Visto

1) Visto e outras Informações

Processo de Solicitação:
Abra a URL: https://nepaliport.immigration.gov.np/
Clique em Visa from Nepalese Mission.

Forma de preencher o formulário de Solicitação:
Depois de clicar em Visa from Nepalese Mission, siga a janela mostrada, forneça as
informações solicitadas na caixa digitando ou selecionando uma opção no menu.
A seguir, clique em PROCEED.
Depois de clicar em PROCEED, siga a janela que vai abrir.
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Preencha as informações pessoais solicitadas e as informações do passaporte.

No tipo de passaporte, selecione o tipo de passaporte (Comum, Diplomático, Oficial/Serviço,
Laissez-passer, Documento de Viagem) que você possui.

O passaporte/Documento deve ter pelo menos seis meses de validade. Do contrário, siga a
mensagem de alerta mostrada.
Se o viajante tiver passaporte de outro país, deve selecionar a opção e fornecer as
informações solicitadas.

Clique em PROCEED.

Senão, clique em BACK para editar qualquer opção na página anterior.

Depois de clicar PROCEED, siga para a janela que abrirá.

Escolha sua opção de visto (15 Dias/ 30 Dias/ 90 Dias), propósito do visto e informe seu
endereço no Nepal e número de contato (opcional).
Depois da escolha da opção de visto, siga a mensagem mostrada no topo da página.
-
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Com base na opção de visto, o sistema vai exibir automaticamente o preço do visto em
dólares e na moeda local.

No caso de visto grátis, o sistema mostrará a mensagem Isento de taxa de visto com base em
Nacionalidade, Data de Nascimento e/ou Tipo de Passaporte.
Viajantes de certos países precisam de carta de recomendação para obter visto na chegada
ao Nepal ou documento de apoio para a Missão para emissão de visto de turismo do Nepal.
Se você tiver carta de recomendação para visto grátis, selecione a opção apropriada sob
Check Only if applicable.
Se você vai viajar em grupo, marque Accompanied by e forneça informações abaixo:

A seguir, clique em PROCEED. Senão, clique em BACK para editar qualquer opção na página
anterior.
Depois de clicar PROCEED, todas as informações são exibidas para confirmação se as
informações estão corretas ou não.
Se todas as informações estão corretas, clique em SUBMIT e siga a caixa de confirmação
mostrada. Depois de clicar OK, siga para a janela exibida.
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Imprima ou baixe o comprovante gerado e vá a embaixada com seu passaporte original válido
e recibo original da taxa de visto depositada na conta bancária fornecida pela Embaixada.
Clique em Done para encerrar.
Observe que depois do registro bem-sucedido do formulário, um número de solicitação começ
ando com a letra M é gerada.

Os seguintes documentos devem ser apresentados com a solicitação de visto:
1.
1.
Passaporte original válido por no mínimo seis meses. (com pelo menos uma página em
branco).
2.
Um formulário de solicitação de visto impresso devidamente preenchido com a indicação do
tipo de visto requerido. (Depois da submissão final da solicitação de visto online).
3.
Uma foto tamanho 3x4 cm para cada solicitante, incluindo crianças e bebês, se for o caso.
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4.
Caso não possa estar presente, o solicitante ou seu representante autorizado enviará
correspondência para a Embaixada com envelope auto-endereçado e com selo para retorno
do passaporte. No caso de urgência para retorno do passaporte, taxa de correio expressa
será necessária.

Observação: A Embaixada não se responsabiliza por dano ou extravio de passaporte ou
documentos sob cuidados dos correios nem pela não-entrega da correspondência por erro no
preenchimento do endereço ou insuficiência do valor da postagem.
1.
1.
Recibo original do pagamento da taxa de visto ou taxa de visto mencionada no formulário de
visto.

2) Taxas

Tipo / Duração da Permanência

Taxa de Visto
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Múltiplas Entradas – 15 Dias

US$ 30,00 ou R$ 165,00

Múltiplas Entradas – 30 Dias

US$ 50,00 ou R$ 270,00

Múltiplas Entradas – 90 Dias

US$ 125,00 ou R$ 675,00

3) Pagamento: a taxa de visto pode ser paga em dinheiro na Embaixada ou pode ser paga na
seguinte conta da Embaixada:

Banco Santander, Brasília

6 / 15

Visto

Banco: 033

Agência nº: 0082

Conta Bancária nº: 1300051347

4) Visto Na Chegada: O visto de turista também poderá ser obtido na chegada do Aeroporto
Internacional de Tribhuvan em Katmandu e em seus pontos de entrada designados no Nepal.
Contudo, os seguintes casos são gentilmente aconselhados a contatar a Embaixada do Nepal
mais próxima antes de entrar no Nepal: a) Pessoa com documento de viagem de refugiados, e
b) Cidadãos dos seguintes países: Afeganistão, Camarões, Etiópia, Gana, Iraque, Libéria,
Nigéria, Palestina, Somália, Suazilândia,Siria e Zimbábue.

5)Pontos de Entrada/Saída no Nepal

Os lugares a seguir são pontos de entrada e saída que servem para estrangeiros que estão
entrando e partido por Nepal. Os escritórios de Imigração nesses locais funcionam 24 horas.
Entrar e sair por outros locais exceto os pontos designados é tratado como violação das Leis e
Regulamentos de Imigração.

1.Escritório de Imigração, Aeroporto Internacional de Tribhuvan, Katmandu
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2.Escritório de Imigração, Pokhara (não é ponto de entrada)

3.Escritório de Imigração, Kakarvitta, Jhapa (Nepal Oriental)

4.Escritório de Imigração, Birganj, Parsa (Nepal Central)

5.Escritório de Imigração, Kodari, Sindhupalchowk (Fronteira Norte)

6.Escritório de Imigração, Belahia, Bhairahawa (Rupandehi, Nepal Ocidental)

7.IEscritório de Imigração, Jamunaha, Nepalgunj (Banke, Nepal Centro-Oeste)

8.Escritório de Imigração, Mohana, Dhangadhi (Kailali, extremo oeste do Nepal)

9.Escritório de Imigração, Gaddachauki, Mahendranagar (Kanchanpur, extremo oeste do
Nepal)

6) Extensão do Visto: Um visto de turista pode ser estendido apenas pelo Departamento de
Imigração em Katmandu e Escritório de Imigração de Pokhara a pedido.
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7) Validade Territorial: Com exceção de áreas restritas, o visto, uma vez concedido, é valido
para viagens por todo o Nepal.

8) Permissão para Trekking pode apenas ser obtida pelo Departamento de Imigração em
Katmandu.

9) Turistas são aconselhados a fazer o câmbio monetário em bancos/cambistas reconhecidos
e não esqueça de pegar recibos formais.

10) O direito de conceder ou recusar a entrada cabe ao Oficial de Imigração no Nepal.

11) Para mais detalhes, por favor contate:

Departamento de Imigração
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Bhrikutimandap, Katmandu, Nepal

Tel: 00977(1) 4 223590 / 4 222453 / 4 223681

Fax: 00977(1) 4 223127

E-mail: deptimi@ntc.net.np

Website: www.nepalimmigration.gov.np

12)Todos os visitantes estrangeiros são solicitados para que fiquem atentos em não
ultrapassar data de seu visto Nepalês e seu numero do passaporte para evitar possíveis
problemas. Como tal, visitantes são solicitados a pedir pela extensão do visto se ele/ela
desejarem, dentro do período de validade do visto Nepalês.

13)Visitantes são solicitados a pegar o carimbo no passaporte nos pontos de entrada/saída
para evitar complicações legais futuras.
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14)Morar no Nepal sem passaporte ou visto válido e uma ofensa punível.

15)Desvio das rotas prescritas mencionadas na permissão para trekking será tratada como
violação da lei.

16)Visitantes são aconselhados a ficarem atentos com corretores/falsários ou quaisquer
documentos de visto/permissão para trekking para evitar complicações legais.

17)Mudança no propósito da estadia sem permissão não é permitido e serviços empregatícios
ou voluntários com visto de turista é estritamente proibido. Será uma ofensa punível.

18)Certifique-se de se registrar no checkpoint da policia e da Imigração. Será bom se registrar
seu destino e horários do trekking na sua Embaixada ou Consulado.
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19)Se houver qualquer problema nas trilhas, ele/ela deverá informar imediatamente ao posto
policial ou imigratório mais próximo.

20)Visitantes são solicitados a informar à Imigração ou à Policia qualquer mudança em seu
endereço previamente fornecido no formulário do visto.

21)Visitantes são aconselhados a contatar o Departamento de Imigração para transferência de
visto se ele/ela tiver um novo passaporte ou documento de viagem no lugar do antigo.

22)Passaporte e permissão para trekking deverão ser guardados pelas pessoas responsáveis
pela atividade enquanto estiverem fazendo trekking.

23)Filmar em áreas restritas ou notificadas sem permissão é estritamente proibido. Se qualquer
um quiser filmar ele/ela tem que obter a permissão do Ministério de Informação e
Comunicação.
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24)Por favor não retire os adesivos do visto de seu passaporte e não tente mudar os registros
impressos em seu passaporte.

25)Visitantes são solicitados a observar as seguintes diretrizes durante sua estadia no Nepal, e
respeitar as tradições locais, costumes, valores e sentimentos, ajudar a proteger a cultura local
e manter o orgulho local.

a)Respeitar a privacidade quando estiver tirando fotos. b) Respeitar lugares sagrados. c)
Respeitar os sentimentos do povo local e suas tradições.

26)Se tiver mudança no endereço residencial mencionado no formulário do visto ou no cartão
de desembarque, o sujeito deverá notificar ao Departamento de Imigração, Escritórios de
Imigração ou Policia local com um notificado contendo nome, número do passaporte e novo
endereço dentro de sete dias.

27)Deixe os Himalaians mudarem os visitantes, não os mude, então lembre disto enquanto os

13 / 15

Visto

visitantes estão fazendo trekking. Proteja o ambiente natural.

A) Deixe o lugar de acampamento mais limpo de que como achou. B) Sem fogueiras. C)
Queimem papéis secos e pacotes em um lugar seguro.D) Mantenha a água local limpa e evite
usar poluentes. E) Plantas devem ser deixadas florir em seu habitat natural. F) Ajude seus
guias à seguirem as medidas de conservação.

28)Cidadãos indianos são permitidos a viajar para o Nepal com os seguintes documentos:

Passaporte ou carteira de motorista com fotografia, ou carteira de identidade com fotografia
emitida pelo governo, ou título de eleitor com fotografia, ou Cartão de Racionamento, ou
Certificado de Registro emitido pela Embaixada ao cidadão indiano com estadia no Nepal, ou
uma identidade com esse fim especifico emitida pela Embaixada da Índia para o cidadão
indiano no caso de uma exigência, ou documento com fotografia e estabelecendo a identidade,
emitida pelo magistrado sub-divisional ou qualquer autoridade acima.

29)Rota de vôos para visitar o Nepal :

a) Existem vôos diários de São Paulo - Doha – Katmandu pela Qatar Airways.

b)Existem vôos diários de São Paulo - Abu Dhabi – Katmandu pela Etihad Airways
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c)Existem vôos diários de São Paulo - Istanbul – Katmandu pela Turkish Airways

d) Existem diversos vôos para o Nepal via Europa e também com escalas em Nova Déli,
Karachi, Bangalore e Mumbai.
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