
Ref: 24 Oct’19 

ขอ้มลูการเตรยีมขอวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศเนปาล  
(Nepal Tourist Visa) 

 

 
 

ทางบรษิทั โอเรยีนตา้ วสิตา้ ไดเ้ปิดบรกิารรบัยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศเนปาลแลว้ 
มรีายละเอยีดดงัน ี

 
ปจัจบุนั ชอ่งทางการยนืขอวซีา่ (Visa) เขา้ประเทศเนปาล ม ี2 แบบ คอื: 
ชอ่งทางท ี1: ยนืผา่นสถานฑตูเนปาลประจําประเทศไทย [ทางบรษัิทฯ รับยนืดว้ยวธินี]ี 
ชอ่งทางท ี2: ยนืทสีนามบนิปลายทางเมอืงกาฐมัณฑ ุแบบ Visa on Arrival [ทางบรษัิทฯ ไมไ่ดบ้รกิารสําหรับชอ่งทางน]ี 
 
====================================================================== 

ชอ่งทางท ี1:  
ยนืขอวซีา่ผา่นสถานฑตูเนปาลประจาํประเทศไทย 
 
ทางบรษิทั โอเรยีนตา้ วสิตา้ เปิดบรกิารรบัยนืวซีา่เนปาลผา่นสถานฑตูโดยตรง  
ไมต่อ้งไปแสดงตวั ใชเ้วลา 2-3 วนัเทา่นนั 
 
รายละเอยีดการเตรยีมเอกสาร มดีงัน;ี 
 
เอกสารทตีอ้งใชท้ําการยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวเนปาล (Nepal Tourist Visa) 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่จรงิ   
(อายขุองหนังสอืเดนิทาง ตอ้งมเีหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัทเีดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

2. แบบฟอรม์การยนืขอวซีา่ (ตามเอกสารทแีนบไว)้ 
3. รปูถา่ยส ี2 รปู (ขนาด 2x2 นวิ) จาํนวน 2 รปู  

ตอ้งมพีนืหลงัเป็นสขีาว ไมม่ลีวดลาย ไมอ่ดัภาพแบบสตกิเกอร ์และ ไมส่วมแวน่ตา 
4. คา่บรกิารยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีวเนปาล (รวมคา่วซีา่แลว้) 

วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 15 วนั: 2,000 บาท / ทา่น 
วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 30 วนั: 2,800 บาท / ทา่น 
วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 90 วนั: 5,600 บาท / ทา่น 
***คา่บรกิารดงักลา่วใชสํ้าหรับ ผูใ้หญ,่ เด็ก รวมไปถงึพระภกิษุ, สารเณร และ แมช่ ี

 
โปรดทราบวา่ อายขุองวซีา่มรีะยะเวลา 6 เดอืน นบัจากวนั เดอืน ปี ทรีะบบุนสตกิเกอรว์ซีา่  
อยา่งไรก็ด ีทา่นสามารถเดนิทางทอ่งเทยีวภายในเนปาล หรอืเขา้-ออกประเทศเนปาลไดไ้มจํ่ากดัครัง (Multiple Entry) ตาม
ประเภทวนัของวซีา่ททีา่นยนืเรอืงสมัคร (15 วนั, 30 วนั หรอื 90 วนั) โดยนับจากวนัแรกททีา่นเขา้ประเทศเนปาล   
 
 



ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 
โดยปกตแิลว้ จะใชเ้วลา 2-3 วนัทําการ (ไมนั่บวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์)  
ในกรณีทตีอ้งใชร้ะยะเวลาพจิารณามากกวา่ 7 วนั ทางสถานทตูฯ จะแจง้ใหท้ราบ 
 
 
การรวบรวมเอกสารสําหรบัยนืวซีา่เนปาล 
วธิที ี1: นดัรบัเอกสารทงัหมด ตามจดุทนีดัหมายกนัไว ้

ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตใหท้า่นรวมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มทังรวบรวมคา่บรกิารวซีา่ทังหมด  
และตดิตอ่นัดรับเอกสารตามสถานททีทีา่นนัดหมาย 
ผา่นเบอรโ์ทรศพัท ์02-444-2117 / 02-808-1299 
Line: @orientavista 
E-Mail: orienta.v@gmail.com, orienta.rsvn@gmail.com,  

 
เมอืวซีา่ของทา่นไดรั้บการอนุมัตเิรยีบรอ้ย ทางเราจะโทรไปนัดหมายและสง่เอกสารใหท้า่นคนืในลําดบัถดัไป 

 
 
วธิที ี2: สง่เอกสารใหเ้ราทางไปรษณีย ์และ ชําระคา่บรกิารวซีา่ผา่นการโอนเขา้บญัชธีนาคาร 

เอกสาร: ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตใหท้า่นรวมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย และสง่มาใหเ้ราทางไปรษณีย ์ตามทอียูน่;ี 
   บรษัิท โอเรยีนตา้ วสิตา้ จํากดั 
   225/78 ซอยหมูบ่า้นเศรษฐกจิ 22, แขวงบางแคเหนอื, เขตบางแค 
   กรงุเทพมหานคร 10160 
   โทรศพัท:์ 02-444-2117 
 

คา่บรกิารวซีา่: ชําระคา่บรกิารวซีา่ (รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แลว้) ผา่นชอ่งทางบญัชธีนาคารดงัน ี
ธนาคารไทยพาณชิย ์(SCB) 
สาขา: เทสโก ้โลตสั บางแค 
ประเภท: สะสมทรัพย ์
ชอืบญัช:ี คณุเครอืมาศ มซูอ 
เลขทบีญัช:ี 197 207845 2 

  
เมอืวซีา่ของทา่นไดรั้บการอนุมัตเิรยีบรอ้ย ทางเราจะโทรไปสอบถามทา่นสําหรับทอียูท่จีะจัดสง่เอกสารทังหมดกลบัคนื
ใหท้า่น โดยเมอืสง่เอกสารใหแ้ลว้ ทางเราจะแจง้ใหท้า่นทราบในลําดบัถดัไป 

 
หมายเหต:ุ 

- บคุคลทถีอืหนังสอืเดนิทางขา้ราชการฉบบัสนํีาเงนิจะตอ้งแนบเอกสารแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ประเทศเนปาลจาก
กระทรวงการตา่งประเทศประกอบการยนืขอวซีา่ ณ สถานทตูเนปาล กรงุเทพฯ หากผูย้นืคํารอ้งขอวซีา่ไมม่เีอกสาร
ดงักลา่ว ทา่นสามารถทําเรอืงขอวซีา่ไดท้ดีา่นตรวจคนเขา้เมอืง (Visa-on-Arrival) ณ สนามบนินานาชาต ิTribhuvan, 
กาฐมาณฑ ุโดยมติอ้งมเีอกสารจากกระทรวงการตา่งประเทศแนบ 

- พระภกิษุสงฆแ์ละแมช่ไีทย ตอ้งยนืเรอืงขอวซีา่ และตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมในการขอวซีา่ 
- บคุคลทมีสีญัชาตดิงัตอ่ไปน ีไมส่ามารถยนืเรอืงขอวซีา่แบบประเภท Visa-on-Arrival ได:้ Nigeria, Ghana, Zimbabwe, 

Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine และ Afghanistan. 
====================================================================== 
 
และทางบรษิทัฯ ยงัมบีรกิารอนื ๆ อกีดว้ย ทงัในประเทศเนปาล, อนิเดยี และ ประเทศอนื ๆ ไดแ้ก;่ 
- บรกิารจดันําเทยีว  - จําหนา่ยตวัเครอืงบนิ   - รบัจองโรงแรมทพีกั 
- บรกิารรถรบั-สง่  - จําหนา่ยประกนัการเดนิทาง 
 
หากทา่น สนใจทาํวซีา่เขา้ประเทศอนิเดยี หรอื ตอ้งการบรกิารจากเราในดา้นอนื ๆ 
หรอื มขีอ้มลูสงสยัเพมิเตมิ สามารถตดิตอ่เราไดท้นี ี
บรษิทั โอเรยีนตา้ วสิตา้ จํากดั     
โทรศพัท:์ 02-444- 2117 / 02-444- 2118 / 02-808- 1299 
Line ID: @orientavista   Facebook: www.facebook.com/orientavista   Website: www.orientavista.com  
 
 



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

ชอ่งทางท ี2:  
ยนืขอวซีา่ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทเีนปาล แบบ Visa on Arrival 
(ทางบรษัิทฯ ไมม่บีรกิารในสว่นน)ี 
 
ผูท้ตีอ้งการยนืเรอืงขอวซีา่ สามารถขอวซีา่แบบประเภท Visa-on-Arrival ไดท้ชีอ่งทางอนุญาตดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ณ สนามบนิ 
และ ดา่นชายแดนรอบประเทศเนปาล อนัมรีายละเอยีด ดงัน;ี 

- สนามบนินานาชาต ิตรภ๊วูนั (Tribhuvan International Airport) เมอืงกาฐมาณฑ ุ(Kathmandu) 
- ดา่นชายแดน Kakarvitta, Jhapa (Eastern Nepal) 
- ดา่นชายแดน Birganj, Parsa (Central Nepal) 
- ดา่นชายแดน Kodari, Sindhupalchowk (Northern Border) 
- ดา่นชายแดน Belhiya, Bhairahawa (Rupandehi, Western Nepal)  

[ดา่นผา่นไปลมุพนิ ีโดยฝงัอนิเดยี ชอืวา่ Sunauli หรอื Sonauli Border] 
- ดา่นชายแดน Jamuna, Nepalgunj (Banke, Mid Western Nepal) 
- ดา่นชายแดน Mohana, Dhangadhi (Kailali, Far Western Nepal) 
- ดา่นชายแดน Gaddachauki, Mahendranagar (Kanchanpur, Far Western Nepal) 

 
 
เอกสารประกอบการพจิารณาการยนืขอวซีา่ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) เลม่จรงิ   
(อายขุองหนังสอืเดนิทาง ตอ้งมเีหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัทเีดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

1. สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 1 ฉบบั 
2. แบบฟอรม์การขอวซีา่ (ผูข้อตอ้งกรอกหรอืพมิพข์อ้มลูทกุขอ้เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน)  

(สามารถขอแบบฟอรม์ไดท้หีนา้ดา้นตรวจคนเขา้เมอืงของเนปาล) 
3. รปูถา่ยส ี2 รปู (ขนาด 2x2 นวิ) จาํนวน 2 รปู  

ตอ้งมพีนืหลงัเป็นสขีาว ไมม่ลีวดลาย ไมอ่ดัภาพแบบสตกิเกอรแ์ละไมส่วมแวน่ตากนั คา่วซีา่ 
4. คา่ธรรมเนยีม  

บคุคลทถีอืพาสปอรต์ไทยและชาวตา่งชาตสิญัชาตอินืๆ  
ทา่นตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมเป็นเงนิสกลุ US Dollar ดงัน;ี 

วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 15 วนั  30 USD / ทา่น 
วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 30 วนั 50 USD / ทา่น 
วซีา่ทอ่งเทยีวประเภท Multiple Entry 90 วนั 125 USD / ทา่น 

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


