تأشيرة الوصول السياحية
المؤهلون للحصول على التأشيرة
 .1المسافرون من حملة جواز سفر عادي من مواطني اإلمارات.
 .2يجب أن تكون مدة صالحية جواز السفر  6أشهر على األقل.

 .3يجب على المسافر امتالك تذكرة العودة أو تذكرة سفر لبلد أخر.
 .4التأشيرة ليست متوفرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
التعليمات المتعلقة بتأشيرة الوصول السياحية
 .1ترخيص السفر االلكتروني صالح للدخول عبر  9مطارات هي بنغالور ،تشيناي ،كوتشين،
دلهي ،غوا ،حيدر أباد ،كالكوتا ،مومباي وتريفاندروم.

 .2يجب تقديم الطلب على التأشيرة االلكترونية قبل  4أيام على األقل من تاريخ السفر للحصول
على تأشيرة صالحة لمدة  33يوماً.

 .3يجب على المتقدم تحميل صورة شخصية حديثة للوجه مع خلفية بيضاء وصورة لصفحة
المعلومات الشخصية في جواز السفر مثل االسم ،تاريخ الميالد ،الجنسية ،تاريخ الصالحية

واالنتهاء لجواز السفر .ويمكن رفض الطلب في حال تم تحميل وثائق وصور ليست واضحة
أو حسب المواصفات.

 .4رسوم تأشيرة الوصول  63دوالراً عن كل مسافر ،ال تشمل رسوم بطاقات االئتمان .يجب
تسديد الرسوم قبل  4أيام من تاريخ السفر.

 .5يجب حمل نسخة من ترخيص السفر االلكتروني مع المتقدم أثناء السفر.
 .6مدة صالحية التأشيرة  33يوماً من تاريخ الوصول إلى الهند.

 .7تأشيرة الوصول السياحية مسموح الحصول عليها في زيارتين كحد أقصى خالل العام الواحد.

 .8تأشيرة الوصول السياحية فور صدورها ال يمكن تمديدها أو تحويلها وال تؤهل صاحبها
لزيارة المناطق المحمية /المقيدة.

 .9يمكن للمتقدمين تتبع وضع طلبهم اونالين عبر الضغط على وضع التأشيرة في الموقع
االلكتروني.
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وللحصول على مساعدة في أي وقت من أيام األسبوع التواصل مع مركز الدعم للتأشيرة

على

الرقم

+91-11-24300666

أو

إرسال

ايميل

على

البريد

االلكتروني

indiatvoa@gov.in

الوثائق المطلوبة لتأشيرة الوصول السياحية
نسخة ممسوحة ضوئيا من جواز السفر
 بصيغة PDF

 الحجم :ال يقل حجم الملف عن  KB 13وال يزيد عن .KB333
تحميل الصورة الرقمية في طلب الحصول على التأشيرة وفق الشروط التالية

 .1أن تكون الصورة في صيغة JPEG
 .2الحجم:

 ال يقل عن KB 13
 وال يزيد عن MB1

 .3يجب أن يكون طول الصورة وعرضها متساويا
 .4تقديم صورة أمامية للوجه كامل بعيون مفتوحة

 .5يجب أن تكون الصورة مع لون عادي أو خلفية بيضاء

 .6تكون الصورة خالية من الظالل على الوجه أو على الخلف
 .7ال تكون الصورة في إطار
 .8بدون حدود

المعلومات التقنية

معلومات تقنية هامة لطلب تأشيرة الدخول عبر االنترنت

 .1يفضل استخدام متصفح االنترنت "موزيال فايرفوكس" و "جوجل كروم" و "إنترنت إكسبلورر"9
أو نسخ أحدث.

 .2يجب أن يكون لدى المتقدم برنامج أدوبي أكروبات 7أو نسخة أحدث ،مثبتا على جهاز
الكمبيوتر لتحميل وطباعة الطلب الكامل.

يرجى زيارة موقع تأشيرة الوصول السياحي بعد دراسة هذه التعليمات

