
Consulate General of India
Ho Chi Minh City

PRESS RELEASE
Subject: Liberalization of e-Visa Scheme.

This is to bring to the notice of all concerned that Government of
India has liberalized e-Visa scheme for the benefit of visiting tourists
from the Socialist Republic of Vietnam to India. Changes have been
made in the validity period and fee of e-Visa as per details given
below;

E-Visa Fee in USD
30 days E-Tourist
Visa for the lean
period (April - June)

30 days
E-Tourist Visa
(July - March)

One Year
E-Tourist
Visa

Five Years
E-Tourist Visa

10 25 40 80

2. All e-Visa applicants are advised that
https://indianvisaonline.gov.in is the only authorised website for
grant of e-Visa to India.

3. It may also be noted that e-Visa are not processed by the
Consulate General of India, Ho Chi Minh City, but directly by the
Ministry of Home Affairs, Government of India. For any assistance
call 24*7 e-Visa support center at +91-11-24300666 or send email
to indiatvoa@gov.in.

Ho Chi Minh City
October 08, 2019

https://indiavisaonline.gov.in


Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ
Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/v: Nới lỏng đối với chương trình thị thực điện tử (e-visa).

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc nới lỏng đối với chương trình
e-visa, tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với các du khách từ nước
CHXHCN Việt Nam đến Ấn Độ. Các thay đổi đã có hiệu lực và lệ phí
e-visa được thông tin chi tiết như sau;

Lệ phí e-visa bằng USD
E-visa du lịch thời
hạn 30 ngày trong
mùa thấp điểm
(tháng 04 đến tháng
06)

E-visa du lịch
thời hạn 30
ngày (tháng 07
đến tháng 03)

E-visa du lịch
thời hạn 01
năm

E-visa du lịch
thời hạn 05
năm

10 25 40 80

2. Lưu ý đến người nộp e-visa, trang
https://indianvisaonline.gov.in là trang web chính thức duy nhất về
việc cấp e-visa đến Ấn Độ.

3. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM không phải là đơn vị
xử lý các vấn đề về e-visa. Loại thị thực này do Bộ Nội vụ Ấn Độ trực
tiếp tiếp nhận. Mọi hỗ trợ về e-Visa, vui lòng liên hệ đến tổng đài
hỗ trợ 24/7 tại số điện thoại +91-11-24300666 hoặc gửi email đến
địa chỉ indiatvoa@gov.in.

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 08 tháng 10 năm 2019

https://indiavisaonline.gov.in

