Visumansökan
Att ansöka om visum är ganska enkelt, men det är många steg.
Här kommer en lathund som kan hjälpa dig som tycker att det verkar krångligt.
Viktigast av allt, var förberedd med en bild på dig själv sparad i jpeg samt en bild på ditt pass sparad som
PDF (max 300 kb). Ganska lågupplöst format.
1.

Förbered alla bilder och dokument och spara ner på din dator.
a) Fota ditt pass (ex med mobilkamera) och spara det som PDF på max 300 kb.
b) Foto med ex. mobilen ditt ansikte mot vit bakgrund (ex en vägg) och spara i jpeg-format
(min 10 kb och max 1 mb (ungeför som bilden nedan)

2.

Ta fram ditt pass. Detta måste vara giltigt 6 månader efter hemkomst.
Dubbelkolla detta innan du börjar.

Länk till Indian Embassy: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
Notera att du inte kan använda bokstäver A-Z (inte ÅÄÖ, så ex: BÖRJE=BORJE)
Steg 1:
Välj Apply here for e-visa

Steg 2:
Fyll i alla rutor som behöver fyllas i. Se exempel nedan. OBS att visumet är giltig från den dag det utfärdas
så väljer du 30 dgr så måste du ansöka 30 dgr innan det datum du ämnar komma hem.
Kostar ca $ 10 för ett 30 dgrs visum och $40 för ett 1 års visum.

När du är klar, klicka Continue

Steg 3:
Först, notera Temporary Application ID högst upp i rött.

Fyll i alla uppgifter som behöver fyllas i. Se exempel nedan.

Klicka Save and Continue

Steg 4:
Fyll i alla rutor som behöver fyllas i. Se exempel nedan.

Klicka Save and Continue

Steg 5:
Fyll i alla rutor som behöver fyllas i. Se exempel nedan.
Adress till hotellet:
ISOLA DI COCCO AYURVEDIC BEACH RESORT
POOVAR TRIVANDRUM
695525 KERALA
+91 471 2210008
Kontaktperson:
NISEEHD RAGHAVAN, ISOLA DI COCCO

Klicka Save and continue

Steg 6:
Här bör du ha NO på allt. Annars blir det svårt få visum :)

Klicka Save and continue

Steg 7:
Nästa steg, ladda upp bild på ditt ansikte mot vit bakrgrund (min 10 kb och max 1 MB)
Välj fil
Klicka Upload Photo
Centrera fotot med hjälp av det enkla verktyget som dyker upp.
Klicka Crop and save
Klicka Save and continue
Steg 8:
Nästa steg, ladda upp PDF på ditt pass (max 300 kb)
Välj fil
Klicka Upload document
När det står status Uploaded
Klicka i villkorsrutan längst ner
Klicka Save and continue
Steg 9:
Kika igenom alla uppgifter och godkänn
Steg 10:
Viktigt: Skriv ner Application Id : numret som genereras

Steg 11: Betala
Välj alternativ Sbi e-pay om du skall betala med kort, fyll i kortnummer.

Steg 12:
När allt är klart, tar det 1-2 dagar innan du får visumet på din mailadress.
Se så det står Application status: Granted
Viktigt att du skriver ut ditt visum
Se till att printa ditt ETA (Electronic Travel Authorization) och med till Indien.
Detta skall lämnas in i visumkontrollen på flygplatsen.
Printa visumet på samma sida som du ansökte under Print e-Visa Application

