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การเตรียมเอกสารสําหร ับการยืนขอ e Visa India

(eTourist Visa / eBusiness Visa) (สําหร ับ Passport เล่มปกติเท่านน)
ั
=========================================================================

กรุณาระบุประเภทของ eVisa ตามว ัตถุประสงค์ ด ังนี;
----------------------------------------------------------------------------------------------------

่ เพือการท่องเทียว)
 eTOURIST VISA (วีซา
กรุณาระบุระยะเวลาของ eTourist Visa ทีต้องการ
---------------------------------------



eTourist Visa 30 Days

่ น ับจากว ันทีเดินทางไปถึงอินเดีย)
(อายุวซ
ี า

่ )
(เป็นแบบ Double Entry คือ เข้า-ออกได้ 2 ครงั ตามอายุขอวีซา

[ค่าบริการ 2,000 บาท]

หมายเหตุ;

่ แบบ Double Entry (เข้า-ออกได้ 2 ครง)
eTourist Visa แบบอายุ 30 ว ัน เป็นวีซา
ั
่ : กรณีผา่ นการพิจารณา (Granted) ท่านจะได ้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให ้ทํา
เมือร ับทราบผลการพิจารณาวีซา
การปรินต์ (Print) และแนบไว ้กับ Passport ของท่าน เพือใช ้ยืนเมือผ่าน ตม. ทีสนามบินประเทศอินเดีย
โดยท่านต ้องเดินทางไปประเทศ India เพือรับการตรวจลงตราประทับวีซา่ ลงในเล่มของท่าน ภายใน 30 วัน หลังจากได ้รับ
ใบ ETA แล ้วเท่านัน
่ : เริมนับอายุของวีซา่ วันแรกเมือเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย และได ้รับการตรวจลงตราสแตมป์ ลงในหนังสือ
 อายุของวีซา
เดินทางของท่าน โดยวีซา่ มีอายุ 30 วัน เป็ นแบบ Double Entry Visa และใช ้เพือท่องเทียวเท่านัน
--------------------------------------




eTourist Visa 1 Year

่ น ับจากว ันที ETA ออก)
(อายุวซ
ี า

(เป็นแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครง)
ั

[ค่าบริการ 2,500 บาท]

 eTourist Visa 5 Years
่ น ับจากว ันที ETA ออก)
(อายุวซ
ี า

(เป็นแบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครง)
ั

[ค่าบริการ 4,500 บาท]

หมายเหตุ;

่ แบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครง)
eTourist Visa แบบอายุ 1 ปี และ 5 ปี เป็นวีซา
ั
่ : กรณีผา่ นการพิจารณา (Granted) ท่านจะได ้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให ้ทํา
เมือร ับทราบผลการพิจารณาวีซา
การปรินต์ (Print) และแนบไว ้กับ Passport ของท่าน เพือใช ้ยืนเมือผ่าน ตม. ทีสนามบินประเทศอินเดีย
่ : เริมนับอายุของวีซา่ ทันทีทเมื
 อายุของวีซา
ี อทราบผลการพิจารณาวีซา่ ว่าผ่าน
โดยวีซา่ มีอายุ 365 วัน เป็ นแบบ Multiple Entry Visa และใช ้เพือท่องเทียวเท่านัน
 การพําน ักแบบต่อเนือง: สามารถพํานักในอินเดียแบบต่อเนืองในแต่ละครังได ้ไม่เกิน 90 วัน
--------------------------------------กรุณาระบุว ัตถุประสงค์การใช ้ eTourist Visa ของท่าน
 RECREATION/SIGHT-SEEING
 MEETING FRIENDS/RELATIVES
 SHORT TERM YOGA PROGRAMME
 SHORT TERM COURSES ON LOCAL LANGUAGES, MUSIC, DANCE, ARTS & CRAFTS, COOKING, MEDICINE
ETC. WHICH SHOULD NOT BE A FORMAL OR STRUCTURED COURSE/PROGRAMME
(COURSES NOT EXCEEDING 6 MONTHS DURATION AND NOT ISSUED WITH A QUALIFYING CERTIFICATE/
DIPLOMA ETC).
 VOLUNTARY WORK OF SHORT DURATION (FOR A MAXIMUM PERIOD OF ONE MONTH, WHICH DO NOT
INVOLVE ANY MONETARY PAYMENT OR CONSIDERATION OF ANY KIND IN RETURN).



หมายเหตุ;

E-Visa จะผูกกับหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะเล่มทีใช ้ยืนขอเท่านัน กรณีจะใช ้หนังสือเดินทางเล่มอืนนอกเหนือจาก
หนังสือเดินทางเล่มดังกล่าว เพือผ่านเข ้าประเทศอินเดียนัน ไม่สามารถทําได ้
่ บ
ั เล่มเก่าได ้ ต ้องทํา E-Visa
 ในกรณีททํ
ี าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะไม่สามารถโอนย ้าย หรือ ใช ้ E-Visa ของเดิมทีมีอยูก
ใหม่เท่านัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

่ สําหร ับการติดต่อธุรกิจ)
 eBUSINESS VISA (วีซา
กรุณาระบุระยะเวลาของ eBusiness Visa ทีต้องการ

 eBusiness Visa 1 Year
่ น ับจากว ันที ETA ออก)
(อายุวซ
ี า

(เป็นแบบ Multiple Entry)

[ค่าบริการ 4,500 บาท]

หมายเหตุ;





่ แบบ Multiple Entry เข้า-ออกได้ หลายครง)
eBusiness Visa แบบอายุ 1 ปี เป็นวีซา
ั
่ : กรณีผา่ นการพิจารณา (Granted) ท่านจะได ้รับใบ Electronic Travel (ETA) ให ้ทํา
เมือร ับทราบผลการพิจารณาวีซา
การปรินต์ (Print) และแนบไว ้กับ Passport ของท่าน เพือใช ้ยืนเมือผ่าน ตม. ทีสนามบินประเทศอินเดีย
่ : เริมนับอายุของวีซา่ ทันทีทเมื
อายุของวีซา
ี อทราบผลการพิจารณาวีซา่ ว่าผ่าน
โดยวีซา่ มีอายุ 365 วัน เป็ นแบบ Multiple Entry Visa และใช ้เพือติดต่อธุรกิจเท่านัน
การพําน ักแบบต่อเนือง: สามารถพํานักในอินเดียแบบต่อเนืองในแต่ละครังได ้ไม่เกิน 180 วัน

กรุณาระบุว ัตถุประสงค์การใช ้ eBusiness Visa ของท่าน
 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;

E-Visa จะผูกกับหนังสือเดินทาง (Passport) เฉพาะเล่มทีใช ้ยืนขอเท่านัน กรณีจะใช ้หนังสือเดินทางเล่มอืนนอกเหนือจาก
หนังสือเดินทางเล่มดังกล่าว เพือผ่านเข ้าประเทศอินเดียนัน ไม่สามารถทําได ้
่ บ
ั เล่มเก่าได ้ ต ้องทํา E-Visa
 ในกรณีททํ
ี าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะไม่สามารถโอนย ้าย หรือ ใช ้ E-Visa ของเดิมทีมีอยูก
ใหม่เท่านัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อควรระว ัง:
้เพือไปทํางานทีอินเดีย ไม่สามารถยืนแบบ E-Visa ได ้
กรณีทจะใช
ี
กรณีขอวีซา่ ประเภทอืน ๆ ให ้ทําการยืนขอทีด ้วยวิธป
ี กติ กับศูนย์รับยืนวีซา่ VFS เท่านัน
สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทีต ้องการไปจาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนา แนะนํ าให ้ทําการยืนขอวีซา่ ด ้วยวิธป
ี กติทศู
ี นย์รับยืนวีซา่
VFS จะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจะขอแบบ eVisa ก็สามารถทําได ้เช่นกัน แต่วา่ ต ้องเสียค่าวีซา่ เหมือนฆราวาส
ปกติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดตรวจคนเข้าเมือง ทีอนุญาตให้ใช ้ eVisa ในการเข้า-ออกประเทศอินเดีย
-----------------------------------------------------

ขาเข้า (Entry Points)

่ งตรวจคนเข้าเมือง ด ังนี;
ผูท
้ ยื
ี นขอ e Visa "ต้อง" เข้าประเทศอินเดียผ่านชอ
สามารถผ่านได้จาก 28 สนามบิน และ 5 ท่าเรือ เท่านน
ั มีรายละเอียดด ังนี

28 สนามบิน (Airports)
1. Delhi
6. Bengaluru
11. Amritsar
16. Varanasi
21. Coimbatore
26. Madurai

2. Mumbai
7. Hyderabad
12. Gaya
17. Calicut
22. Bagdogra
27. Bhubaneswar

3. Chennai
8. Cochin
13. Jaipur
18. Mangalore
23. Guwahati
28 Port Blair

4. Kolkata
9. Goa
14. Lucknow
19. Pune
24. Chandigarh

5. Thiruvananthapuram (Trivandrum)
10. Ahmedabad
15. Trichy (Tiruchirapalli )
20. Nagpur
25. Visakhapatnam
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5 ท่าเรือ (Seaports)
1. Mumbai
2. Cochin
3. Mormugao (Goa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Chennai

5. New Mangalore

ขาออก (Exit Points)

สามารถออกจากทาง สนามบิน 34 แห่ง ท่าเรือ 31 แห่ง ด่านชายแดน 34 แห่ง และ ด่านรถไฟ 5 แห่ง ด ังนี

34 สนามบิน (Airports)
1. Ahmedabad
7. Chandigarh
13. Goa
19. Lucknow
25. Port Blair
31. Trivandrum

2. Amritsar
8. Chennai
14. Guwahati
20. Madurai
26. Pune
32. Varanasi

3. Bagdogra
9. Cochin
15. Hyderabad
21. Mangalore
27. Srinagar
33. Vijaiwada

4. Bengaluru
5. Bhubaneshwar
10. Coimbatore 11. Delhi
16. Jaipur
17. Kannur
22. Mumbai
23. Nagpur
28. Surat
29. Tiruchirapalli
34. Vishakhpatnam

6. Calicut
12. Gaya
18. Kolkata
24. Patna
30. Tirupati

31 ท่าเรือ (Seaports)
1. Alang
6. Cochin
11. Mandvi
16. Paradeep
21. New Mangalore
24. Vallarpadam
29. Nagaon

2. Bedi Bunder
7. Cuddalore
12. Mormagao Harbour
17. Porbandar
22. Vizhinjam
25. Mundra
30. Karimganj

3. Bhavnagar
4. Calicut
8. Kakinada
9. Kandla
13. Mumbai Seaport
14. Nagapattinum
18. Port Blair
19. Tuticorin
23. Agati & Minicoy Island Lakshdwip UT
26. Krishnapatnam
27. Dhubri
31. Kattupalli

5. Chennai
10 Kolkata
15. Nhava Shev
20. Vishakapatna
28. Pandu

ด่านชายแดน (Land ICPS)
1. Attari Road
7. Dhalaighat
13. Jogbani
19. Mankachar
25. Raxaul
31. Phulbari

2. Akhaura
8. Gauriphanta
14. Kailashahar
20. Moreh
26. Rupaidiha
32. Kawarpuchia

3. Banbasa
9. Ghojadanga
15. Karimgang
21. Muhurighat
27. Sabroom
33. Zorinpuri

4. Changrabandha
10. Haridaspur
16. Khowal
22. Radhikapur
28. Sonouli
34. Zokhawthar

ด่านรถไฟ (Rail ICPS)
1. Munabao Rail Check Post
2. Attari Rail Check Post
4. Haridaspur Rail Check Post 5. Chitpur Rail Check Post
-----------------------------------------------------

5. Dalu
6. Dawki
11. Hili
12. Jaigaon
17. Lalgolaghat 18. Mahadipur
23. Ragna
24. Raniganj
29. Srimantapur 30. Sutarkandi

3. Gede Rail & Road Check Post

หมายเหตุ;
กรณีเข้าประเทศอินเดียครงแรกด้
ั
วย e-Visa จากต่างประเทศ
จะไม่สามารถใชเ้ ข้าประเทศผ่านทางด่านพรมแดนภาคพืนดินได้ ต้องผ่านทางสนามบิน หรือ ท่าเรือ ทีระบุไว้กอ
่ นเท่านน
ั
่ ถ้ามาจากประเทศเนปาล และต้องการเข้าอินเดียผ่านทางด่านพรมแดนลุมพิน ี ท่านจะต้องขอวีซา
่ แบบปกติ
ยกต ัวอย่างเชน
เท่านน
ั
แต่ถ ้าเกิดว่า ท่านเข ้าประเทศอินเดียแบบปกติผา่ นทางสนามบิน หรือ ท่าเรือทีระบุไว ้ และออกนอกประเทศอินเดียไปยังประเทศเนปาล
ทางด่านพรมแดนไปลุมพินี แล ้วท่านต ้องการจะเดินทางกลับมายังอินเดียอีกครังผ่านด่านพรมแดนลุมพินี แบบนีส่ามารถทําได ้ และก็
เท่ากับว่าท่านได ้ใช ้ e-Visa ไปแล ้ว 2 ครัง
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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เอกสารทีต้องใชเ้ มือต้องการทํา e Visa
ื เดินทาง (Passport) (หน้าแรกทีมีรป
1. สแกนหน้าหน ังสอ
ู และข้อมูลของท่าน)

- อายุเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน , มีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึนไป เพราะต้องใชเ้ ล่มนีในการเดินทาง
ั
ั ต ัวอ ักษรต้องครบทุกต ัว
- ต้องถ่ายให้ชดเจน ไม่เบลอ ต ัวอ ักษรต้องคมชด
ิ
ิ
- ไม่มเี งา, แสงสะท้อน หรือ นิวมือ หรือสงใด ๆ มาบดบ ังภาพทงส
ั น
- ให ้ทําเป็ นไฟล์ .PDF (Adobe Acrobat)
- ขนาดของไฟล์ (เล็กสุด 10 KB ใหญ่สด
ุ 300 KB) ห ้ามมีขนาดใหญ่กว่านี

2. สแกนรูปถ่าย 2x2 นิว

์ บบสห
ี าวเท่านน
่ อนแทกเลนสแ
ี รือแบบ Big Eye
ฉากหล ังสข
ั ไม่มเี งา ไม่สวมหมวก, แว่นตา และไม่ใสค
- ทําการสแกนรูป (Scan) แล ้วทําให ้เป็ นไฟล์สกุล .JPEG
- ขนาดของรูปก่อนทีจะนํ ามาสแกน ต ้องเป็ นขนาด 2x2 นิว
- ขนาดของไฟล์ (เล็กสุด 10 KB ใหญ่สด
ุ 1 MB) ห ้ามมีขนาดใหญ่กว่านี
- ขนาดของรูป เมือทําการสแกนแล ้ว ต ้องทําเป็ นสีเหลียมจตุรัส ขนาดกว ้าง x ยาว = 351 x 351Pixel (เท่ากันทุกด ้าน)
- รูปถ่าย ต ้องเป็ นหน ้าตรง เห็นหน ้าแบบชัดเจด ลืมตาปกติ ไม่สวมหมวก, แว่นตา
และไม่ใส่คอนแทกเลนส์แบบสีหรือแบบ Big Eye
- ต ้องโชว์ใบหน ้าทังหมด
ี าวเท่านน!!!
- ฉากหล ังต้องเป็นสข
ั
- ในรูปภาพ ต ้องไม่มแ
ี สงเงาบนใบหน ้า และฉากหลัง
- ต ้องไม่มเี ส ้นขอบ
- ต ้องเป็ นรูปทีถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
(ให ้ทางร ้านทีท่านไปถ่าย ส่งไฟล์รป
ู ให ้ท่านด ้วย ท่านจะได ้ไฟล์แบบ JPEG มา ซึงสามารถนํ ามายืนขอ eVisa ได ้)
(หรือว่าทางร ้านไม่สามารถให ้ไฟล์รป
ู ท่านได ้ ก็ให ้นํ ารูปทีได ้มาเป็ นใบ ๆ มาทําการสแกน แล ้วส่งให ้เราในลําดับถัดไป)

3. แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลเพิมเติม เพือการขอ e Visa India (ตามเอกสารทีแนบไว้)
ื เ้ ดินทาง (ถ้ามี) (จะถ่ายรูป หรือสแกนมาให ้เราก็ได ้)
4. สําเนาทะเบียนบ้าน ทีมีชอผู
5. (กรณีเคยไปประเทศอินเดียมาก่อน)
- ส่งรูปถ่าย หน ้า Visa India ตัวล่าสุดทีท่านได ้มาให ้ทางเรา
- ส่งรูปถ่าย หน ้าทีมีลงตราสแตมป์ Visa ของอินเดียทีปรากฏอยูใ่ นหนังสือเดินทางของท่าน ทีเป็ นสแตมป์ ตัวล่าสุดทีท่าน
เดินทาง มาให ้ทางเราด ้วยเช่นกัน

6. กรณีเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ช ี
- ให ้แนบสําเนาหนังสือสุทธิให ้เราด ้วย (จะถ่ายรูป หรือสแกนมาให ้เราก็ได ้)

่ เพือการธุรกิจ) ให้เพิมเอกสาร อ ันได้แก่
7. กรณียนขอแบบ
ื
eBusiness Visa (วีซา
- ใบเชิญจากทางอินเดีย (เป็ นภาษาอังกฤษ) มีหวั กระดาษเป็ นบริษัทนัน ๆ ทีได ้เชิญท่าน
- นามบัตรของทีจะผู ้เดินทาง (เป็ นภาษาอังกฤษ)

่ (รวมค่าบริการแล้ว)
8. ค่าวีซา
eTourist Visa
อายุ 30 ว ัน
อายุ 1 ปี
อายุ 5 ปี
eBusiness Visa
อายุ 1 ปี

ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,500 บาท
ราคา 4,500 บาท
ราคา 4,500 บาท

่ และ ค่าบริการร ับยืนวีซา
่ ของทางบริษ ัทฯแล้ว)
(ราคานี รวมค่าวีซา
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่ อินเดีย
ทางบริษ ัทฯ ขออนุญาตทางผูท
้ ต้
ี องการยืนวีซา
่ ให้เรา
ให้รวมเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมชําระค่าบริการ และสง

่ ให้เราได้ทาง E-Mail หรือ Line ได้ปกติ ไม่ตอ
(เอกสารทงหมด
ั
สามารถสง
้ งน ัดร ับเอกสาร สะดวกมาก)

Line: @orientavista
หรือ E-Mail: orienta.rsvn@gmail.com, orienta.v@gmail.com,
-----------------------------------------------------------------------------------

่
เลขทีบ ัญช ี สําหร ับการโอนเงินชําระค่าบริการยืนขอวีซา
ิ รไทย (Kbank)
ธนาคารกสก
สาขา: เพชรเกษม อเวนิว บางแค
ประเภท: สะสมทรัพย์
ื ัญช:ี คุณเครือมาศ มูซอ
ชอบ
เลขทีบ ัญช:ี 054-3-24522-4
-----------------------------------------------------------------------------------

ข้อควรจํา

1. ท่านสามารถยืนขอ E-Visa ได ้ก่อนล่วงหน ้า 120 วัน ก่อนการเดินทาง ซึงช ้าสุดคือ 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2. ระยะเวลาอนุมต
ั ิ e Visa โดยประมาณ คือ 72 ชัวโมง – 5 วันทําการ หลังจากการยืน
(การพิจารณาอนุมัตน
ิ ัน จะเริมมีการพิจารณาก็ตอ
่ เมือมีชําระค่าวีซา่ เรียบร ้อยแล ้วเท่านัน)
3. กรณีขอวีซา่ ประเภทอืน ๆ ให ้ไปทําการยืนขอทีด ้วยวิธป
ี กติ กับศูนย์รับยืนวีซา่ VFS ย่านอโศก,กรุงเทพฯ เท่านัน
4. สําหรับพระภิกษุ สามเณร ทีต ้องการไปจาริกแสวงบุญทางพุทธศาสนา แนะนํ าให ้ทําการยืนขอวีซา่ ด ้วยวิธป
ี กติทศู
ี นย์รับยืนวีซา่
VFS จะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจะขอแบบ E-Visa ก็สามารถทําได ้เช่นกัน แต่วา่ ต ้องเสียค่าวีซา่ เหมือนประชาชน
ปกติ
5. ไม่อนุญาตสําหรับหนังสือเดินทางราชการ และ หนังสือเดินทางการฑูต (Not available to Diplomatic/Official Passport
Holders or Laissez-passer travel document holders.)

ขนตอนการยื
ั
นขอ E-Visa India ก ับทางบริษ ัทโอเรียนต้า วิสต้า
1. เตรียมเอกสารทีจําเป็ นต ้องใช ้ทังหมด (ตามหัวข ้อเอกสารทีใช ้เพือประกอบการยืนขอวีซา่ )
2. เอกสารทังหมด ไม่ต ้องใช ้ตัวจริง ใช ้แค่การสแกน หรือ ถ่ายรูปให ้ชัดเจน (เน ้นว่า หน ้า Passport กับ รูปถ่ายสี ขอเป็ นแบบ
สแกนมา เพราะจะชัดเจน และน่าเชือถือทีสุด)
3. เมือเตรียมเอกสารครบถ ้วนแล ้ว ให ้ส่งมาทางบริษัท โอเรียนต ้า วิสต ้า ที
E-Mail: orienta.rsvn@gmail.com และ orienta.v@gmail.com หรือ Line ID: @orientavista
4. โทรแจ ้งมายังทางเรา เพือแจ ้งความประสงค์ขอยืนวีซา่ ทีโทรศัพท์ 02-808-1299 หรือ 02-444-2117
5. ทางบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบ และ จัดเตรียมเอกสารของท่านให ้เรียบร ้อย ถ ้าเอกสารยังขาดสิงใดอยู่ ทางบริษัทจะติดต่อ
ท่าน จนกว่าเอกสารจะครบถ ้วน
6. เมือเอกสารของท่านพร ้อมเรียบร ้อย ทางบริษัทฯ จะโทรกลับไปแจ ้งว่าเอกสารครบถ ้วน และให ้ท่านดําเนินการชําระเงินในลําดับ
ถัดไป
7. ให ้ท่านชําระค่า E-Visa India โดยโอนชําระเข ้ามาตามเลขทีบัญชี จะอยูใ่ นหัวข ้อ "เอกสารทีต ้องใช ้เพือประกอบการยืนขอวีซา่ "
8. เมือท่านโอนชําระค่า E-Visa India แล ้ว ให ้ท่านถ่ายรูปสลิปทีทําการโอนชําระ และส่งมาให ้เราทาง E-Mail หรือ Line ID ทีระบุ
ไว ้ข ้างต ้น หรือโทรแจ ้งเราก็ได ้เช่นกัน
9. ทางเราจะทําการยืน E-Visa India ท่านในทันทีทได
ี ้รับการชําระค่าวีซา่
10. ระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ จากทางอินเดีย คือ 3-5 วันทําการ
11. เมือวีซา่ ของท่านผ่านการพิจารณาจากทางอินเดียแล ้ว ทางเราจะแจ ้งกลับท่านทาง E-Mail และแนบเอกสารใบผ่าน E-Visa ให ้
ท่านใน E-Mail ให ้ท่านปรินต์ไปใช ้ในลําดับถัดไป
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หมายเหตุ;
่ ก่อนว ันทีท่านจะเดินทาง อย่างน้อย 7 ว ัน
- กรุณายืนขอวีซา
- สําหรับผู ้ทีต ้องการใบเสร็จในนามบริษัทของท่าน ให ้แจ ้งรายละเอียดบริษัท, ทีอยู, เลขทีเสียภาษีของบริษํทของท่านมายังทางเรา เรา
จะดําเนินการ และส่งใบเสร็จให ้ท่านไปยังทางไปรษณีย ์

ิ ําค ัญ:
สงส
-

่ ของท่านจะผ่านหรือไม่
ทางบริษ ัท โอเรียนต้า วิสต้า จําก ัด ไม่สามารถยืนย ัน หรือ อนุม ัติ ว่าวีซา
ํ ค ัญ
ึ
่ อินเดียจะเป็นผูพ
ซงสถานร
ับยืนวีซา
้ จ
ิ ารณาเป็นสา
โดยทางบริษ ัทฯ เป็นเพียงผูร้ ับยืนออนไลน์แทนท่านเท่านน!
ั
อัตราค่าวีซา่ อาจเปลียนแปลงได ้ตามอัตราแลกเปลียนเงิน กรุณาตรวจสอบกับทางเราอีกครัง
่ ได้
้ ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา
กรณี Visa ของท่านไม่ผา่ นการอนุม ัติ ทางบริษท
ิ ธิไม่คน
ิ กกรณี
เพราะทางสถานฑูตระบบว่าไม่สามารถคืนเงินใด ๆ ได้ และขอสงวนสท
ื เงินใด ๆ ทงส
ั นทุ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

และทางบริษ ัทฯ ย ังมีบริการอืน ๆ อีกด้วย ทงในประเทศอิ
ั
นเดีย และ ประเทศอืน ๆ ได้แก่;
- บริการจ ัดนําเทียว
่
- บริการรถร ับ-สง

- จําหน่ายตวเครื
ั
องบิน
- จําหน่ายประก ันการเดินทาง

- ร ับจองโรงแรมทีพ ัก

่ เข้าประเทศอินเดีย หรือ ต้องการบริการจากเราในด้านอืน ๆ
หากท่าน สนใจทําวีซา
ั
หรือ มีขอ
้ มูลสงสยเพิมเติม
สามารถติดต่อเราได้ทนี
ี
บริษ ัท โอเรียนต้า วิสต้า จําก ัด
ั : 02-444- 2117 / 02-444- 2118 / 02-808- 1299
โทรศพท์
E-Mail: orienta.rsvn@gmail.com / orienta.v@gmail.com
Line ID: @orientavista // Facebook: www.facebook.com/orientavista
Website: www.orientavista.com
=====================================================================

