
แบบสอบถามเพื�อการยื�นขอวซีา่

กรณุากรอกเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหนึ�ง

กรุณากรอกแบบสอบถามตามวตัถปุระสงคก์ารเดนิทาง หากขอ้มลูเป็นเท็จ จะมผีลตอ่การพจิารณาคํารอ้งขอวซีา่ 
                               

☆☆☆☆คาํถามสําหรบัผูย้ ื�นขอวซีา่ทกุทา่น                OOOOหมายเลขหนงัสอืเดนิทาง→  →  →  →  ____________________________________________________________________________________________

Ｑ１Ｑ１Ｑ１Ｑ１ ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางทั /งหมดกี�เลม่ ? (รวมทั /งที�เคยมใีนอดตี)

□１เลม่　　□２～３เลม่　　□มากกวา่3เลม่　（ระบ_ุ_____เลม่）

Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２ ทา่นเคยทําหนังสอืเดนิทางสญูหาย ถกูขโมย ทิ/งหรอืไดค้นืหน่วยงาน หรอืไม ่ ? ไมใ่ช ่□□□□ ใช่　　　　□□□□
หากใช ่หนงัสอืเดนิทางสญูหาย หรอืถกูขโมยเมื�อไร

□ภายใน１ปี　　□มากกวา่1ปีไมเ่กนิ5ปี　　□5ปีขึ/นไป

Ｑ３Ｑ３Ｑ３Ｑ３ ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่ หรอืไม ่ ? ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□
       หากใช ่ทา่นเคยถกูปฎเิสธจากสถานทตูญี�ปุ่ น หรอื จากสถานทตูอื�นๆ กรณุาระบุ

（ชื�อสถานทตู　:　　　　         　　 　      　　　　　　　　　　　　　　　）

（ถกูปฏเิสธเมื�อไหร ่ :　　　　         　　 　      　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ４Ｑ４Ｑ４Ｑ４ ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ น หรอืไม ่ ?

□ ครั /งแรก　　□ 1～３ครั /ง　　□ มากกวา่3ครั /งขึ/นไป　（ระบ_ุ_____ครั /ง）

Ｑ5Ｑ5Ｑ5Ｑ5
ทา่นเคยถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ หรอื เคยพํานักในตา่งแดนอยา่งผดิกฎหมายแลว้ถกูสง่ตัว
กลับหรอืไม ่ ?  (รวมทั /งจากประเทศญี�ปุ่ นและ/หรอืประเทศอื�น) ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□

หากใช ่ระบปุระเทศ และ ระยะเวลา
ประเทศ（　　　　    　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

เดนิทางไปเมื�อไร ไปพํานักชว่งไหน（　　　　    　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

สถานที�ที�ไปพํานัก（　　　　    　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

AAAA สําหรบัวซี่าแบบ Multiple Multiple Multiple Multiple ((((ผูท้ ี�มคีณุสมบตัเิขา้ขา่ยในการยื�นขอวซี่าแบบ Multiple Multiple Multiple Multiple เทา่น ั0น กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดตามระเบยีบการ))))

Ａ－①Ａ－①Ａ－①Ａ－①
ทา่นตอ้งการวซีา่แบบ Multiple หรอืไม ่ ?  หากใช ่ กรณุาแจง้ความประสงคข์องทา่นกับเจา้หนา้ที�
ที�เคานเ์ตอร์ ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□

Ａ－②Ａ－②Ａ－②Ａ－② ประเภทของวซีา่เพื�อการพํานักระยะสั /นแบบ Multiple

□ 1. ธุรกจิ/ผูเ้กี�ยวขอ้งดา้นวัฒนธรรม           □ 2. ทั�วไป (ทอ่งเที�ยว)

□ 3. ผูท้ี�เคยถอืสัญชาตญิี�ปุ่ นในอดตี            □ 4. ครอบครัวของผูท้ี�มวีซีา่ทํางาน

BBBB สําหรบัผูท้ ี�เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมเพื�อน เยี�ยมญาต ิ((((วซีา่เพื�อการพํานกัระยะส ั0นไมเ่กนิ 90 90 90 90 วนั))))

Ｂ－①Ｂ－①Ｂ－①Ｂ－① ทา่นมผีูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใหใ้ชห่รอืไม ่ ？ ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□
Ｂ－②Ｂ－②Ｂ－②Ｂ－② ทา่นมเีพื�อนหรอืคนรูจั้กอาศัยอยูท่ี�ประเทศญี�ปุ่ นหรอืไม ่ ? ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□
Ｂ－③Ｂ－③Ｂ－③Ｂ－③ ทา่นมแีฟนหรอืคูห่มั /นอาศัยอยูท่ี�ประเทศญี�ปุ่ นหรอืไม ่ ? ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□
Ｂ－④Ｂ－④Ｂ－④Ｂ－④ ทา่นมญีาต(ิที�ไมใ่ชค่นญี�ปุ่ น)อาศัยอยูท่ี�ประเทศญี�ปุ่ นหรอืไม ่ ? ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□

หากใช ่มญีาตกิี�คน             ＜　　　　＜　　　　＜　　　　＜　　　　คน＞＞＞＞

กรณุาทําเครื�องหมายวงกลมแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูย้ื�นกบัญาต ิ (เชน่ บดิา มารดา พี�นอ้ง อื�นๆ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)

Ｂ－⑤Ｂ－⑤Ｂ－⑤Ｂ－⑤ มบีคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ยกันกับทา่นหรอืไม ่ ? ไมใ่ช่　　　　□□□□ ใช่　　　　□□□□
หากใช ่กรณุาระบสุถานภาพวซีา่ของบคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ย

□ไดรั้บวซีา่แลว้　 　　        □ยื�นคํารอ้งแลว้และอยูใ่นระหวา่งพจิารณา     □ยื�นคํารอ้งวนั
เดยีวกนั
  
  

หากใช ่กรณุากรอกรายละเอยีด ชื�อ วนัเดอืนปีเกดิ ของบคุคลที�จะเดนิทางไปดว้ย

※※※※กรณีที�ย ื�นขอวซีา่เพื�อการพํานกัระยะส ั0นจะไมส่ามารถทํางานในประเทศญี�ปุ่ นได้ ยนืยนั □□□□

CCCC
ไมใ่ช ่□□□□ ใช ่□□□□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　วันที� 　　／　　　　　　／　　　　　

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไดก้รอกขอ้มลูตามความจรงิทกุประการ            ลงชื�อ ((((ลายเซ็นแบบเดยีวกบัหนงัสอืเดนิทาง))))

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　     　　　　ลงชื�อเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวพมิพใ์หญ)่

(หมายเหต)ุ บคุคลที�จะเดนิทางผา่น(ประเทศญี�ปุ่ น) มใีบสถานภาพการพํานัก (Certificate of Eligibility) หรอืมหีนังสอืนํา
จากกระทรวงการตา่งประเทศ หรอืถกูเชญิจากหน่วยงานตอ่ไปนี/ JICA, HIDA กรณุาขา้มขอ้ A และ B ไปลงชื�อดา้นลา่ง

ในการยื�นขอวซี่าคร ั0งนี0 ทา่นคดิวา่ทา่นอาจจะตกเป็นเหยื�อของขบวนการคา้มนุษยห์รอืไม ่????
[    หมายเหต ุ ปัจจบุนัมรีายงานวา่บางทา่นไดต้กเป็นเหยื�อของขบวนการคา้มนุษยโ์ดยไมไ่ดต้ั /งใจ ดงันั/นทางสถาน
เอกอคัรราชทตูญี�ปุ่ นจงึมนีโยบายในการป้องกนัการคา้มนุษย ์ เรายนิดทีี�จะใหคํ้าปรกึษากบัทา่น โดยจะรักษาขอ้มลูของ
ทา่นเป็นความลบั]

　　ชื�อ：（　　　　　　             　　　　　　　　　　                    　　）วันเดอืนปีเกดิ：（ 　　　　　　                      　）

　　หมายเลขบัตรประชาชนกรณีที�เป็นคนไทย：（　　　　　　　　　　 　　                                                        ）

　  ความสัมพันธข์องทา่นกับผูย้ื�น：（         　　　　                                                                                 ）



Q－① NO □ YES □

โปรแกรมการเดนิทาง

โปรแกรมการเดนิทาง

จากกรุงเทพ→○○ ( ●●)
มอืถอื （ ）
โทร：XXX-XXXX-XXXX

จาก○○→เมอืง△△ จังหวดัอวิาเตะ
（ ○○, ××）

มอืถอื （ ）
โทร：XXX-XXXX-XXXX

จากเมอืง△△ จังหวดัอวิาเตะ→เมอืง○○ 
จังหวดัมยิางิ
（ △△）

มอืถอื （ ）
โทร：XXX-XXXX-XXXX

จากเมอืง○○ จังหวดัมยิาง→ิเมอืง△△ 
จังหวดัฟคุชุมิะ
（ □□）

มอืถอื （ ）
โทร：XXX-XXXX-XXXX

จากเมอืง△△ จังหวดัฟคุชุมิะ→○○
มอืถอื （ ）
โทร：XXX-XXXX-XXXX

จาก○○→กรุงเทพ ( ○○)

 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 (  31 มีนาคม พ.ศ. 2564 )

ทา่นมกํีาหนดการจะเดนิทางไปยัง 3 จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื คอื จังหวดัมยิาง ิ
จังหวดัฟคุชุมิะและจังหวดัอวิาเตะ  โดยไมจํ่ากดัวตัถปุระสงค ์ เชน่ 

ธรุกจิ  ศกึษาตอ่ ทํางาน ฯลฯ
● หากตอบ 『 ＹＥＳ 』 
※ 

● นอกเหนอืจากแผนการเดนิทาง  3 จังหวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
: ใบยนืยันการจองโรงแรม  ใบยนืยันการจองโปรแกรมทวัร์

บตัรเขา้ชมงานนทิรรศการ 
※  จะไมไ่ดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีม

●   แนบไวก้บัเอกสารของตวัแทน 1 ทา่น

กําหนดการเดนิทาง

วนั เดอืน ปี

วนั เดอืน ปี

　【ตัวอยา่ง】

 XX /11/  2011

　　　XX /11
โรงแรม○○●
โทร：XX-XXXX-XXXX

　　　XX /11
โรงแรม○●●
โทร：XX-XXXX-XXXX

　　　XX /11
โรงแรม●●●
โทร：XX-XXXX-XXXX

　　　XX /11

　  　XX /11


