
 

ใบขอ้มูลส ำคญัของผูท้ี่ตอ้งกำรขอวีซ่ำอินเดีย 

สถำนทูตอินเดียไม่สำมำรถรบัยื่นค ำรอ้งได ้หำกทำ่นกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 

ผูเ้ดินทำงทุกทำ่นตอ้งไปสแกนน้ิวมือท่ีศูนยย์ื่นขอวีซ่ำอินเดีย 

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(หากหย่าก็ต้องกรอกด้วย)................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

14. ทา่นถือหนงัสือเดนิทางของประเทศอ่ืนไหม    ถือ      ไมถื่อหากถือหนงัสือเดนิทางของประเทศอ่ืน กรุณา

ตอบค 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 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ และไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่า ในกรณีสถานทูตอินเดียไม่อนมุติั  
วีซ่า หรืออนมุติัประเภทของวีซ่าใหไ้ม่ตรงตามทียื่น่ขอ เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 



 
 
 
 

เอกสารส าหรับวีซ่าอินเดียที่ต้องยื่นพร้อมแบบฟอร์ม 
 

1) รบกวนกรอกข้อมลู ตามใบขอข้อมูลข้างต้นให้ครบถ้วน  

2) หนังสือเดนิทาง(Passport) ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายใุช้งานเหลอืไมน้่อย
กว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง่ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในกรณีสญูหาย* 
3) รูปถ่ายสี (ขนาด 2x2 นิว้) 3 รูป พืน้หลังสีขาว เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถา่ยรูปเท่านัน้ (ห้ามสวมแวน่ตาหรือ
เคร่ืองประดบั,ไมใ่สข่ดุข้าราชการหรือเคร่ืองแบบใดๆ ห้ามใช้รูปท่ีถ่ายเองและปริน้ท์เอง)  
***สถานทตูเน้นขนาดมาก ต้องสี่เหลี่ยมจตัรัุส ขนาด 2x2 นิว้*** 
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปปัจจบุนั ท่ีถ่ายใหมภ่ายใน 3 เดือน 

รูปถ่าย ต้องเป็นรูปท่ี ไมซ่ า้ กบัรูปในวีซ่าเดิม (ถ้ามีวีซ่าเดิม) 
4) ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ 

5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 

6) ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชดุ 

7) ส าเนาหนังสือเดนิทางหน้าแรก 2 ชดุ (ถ้าเคยเข้าอินเดียแล้ว ถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าลา่สดุอีก 1 ชดุ) 

8) พาสปอร์ตเลม่เก่าภายใน 5 ปีนี ้(เน่ืองจากต้องน าข้อมลูมากกรอกในแบบฟอร์มขอวีซ่า) 
** เอกสารที่เป็นส าเนากรุณาเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายเซนต์ตรงตามพาสปอร์ตทุกใบด้วย ** 
 

ส าหรับเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ต้องยื่นเอกสารดงัต่อไปนีด้้วย  

9) ส าเนาสติูบตัร  
10) เด็กต้องประทบันิว้โป้งขวา หรือลงลายมือช่ือใต้รูปถ่ายและหน้าที่สอง  

11) บิดามารดาของเด็กลงลายมือช่ือก ากบัท่ีหน้าสอง 

12) ส าเนาหนังสือเดนิทางหรือบัตรประชาชนของบดิามารดาพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ลงลายมือช่ือ  

13) ใบรับรองผู้ปกครองภาษาอังกฤษ เซ็นก ากบัทัง้พอ่และแม่ 
 

ส าหรับพระสงฆ์ เอกสารเพ่ิมเติมคือ 

14) ส าเนาใบสุทธิพระ 

 



ตัง้แต่ปี2017 เป็นต้นไป การยื่นวีซ่าแบบRegular ลูกค้าต้องแสกนลายนิว้มือด้วย
ตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า ศูนย์รับยื่นวีซ่าอนิเดีย VFS  อาคาร PS TOWER ชัน้ 10 
สุขุมวทิ 21 (อโศก) 
 

 
แผนที่   ศูนย์รับยื่นวีซ่าอนิเดีย VFS  อาคาร PS TOWER ชัน้ 10 สุขุมวทิ 21 (อโศก) 

o เดนิทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก 

o เดนิทางด้วย รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ลงสถานีสุขุมวทิ 
 

**เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะโทรไปนัดเวลา ที่ผู้เดนิทางสะดวกไปแสกนนิว้ค่ะ** 
 
 

หมายเหตุ     หากผู้เดนิทางที่อายุมากกว่า 70 ปี หรือเคยมีวีซ่าอินเดียรุ่นใหม่ที่มีลายน า้ อยู่ใน
พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ไม่ต้องไปแสกนนิว้ สามารถส่งเอกสารมาให้ทางเรายื่นวีซ่าได้เลยค่ะ 

(แต่ถ้าวีซ่าอยู่คนละเล่มกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ต้องมาสแกนนิว้ตามปกต)ิ  


