ระเบียบการขอวีซ่า
บุ คคลสั ญ ชาติ ไทยที่ มีค วามประสงค์จะเดิน ทางเข้ าประเทศเนปาลต้องท าเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่ าน
สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ แบบฟอร์ ม การขอวี ซ่ า ได้ ที่ ส ถานทู ต ฯ หรื อ ดาวน์ โ หลด จากเว็ บ ไซต์ ได้ ที่
www.nepalembassybangkok.com อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบน
สติ๊กเกอร์วีซ่า ท่ านสามารถเดิน ทางท่ องเที่ ยวภายในเนปาล หรือเข้า-ออกประเทศเนปาลได้ไม่ จากัดครั้ง
(Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่าที่ท่านยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ
90 วัน) โดยนับจากวันแรกที่ท่านเข้าประเทศเนปาล
เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันยื่นขอวีซ่า)
2. สาเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ซึ่งผู้ขอต้องกรอกหรือพิมพ์ข้อมูลทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. รูปถ่ายสี 1 รูป (ขนาด 2x2 นิ้ว ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์และไม่สวม
แว่นตากันแดด) ติดที่มุมขวาของแบบฟอร์มขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
บุคคลที่ถือพาสปอร์ตไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอื่นๆ ชาระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ดังนี้
1. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน 900 บาท / ท่าน
2. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน 1,450 บาท / ท่าน
3. วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน 3,600 บาท / ท่าน
ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่า สามารถขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้ที่ช่องทางอนุญาตด่านตรวจคน
เข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัณ ซึ่งท่านต้องชาระค่าธรรมเนียมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ(USD) (วีซ่า
ท่องเที่ยวประเภท 15 วัน: 25 US$, วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 30 วัน: 40 US$ และ วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 90
วัน: 100 US$) และโปรดเตรียมรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย หากท่าน
ประสงค์ ที่ จ ะด าเนิ น เรื่ อ งขอวี ซ่ าที่ ส ถานทู ต เอกอั ค รราชทู ต เนปาล กรุ งเทพมหานคร ท่ า นจะต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทไทย(THB) เท่านั้น
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เวลาทาการของแผนกวีซ่า
เวลายื่น-รับ เอกสารขอวีซ่า: 09.00 - 12.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
เวลารับเล่มหนังสือเดินทาง: 14.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)
เวลาดาเนินการ
โดยปกติแล้ว จะใช้เวลา 1 วันทาการ (นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่า) ในกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาพิจารณามากกว่า 1
วัน ทางสถานทูตฯ จะแจ้งให้ทราบ
หมายเหตุ:
- บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้าเงินและหนังสือเดินทางทูตฉบับสีแดง จะต้องแนบเอกสาร
แจ้งความประสงค์ในการเข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถาน
เอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคาร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทา
เรื่องขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน , กาฐมาณฑุ โดย
ไม่ต้องมีหนังสือนาจากกระทรวงการต่างประเทศแนบ
- ผู้ที่ต้องการทาเรื่องขอวีซ่าอาจมาดาเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ หรืออาจจะเป็นตัวแทน อาทิเช่น บุคคล
ในครอบครัว เพื่อน พนั กงานวิ่ง -ส่ งเอกสาร หรือตัวแทนการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ไม่จาเป็นต้องใช้ห นังสื อมอบ
อานาจในการดาเนินเรื่องแทน
- เด็กที่มีอายุต่ากว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม
- พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และต้องชาระค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามปกติ
- บุคคลที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าแบบประเภท Visa-on-Arrival ได้: Nigeria, Ghana,
Zimbabwe, Swaziland, Cameroon, Somalia, Liberia, Ethiopia, Iraq, Palestine, Afghanistan และ
Syria(โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป).
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