถ้วน  
2) ส าเนาหนังสือเดนิทาง(Passport) รบกวนสแกนให้ชดัเจน ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซา่อย่าง
น้อย 2 หน้า อายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
3) ไฟล์รูปถ่ายสีหน้าตรง พืน้หลังสีขาว ขนาดอย่างน้อย 351*351 pixel ไฟล์ขนาดไม่ต ่ากว่า 10Mb 
เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ สแกนรูปให้ชดัเจน (ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั,ไม่ใส่ขดุ
ข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเซลฟ่ีเอง)  
 

ตวัอยา่งรปูถ่าย และส าเนาหนังสือเดินทาง 


