اﺧﺬ وﯾﺰای ھﻨﺪ
ھﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺎوھﺎی ﻣﻘﺪس در
اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ راه ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ
در ﮐﻨﺎر دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪرن و درﺧﺸﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ.
ھﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻣﻮز ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺣﻮاس ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬارد .ھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮره ھﺎی ذوب ﺑﺸﺮ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎ ،ﻣﺬاھﺐ
و اﻗﻮام در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ از روﺳﺘﺎھﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﻓﻮق ﻣﺪرن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺮاوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣﺘﻨﻮع و ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻤﮫ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ و
زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .ھﻨﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﺗﻀﺎد ھﺎﺳﺖ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ھﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻨﻮع در
ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ،آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﯿﻨﺶ ھﺎ ﻣﻨﻘﻮش ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ
ھﻨﺪ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪھﺎ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ) (FDIﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهھﺎ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺎت و ﺧﻮدﮐﺎر ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﻮﺷﺎک ،داروﺳﺎزی و ﺟﻮاھﺮات ﺗﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ
دارد .ھﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
اﻧﻮاع وﯾﺰای ھﻨﺪ
وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ  ١ﻣﺎھﮫ ﻋﺎدی ھﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور وﯾﺰا  ٦/٣٠٠/٠٠٠﷼ وﻣﺪت زﻣﺎن آن  ٧روز ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت ھﻨﺪ در ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮدو ﻧﻤﯿﺘﻮان آن را در ﮐﺸﻮر
ھﻨﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد
رزرواﺳﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ ھﺘﻞ و ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ھﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول درﺑﺎره وﯾﺰای ھﻨﺪ
وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ھﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﮔﺮدش و ﺑﺎزدﯾﺪ از ھﻨﺪ را دارﻧﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﯿﺶ از ﻣﺪت
اﻋﺘﺒﺎر وﯾﺰا ﻧﻤﯿﺘﻮان در ھﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎری اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ھﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
روادﯾﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ھﻨﺪ از ﭼﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﭼﻮن ﺟﮭﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ھﻨﺪ  ،اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﯾﺰا در ﺳﻔﺎرت
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ ھﺮ ﮐﺸﻮری،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی
روادﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ در دو ﻧﺴﺨﮫ و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از
ھﻤﺮاھﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن
اﻟﺼﺎق ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﮫ :ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وﯾﺰای ھﻨﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﺻﺪور وﯾﺰا زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاھﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﯽﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﮫ اﯾﻦ
زﻣﺎنھﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وﯾﺰا
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﭙﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن وﯾﺰای درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎﻣﯽ ھﻤﺮاھﺎن در ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫی
درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪهی وﯾﺰا ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از
ھﻤﺮاھﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻗﻄﻌﮫ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ در ﻣﺪارک
درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﯿﺪ،
ﺗﻤﺎمرخ ،در اﺑﻌﺎد  ، ٥*٥ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ و
ﭼﺎﻧﮫ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرت  ٣٢ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﮫ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ظﺎھﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﮑﺲ
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﮭﺖ اﺧﺬ وﯾﺰای ھﻨﺪ:
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
دو ﻗﻄﻌﮫ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ  5*5زﻣﯿﻨﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎم رخ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ  ٢ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
ﮐﭙﯽ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
آدرس ؛ﺷﻐﻞ؛ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ھﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯿﺴﺖ

