
เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศอนิเดียออนไลน์ 

วซ่ีาประเภทท่องเท่ียว ใชเ้วลาด าเนินการ 4 วนัท าการ 
 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาอินเดีย ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2x2น้ิว  จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรง ไม่ยิม้ หา้มใส่แวน่ 
(ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืนและเป็นรูปทีถ่่ายจากร้านเท่านั้น) 

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-
สกลุ (ถา้มี) กรุณาเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้ 

 ส าเนาตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั 

 ส าเนาการจองโรงแรมส าหรับเขา้พกัอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์หรือเช่นเดียวกบัตัว๋เท่ียวบินของคุณ 
   กรณีเป็นเด็ก อาย ุต ่ากวา่18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
   หากเคยไดรั้บวซ่ีาอินเดียแลว้ กรุณาน าหนงัสือเดินทางเล่มเก่าแนบมาดว้ย 
 
หมายเหตุ 

เอกสารไม่ตอ้งส่งตวัจริงมา ส่งส าเนาเขา้มาทางอีเมลท์ั้งหมด - วซ่ีาเป็น Electronic Visa จะถูกส่งกลบัใหลู้กคา้ทาง

อีเมล์ และปร้ินแนบกบัหนงัสือเดินทาง ณ วนัเดินทาง 

 
 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม อาจ

ถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตอนิเดยีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
 



ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศอนิเดยี                                                                  

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   ............................................................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกลุ เดมิก่อนเปลีย่น  ..................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบยีนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

สัญชาตโิดยก าเนิด ...................................................................  สัญชาตปัิจจุบัน ........................................................................................ 

ศาสนา …………………………………….. รอยต าหนิบนร่างกาย (เช่น ปาน ไฝ รอยสัก) ........................................................................ 

ระดบัการศึกษา       □ ประถมศึกษา        □ มธัยมศึกษา        □  ปริญญา             □ ไม่ได้รับการศึกษา        □ ลาบวช 

ช่ือ คู่สมรส ................................... นามสกลุ ............................................สญัชาติ .........................จงัหวดัเกิด......................................... 

 ช่ือ บิดา ......................................... นามสกลุ .......................................... สญัชาติ ......................... จงัหวดัเกิด ........................................ 

ช่ือ มารดา ..................................... นามสกลุ .......................................... สญัชาติ ......................... จงัหวดัเกิด ........................................ 

 ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน ................................................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์บ้าน.........................................................มอืถือ........................................................... 

ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได้  (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์......................................... โทรศัพทบ้าน......................................................... มอืถือ.......................................................... 

อาชีพ (เช่น ขา้ราชการ ครู ต ารวจ แพทย ์ ช่างภาพ วศิวกร ทหาร พ่อบา้น แม่บา้น เป็นตน้) โปรดระบุ ...................................................... 

ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ................................................................................ต าแหน่งงาน............................................................ 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา .............................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์.................................................. แฟกซ์ ....................................................................... 

ก่อนหน้านี ้ท่านมอีาชีพอะไร .................................................................................................................................................................... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาอนิเดยีมาก่อนหรือไม่      □ เคย            □ ไม่เคย          เลขวซ่ีา .................................................................................. 

วตัถุประสงค์ ................................................................................. วนัทีข่อวซ่ีา ........................................................................................ 

ทีอ่ยู่ ในอนิเดยีคร้ังก่อน. ............................................................................................................................................................................. 

ก่อนหน้านีท่้านได้เยีย่มชมประเทศอนิเดยี ทีเ่มอืงไหนบ้าง ........................................................................................................................ 

ท่านได้เยีย่มชมประเทศใดบ้าง ภายใน 10 ปี ทีผ่่านมา ................................................................................................................................ 

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

ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ท่านไดเ้ยีย่มชมประเทศ อฟักานิสถาน , ภูฏาน , มลัดีฟส์ , บงัคลาเทศ , ศรีลงักา , เนปาล หรือไม่ 

ไดเ้ขา้ชมประเทศ ................................................. เม่ือ ปี ....................................................... จ านวนเขา้ชม .............................................. 

ไดเ้ขา้ชมประเทศ ................................................. เม่ือ ปี ....................................................... จ านวนเขา้ชม .............................................. 

ไดเ้ขา้ชมประเทศ ................................................. เม่ือ ปี ....................................................... จ านวนเขา้ชม .............................................. 

ไดเ้ขา้ชมประเทศ ................................................. เม่ือ ปี ....................................................... จ านวนเขา้ชม .............................................. 

 



 

 

**ช่ือท่ีอยู ่ผูติ้ดต่อฉุกเฉินในไทย(ภาษาองักฤษ) 

ช่ือ /Name  MR.,MS,MISS…………………………………................................................................................... 

ท่ีอยู/่Address ........................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัท/์PhoneNumber…………………………........................................................................................... 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัิวีซ่า 
 


