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ข้อมูลเพิม
่ เติม เพือ
่ การขอ e Visa India
่ ทีต
ประเภทของวีซา
่ อ
้ งการยืน
่ :
่ เพือ
 eTOURIST VISA (วีซา
่ การท่องเทีย
่ ว)
กรุณาระบุว ัตถุประสงค์
 RECREATION/SIGHT-SEEING
 MEETING FRIENDS/RELATIVES
 SHORT TERM YOGA PROGRAMME

 eMEDICAL VISA

กรุณาระบุว ัตถุประสงค์
 SHORT TERM MEDICAL TREATMENT OF SELF

 eBUSINESS VISA

กรุณาระบุว ัตถุประสงค์
 TO SET UP INDUSTRIAL/BUSINESS VENTURE
 SALE/PURCHASE/TRADE
 ATTEND TECHNICAL/BUSINESS MEETINGS
 TO RECRUIT MANPOWER
 PARTICIPATION IN EXHIBITIONS,BUSINESS/TRADE FAIRS
 EXPERT/SPECIALIST IN CONNECTION WITH AN ONGOING PROJECT
 CONDUCTING TOURS
 TO DELIVER LECTURE/S UNDER GLOBAL INITIATIVE FOR ACADEMIC NETWORKS (GIAN)
หมายเหตุ: กรณีทจ
ี่ ะใช ้เพือ
่ ไปทํางานทีอ
่ น
ิ เดีย ไม่สามารถยืน
่ แบบ E-Visa ได ้

กําหนดการเดินทาง:
สนามบินขาเข้า (Port of Arrival) ทีท
่ า
่ นเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย คือ: ……………………………………………….
หมายเหตุ:
ผูท
้ ย
ี่ น
ื่ ขอ e Visa "ต้อง" เข้าประเทศอินเดียผ่านช่องทาง;
25 สนามบิน ได้แก่; Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh,Cochin, Coimbatore,
Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli,
Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam 5 ท่าเรือ ได้แก่; Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai
ท่านคาดว่า จะเดินทางไปทีป
่ ระเทศอินเดียเมือ
่ ไร (ว ันที่ / เดือน / ปี ): ..........................................................
ท่านจะอยูอ
่ น
ิ เดีย กีว่ ัน: .............. ว ัน
เดินทางไปเมืองไดบ้าง: ..................................................................................................................................
ท่านคาดว่า จะเดินทางไปทีอ
่ น
ิ เดีย โดยสายการบินใด: ..................................................................................
สนามบินขาออก ทีท
่ า
่ นจะเดินทางออกจากประเทศอินเดีย คือ: …………………………………………………………………
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่ นบุคคล:
ข้อมูลสว
ื่ เต็ม
ชอ

(ภาษาอ ังกฤษ ตามพาสปอร์ต)

……………………………………………………………………………………………………………………..

ั
ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบ ัน + เบอร์โทรศพท์

(ไทย หรืออ ังกฤษ ก็ ได้ – แจ้งรห ัสไปรณียด
์ ว้ ย)

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

สถานภาพ

 (โสด)

 (แต่งงาน)

 (หย่าร้าง)

ื่ คูส
หากแต่งงานแล้ว ขอชอ
่ มรส (ภาษาอ ังกฤษ ตามพาสปอร์ต)
....................................................................................................................

ื่ – นามสกุล หรือไม่
เคยเปลีย
่ นชอ
(ถ้าเคย)

ื่
 เคยเปลีย
่ นชอ

ื่
 ไม่เคยเปลีย
่ นชอ

ื่ เดิม: ..........................................................................................................
ชอ
นามสกุลเดิม: ..................................................................................................

น ับถือศาสนา: .....................................................
ั
เบอร์โทรศพท์
ทีบ
่ า้ น: ........................................................................................
ทีท
่ า
ํ งาน: ....................................................................................
มือถือ: ........................................................................................
E-Mail: ………………………………………………………………………………...

ี :
อาชพ

.............................................................................................................
*** หากเป็ นนักเรียน / นั กศึกษา / เด็ก ... กรุณาแจ ้งสถานทีท
่ ํางานของบิดา ทีอ
่ ยู่ + เบอร์โทร.ของทีท
่ ํางาน + ตําแหน่งงานของบิดา
/ สําหรับแม่บ ้าน ... กรุณาแจ ้งสถานทีท
่ ํางานของสามี ทีอ
่ ยู่ + เบอร์โทร.ของทีท
่ ํางาน และตําแหน่งงานของสามีด ้วย ***

ั
ื่ – ทีอ
ชอ
่ ยู่ ของทีท
่ า
ํ งาน + เบอร์โทรศพท์
(ไทย หรืออ ังกฤษ ก็ได้ – แจ้งรห ัสไปรณียด
์ ว้ ย)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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ื่ บิดา (ชอื่ -นามสกุล): .......................................................................................
ชอ
ั
สญชาติ
: ...................................... เกิดทีจ
่ ังหว ัดใด: ..........................................

ื่ มารดา
ชอ

ื่ -นามสกุล):....................................................................................
(ชอ

ั
สญชาติ
: ...................................... เกิดทีจ
่ ังหว ัดใด: ..........................................

ื่ คูส
ชอ
่ มรส

ื่ -นามสกุล):...................................................................................
(ชอ

ั
สญชาติ
: ...................................... เกิดทีจ
่ ังหว ัดใด: .........................................

ื่ – ทีอ
ชอ
่ ยูบ
่ ค
ุ คลทีส
่ ามารถอ้างอิง หรือ ติดต่อได้ในประเทศไทย (THAILAND)
ื่ -นามสกุล, ทีอ
(ชอ
่ ยู,่ พร้อมเบอร์โทร.) (ท่านเดียว เท่านน)
ั้

ื่ -นามสกุล ผูท
ชอ
้ ต
ี่ ด
ิ ต่อได้: ..................................................................................................................
ทีอ
่ ยู:่ ......................................................................................................................................................
ั : ......................................................................................................................................
เบอร์โทรศพท์

ื่ – ทีอ
ชอ
่ ยูบ
่ ค
ุ คลทีส
่ ามารถอ้างอิง หรือ ติดต่อได้ในประเทศอินเดีย (INDIA)
ื่ -นามสกุล, ทีอ
(ชอ
่ ยู,่ พร้อมเบอร์โทร.) (ท่านเดียว เท่านน)
ั้

ื่ โรงแรม, ทีอ
(ท่านเดียว เท่านน)
ั้ (หรือถ้าไม่ม ี ให้ระบุวา
่ เป็นโรงแรมใดทีท
่ า
่ นไปพ ัก ให้ระบุชอ
่ ยู, เบอร์ตด
ิ ต่อโรงแรม)

ื่ -นามสกุล ผูท
ชอ
้ ต
ี่ ด
ิ ต่อได้: ..................................................................................................................
ทีอ
่ ยู:่ ......................................................................................................................................................
ั : ......................................................................................................................................
เบอร์โทรศพท์

ื่ โรงแรมทีพ
ชอ
่ ักในประเทศอินเดีย (INDIA)
ื่ โรงแรม, ทีอ
(ระบุชอ
่ ยู, เบอร์ตด
ิ ต่อโรงแรม)

ื่ โรงแรมทีพ
ชอ
่ ักในอินเดีย: ...................................................................................................................
ทีอ
่ ยู:่ ......................................................................................................................................................
ั : ......................................................................................................................................
เบอร์โทรศพท์
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ประเทศทีท
่ า
่ นเคยไปมาก่อน ภายใน 10 ปี :
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.....................................................................

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

ึ ษา:
วุฒก
ิ ารศก

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

ท่านเคยไปอินเดียมาก่อนหรือไม่:

 เคยไป

 ไม่เคยมาก่อน

ถ้าเคย ไปมาเมือ
่ ใด (ว ัน/เดือน/ปี ): .....................................................................................
่ ฉบ ับเก่า (ถ้าไม่ทราบ ถ่ายสาํ เนาสง่ มาด้วย): .......................................................
ขอเลขทีว่ ซ
ี า
ไปเมืองไหนมาบ้าง: ..............................................................................................................
โรงแรมทีพ
่ ักทีเ่ ข้าพ ักในการเดินทางครงก่
ั้ อน: .....................................................................

ภายใน 3 ปี นี้ ท่านได้ไปประเทศเหล่านี้ บ้างหรือไม่

อัฟกานิสถาน / บังคลาเทศ / ภูฏาน / มัลดีฟส ์ / ปากีสถาน / เนปาล / ศรีลงั กา
 เคยไป

 ไม่เคยมาก่อน

หากเคย ได้ไปประเทศไหน และเมือ
่ ไร:
อ ัฟกานิสถาน ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

บ ังคลาเทศ

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

ภูฏาน

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

ม ัลดีฟส ์

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

ปากีสถาน

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

เนปาล

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

ศรีล ังกา

ปี ทเี่ คยไป: ....................

จํานวนครัง้ ทีไ่ ป: ....................

=========================================================================

