འ ག་བ ་བཤལ་ གས་ །
ཞབས་ ག།: བ ་བཤལ་ མ་ གས་ ག་ལས་ བ ་བཤལ་པ ་ ད་ཐམ་བ ན་ད ད་དང་ ཆ་འ ག།
ཞབས་ ག་ ན་ས།
ཞབས་ ག་འ ་ ཡ ས་འ ལ་འཆར་ ་ https://beta.tashel.gov.bt  ་ ག་ལས་འ བ་ གས།
ལ་ ་བ ་བཤལ་པ ་ ད་ཐམ་ ་ག་ར་ ངས་འ ལ་ ག་ལས་མ ་ ད་འབདཝ་ ན། ང་ གས་བ ་བཤལ་ ་ ས་ཡང་ ག་ཐམ་ ་ ངས་འ ལ་
ག་ལས་ བཔ་མ་ཚད་ འ ལ་ ་ ་ལས་ཡང་ འ བ་ གསཔ་ ན།

ཞབས་ ག་ ན་ཐངས་ ་ ་ ་ མ་པ།

ས་ཚད།
འ ག་པ ་ བ ་བཤལ་ལས་ ་ཆ་མཉམ་ ིས་ ང་འ ལ་ལས་ ངས་ལས་ བ ་བཤལ་ ང་འ ལ་ ག་ཐམ་ ན་ད ་པ ་ཁར་ བ ་བཤལ་པ ་ ང་ ་འ ་མ་
བ ག་པ ་ ་མ་ བ ་བཤལ་ལས་ ་ ག་ཚང་ ་ འ ག་བ ་བཤལ་ གས་ ་ ས་ ད ་ བ་འབད་ད །
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ད ས་མ ་ ག་ཆ།
ས་ ན་ གས་ ་ ་ ང་ ས་ ་ ་ ག་ ་ཆ་གནས་ ད་པ ་ ལམ་ ག་ད ། ( ་གར་ ་ ་ ངས་ ན་པ་ ན་ ས་འ ན་འ ་པར་ལག་ ན་འཐབ་ ག)
འ ལ་ ད་འ ་ ག་དང་ བ ་ ན་ ་ ང་འ ལ་འཆར་ ་ www.bhutan.travel  ་ ག་ལས་འ བ།

ཞབས་ ག་མ ་ ད་ ་ ས་ ན།
● ཞབས་ ག་འ ་ ག་ཚང་ ་ ས་ ད་ ན་ ངས་ ༢ ་ནང་འ ད་མ ་ ད་འབད་ ང

འ ས་ ད་ཐངས་ མ་པ།
ད་ཐམ་ ་ ག་ ་ཞབས་ ག་འ ་ ངས་འ ལ་ ག་ལས་ ན་མ་ གཔ་འབད་འ བ། ན་ ང་ ན་བ ར་ ་ི འ ས་ བ ་བཤལཔ་ ་ལས་ ནམ་ ་ ་ ་
ལར་ ༢༠༠ དང་ ༢༥༠ ་བར་ནང་ ད་ད པ་ ད་ ་ལས་ ་ལར་ ༦༥ ་ ན་བ ན་ ང་འ ལ་འ ས་ ་ གཔ་མ་ཚད་ ད་ཐམ་ ི་འ ས་ བ ་བཤལ་
པ་ ་ ་ ་ལར་ ༤༠ ་ གཔ་ ན། ་ ག་ ས་ད ལ་ ་ ནང་འ ད་བ ་བཤལ་ལས་ ་ ་ ད་ ་ དཔ་ ན།

འ ལ་བ་འཐབ་ས/འ ལ་ ད་ ་ མ།
●

་ ང་དབང་ ག། བ ་བཤལ་ བ་ གས་འ ་ད ན། ༠༡-༣༢༣༢༥༡/༣༢༣༢༥༡ twangchuk@tourism.gov.bt

● བ ་ ན་དབང་ ། ད་ཐམ། ༠༢-༣༢༣༢༥༡/༣༢༣༢༥༢ dechen@tourism.gov.bt
● ཀ ། བ ་ ན་འ ག་ ག་མཉམ་འ ལ། ༠༢-༣༢༣༢༥༡/༣༢༣༢༥༢ karma@tcb.gov.bt
●

་ ་ ག་འ ན། བ ་ ན་འ ལ་ ག་འ ་ད ན། ༠༢-༣༢༣༢༥༡/༣༢༣༢༥༢ dorjirinzin@tcb.gov.bt

Email: info@tourism.gov.bt
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TOURISM COUNCIL OF BHUTAN
SERVICE: VERIFICATION AND ENDORSEMENT OF TOURIST VISA ON TASHEL
SYSTEM

SERVICE ACCESS POINTS
● Online, accessible athttps://beta.tashel.gov.bt
All international tourist visas are processed online. While regional e-permits can be
obtained online in a similar way as international visa, they can also obtain their entry
permits offline at the port of entry on arrival.

PROCEDURES TO AVAIL THE SERVICES

Qualifying criteria:
All Bhutanese tour operators must obtain a tour operator license from the Department of
Trade and their offices must be dully assessed by TCBbefore they can carry out the
tourism business.
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Documents required:
They must produce a valid passport with a minimum of 6 months validity (Indian
nationals may also use their Voters Identity Card (VIC).
All forms and information are available on our websitewww.bhutan.travel

TURN AROUND TIME:
● TAT is set at minimum of 2 working days

FEES & PAYMENT PROCEDURE:
Visa application service is offered online free of costs. However, from the government set tariff
(Minimum Daily Package Rate) of USD. 200 and 250 per tourist per night halt in Bhutan, based
on lean and peak seasons respectively, we deduct USD. 65 per tourist per night as SDF
(Sustainable Development Fee) and onetime visa fee of USD. 40 per tourist. The remaining
money is released to the local tour operator’s account.

CONTACT/FOCAL PERSON:
● Tshering Wangchuk, Asstt. Tourism Officer, 02323251/323252,twangchuk@tourism.gov.bt
● DechenWangmo, Visa, 02- 323251/323252, dechen@tourism.gov.bt
● Karma, ICT Associate, 02- 323251/323252, karma@tcb.gov.bt

● Dorji Rinzin, ICT Officer, 02- 323251/323252, dorjirinzin@tcb.gov.bt
Email: info@tourism.gov.bt
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