การเริ มเปิ ดศูนย์ รับยืนวีซ่าประเทศญีปุ่น (JVAC) เพือการรั บยืนคําร้ องและคืนหนังสือเดินทางของบุคคลทัวไป
สถานทูตญีปุ่ น ประจําประเทศไทย
1. ตังแต่
 วนั ที 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา ทางสถานทูตญีปุ่ น ประจําประเทศไทย ได้ ทําข้ อตกลงให้ “ศูนย์รับยืนวีซา่ ประเทศญีปุ่ น (JVAC)”

รับยืนคําร้ องและคืนหนังสือเดินทางจากบริ ษัทตัวแทน
2. เพือเป็ นการขยายขอบข่ายของงานและพัฒนางานด้ านบริ การรับยืนวีซา่ ดังนัน ตังแต่
 วนั ที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป ศูนย์ JVAC

จะดําเนินการรับยืนวีซา่ ทุกประเภท ยกเว้ น การยืนขอวีซา่ สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ และตังแต่
 วันพฤหัสบดีที 23
กันยายน ศกนี  จะมีการเปิ ดเคาน์เตอร์ บริ การทีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอืนๆ อีก 5 จังหวัด อนึงผู้ทีมีภมู ิลําเนาใน 9 จังหวัดภาคเหนือ กรุณายืนที
สถานกงสุลใหญ่ญีปุ่ นทีเชียงใหม่ เท่านัน รายละเอียดของขอบข่ายงานเป็ นไปตามทีระบุไว้ ข้างล่าง จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพือทราบและขอความ
ร่ วมมือมา ณ ทีนี 
3. วันและเวลาทําการ

ศูนย์ JVAC ในกรุ งเทพมหานคร :

(1)

เริ มตังแต่
 วนั พุธที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การรับยืนคําร้ อง :

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตังแต่
 เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพกั กลางวัน)

การคืนหนังสือเดินทาง :

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตังแต่
 เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. (ไม่มีพกั กลางวัน)
วันเสาร์ ตังแต่
 เวลา 08:30 น. ถึง 12:30 น.

ระยะเวลาดําเนินการ :

อย่างน้ อย 5 วันทําการนับจากวันทีรับยืนคําร้ อง (ยกเว้ นวันเสาร์ )

สถานที :

ชัน 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
(ดูรายละเอียดได้ จากแผนทีทีแนบมาด้ วย)

โทรศัพท์ :
(2)

02-632-1541-4
ศูนย์ JVAC ในต่างจังหวัด :

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี

เริ มตังแต่
 วันพฤหัสบดีที 23 กันยายน พ.ศ. 2553

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดระยอง เริ มตังแต่
 วันจันทร์ ที 27 กันยายน พ.ศ. 2553
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก

เริ มตังแต่
 วันพุธที 29 กันยายน พ.ศ. 2553

การรับยืนคําร้ องและคืนหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตังแต่
 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
ระยะเวลาดําเนินการ :

อย่างน้ อย 7 วันทําการนับจากวันทีรับยืนคําร้ อง

4. ประเภทของวีซา่ ทีรับยืน : ทุกประเภท ยกเว้ นการยืนขอวีซา่ สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และกรณีเร่งด่วนทีเกียวกับ

ทางด้ านมนุษยธรรม เท่านัน
5. อัตราค่าบริ การ : 535 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซา่ วีซา่ ทัวไป (Single) 1,080 บาท วีซา่ Multiple 2,160 บาท วีซา่ ทรานซิท (Transit) 260 บาท จะต้ องชําระค่าบริ การพร้ อมกับ
ค่าธรรมเนียมในวันยืนขอวีซา่
6. การเปิ ดเคาน์เตอร์ บริ การในต่างจังหวัด
(1)

หน่วยงานรับผิดชอบ : บริ ษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด

(2)

สถานที (6 จังหวัด) :

จังหวัดภูเก็ต (ไปรษณีย์ภเู ก็ต) จังหวัดชลบุรี (ไปรษณีย์ศรี ราชา) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ไปรษณีย์

พระนครศรี อยุธยา) จังหวัดระยอง (ไปรษณีย์ระยอง) จังหวัดนครราชสีมา (ไปรษณีย์นครราชสีมา) จังหวัดพิษณุโลก (ไปรษณีย์
พิษณุโลก)

7. อืนๆ

ทางศูนย์ JVAC จะรับยืนคําร้ องและคืนหนังสือเดินทางเท่านัน ทางสถานทูตญีปุ่ นยังคงเป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณาการอนุมตั วิ ีซา่

JVAC :

ศูนย์รับยืนวีซา่ ประเทศญีปุ่ น (กรุงเทพฯ)

สถานที :

ชัน 15 ยูนิต C ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

02-632-1541-4

E-mail :

info.jpth@vfshelpline.com

