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Viktig visuminformation för Indien  

 

 

 

 

 

Visumansökan kan göras: 
1. på nätet på den officiella hemsidan www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  

(kostnad: 50 USD (ca 410 SEK) plus eventuellt 2,5 % bankavgift) eller  

2. på Indiens ambassad innan avresan (kostnad: från 1249 SEK). 

3. Det är INTE möjligt att ansöka om ett visum på flygplatsen vid inresan. 

 

 

 

1. Ansökan på nätet: 

 
 Fyll i ansökningsformuläret på den officiella hemsidan.  

 

 

 OBS! Det finns både obligatoriska uppgifter, som är markerade med *, och frivilliga 
uppgifter. De frivilliga uppgifterna måste inte fyllas i.  

 Fält "Reference Name in India / Adress": Det här fältet måste fyllas i. Ange adressen 

av ditt första hotell på rundresan där: 

The Lemon Tree Hotel 
Plot No.1, Kaushambi, Ghaziabad 
Uttar Pradesh 201010 
 

 Betala viseringsavgiften på 48 USD (ca 410 SEK) på nätet. Mastercard och Visa 

accepteras.  
(Vår rekommendation: Betala senast 4 dagar innan avresan.) 

 Sedan får du ett besked om att din ansökan är antingen godkänd eller 

underkänd. Om din ansökan är underkänd, måste du kontakta Indiens ambassad.  
 Viseringen ger rätt till en enda inresa och en vistelse i max 30 dagar.  

 Handläggningstiden brukar vara minst 3 arbetsdagar. 

 För att spåra din visumansökan, kan du logga in på den officiella hemsidan 
(https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry?visa_service_req=3). 

Om du behöver hjälp, kan du ringa till Visa Support på +91 11 24300666 varje dag 

dygnet runt eller skicka ett mejl till indiatvoa@gov.in. 

 

 Svenska, norska, danska och finska medborgare måste ha ett avgiftsbelagt visum för 

att kunna resa till Indien.  
 Visumansökan måste göras tidigast 120 dagar och senast 4 dagar innan inresan.  

 För ansökan skall svenska pass vara giltiga i minst 180 dagar efter det planerade 

datumet för inresan och ha minst två blanka sidor. 

VIKTIGT! Alla uppgifter måste vara korrekta. Även små fel (som t.ex. fel nummerföljd eller 

bokstaven "O" istället för talet "0" i passnumret) kan leda till stora problem under inresan. 

 

 

 Vi rekommenderar att du ansöker om visumet på nätet innan resan, 

eftersom du behöver de exakta flygtiderna om du ansöker om visumet vid 

Indiens ambassad. 

www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/StatusEnquiry?visa_service_req=3
indiatvoa@gov.in


2.  Ansökan via Indiens ambassad: 

 Lämna ansökan och alla nödvändiga handlingar (se https://www.in.ckgs.se/apply-for-a-

visa/documents-required.html) till det ansvariga viseringscentrumet (en lista hittar du på: 

https://www.indianembassy.se/pages.php?id=68) personligen eller skicka dem i posten 
och betala avgiften på minst 1249 SEK (avgiften kan vara högre beroende på fraktsätt). 

 Handläggningstiden för kompletta ansökningar som lämnas in vid disken på ambassadens 

viseringscentrum är ca 5 arbetsdagar för svenska pass och ca 10 arbetsdagar för icke-
svenska pass. Handläggningstiden för ansökan som skickas via post är minst 10 

arbetsdagar (Observera i samband med ansökan!).  

 När ansökan har tagits emot, skickas en bekräftelse med ett referensnummer till 
ambassaden och ansökaren.  

 Du kan se handläggningsstatus för din ansökan på den officiella hemsidan 

https://www.in.ckgs.se/apply-for-a-visa/track-your-application.aspx.  

Alternativt kan du ringa till telefontjänsten på 084401460 kl. 9.00 - 17.00 eller skicka ett 

mejl till indiavisa.sweden@ckgs.com. 

 Viseringen gäller i max 6 månader och möjliggör flera inresor. (viseringens giltighet börjar 

på viseringens utfärdandedatum, och inte på ditt avresedatum som anges i 

ansökningsformuläret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga uppgifter utan garanti / information hämtad: november 2017 

Vid inresan behöver du följande dokument: 

 

 Viseringen dvs. e-TV, det elektroniska turistvisumet  

 Ett pass som är giltigt i minst 180 dagar efter den planerade inresan  
 

OBS! 

Danska pass skall ha två blanka sidor och vara giltiga i minst 4 månader efter att 
viseringen som ansöks går ut. 

Norska pass skall ha två blanka sidor och vara giltiga i minst 6 månader efter 

utresan. 
Finska pass skall ha två blanka sidor och vara giltiga i minst 6 månader efter det 

planerade datumet för inresan. 
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