
ใบค าร้องขอวซีา่ประเทศญีปุ่น่ 

 

 

 

 

 

นามสกุล (กรอกตามหนังสือเดินทาง) ____________________________________________________________________  

ชื่อตัวและชื่อกลาง (กรอกตามหนังสือเดินทาง)  ____________________________________________________________________________  

 กรอกชื่อตัว และ/หรือ นามสกุลเก่า กรณีทีเ่คยเปลีย่น 

  ___________________________________________________________________________________________________________________  

วันเดือนปีเกิด  ________________  สถานที่เกิด  ________________________________________________________________________  
 (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) (เขต / อ าเภอ) (จังหวัด) (ประเทศ) 

เพศ : ชาย หญิง สถานภาพการสมรส : โสด แต่งงาน หม้าย หย่า 

สัญชาติ  __________________________________________________________________________________________________________________  

 สัญชาติเดิมหรือสัญชาติอื่น  _______________________________________________________________________________________  

หมายเลขประจ าตัวประชาชน  ___________________________________________________________________________________________  

ประเภทหนังสือเดินทาง : ทูต ราชการ ธรรมดา อื่นๆ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง  _______________________________________  

ออกให้ ณ  _____________________________________________________________  วันที่ออก  _______________  

 (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) 

ออกให้โดย  _____________________________________________________________  วันที่หมดอายุ  ____________  

 (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น  _____________________________________________________________  

ระยะเวลาที่ประสงค์จะพ านักที่ประเทศญ่ีปุ่น  _____________________________________________________________  

วันที่จะเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น  _______________________________________________________________________  

ชื่อสนามบินที่เข้าประเทศญ่ีปุ่น  _________________  ระบุเที่ยวบินหรือสายการบิน  _____________________________  

ชื่อและที่อยู่ของโรงแรมหรือบุคคลที่ท่านประสงค์จะพ านักด้วย 

 ชื่อ  ______________________________________________________  โทรศัพท์  ____________________  

 ทีอ่ยู่  _______________________________________________________________________________________  

วันที่และระยะเวลาที่พ านักที่ประเทศญ่ีปุ่น (ครั้งล่าสุด)  ______________________________________________________  

ที่อยู่ปัจจุบัน (หากมีมากกว่า 1 ที่ กรุณาระบุทั้งหมด) 

 ที่อยู่  _______________________________________________________________________________________  

 โทรศัพท์  __________________________________________________  โทรศัพท์มือถือ  ________________  

อาชีพและต าแหน่งปัจจุบัน  ___________________________________________________________________________  

ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง (บริษัท) 

 ชื่อบริษัท  _________________________________________________  โทรศัพท์  ____________________  

 ที่อยู่  _______________________________________________________________________________________  

  

ติดรูปถา่ยที่นี ่

 ขนาด 45 × 45 มม.  

หรือ 2 × 2 นิ้ว 

*ส าหรบัเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วตรงนี้ โดยใช้กาวเท่านั้น ห้ามใช้ที่เย็บ 

กระดาษตดิรูป จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และไม่เกิน 6 เดือน 

กรอกรายละเอยีด ชื่อ เมือง จังหวัด และประเทศท่ีเกิด 

กรอกนามสกุล เป็นตัวพิมพใ์หญ่ 

ให้กากบาทลงในช่องที่ถูกต้อง 

กรอกสัญชาต ิ

ระบุจุดประสงคใ์นการเดินทางอย่างละเอียด 

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง การ 

กรอกเบอร์โทรศัพท์ เริ่มต้น 

จากรหัสจังหวัดของประเทศ 
177 Witthaya Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

02-207-8503 012-345-6789 

15th Floor, Unit C, Silom Complex Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand 

Japan Visa Application Centre 02-632-1541-4 

03-3230-1230 

Bangkok 

Ministry of Foreign Affairs 

10/03/2010 

10/03/2015 

1 – 1 2 3 4   – 1 2 3 4 5 – 1 2 - 3 

Thai 

Company Employee, Assistant Director 

None 

to visit relatives 

15 days 

March 10 2012 

Narita JAL-006 

A123456 

Hotel Kayuukaikan 

8-1, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102 

15/04/1970 Bangkok Thailand 

MUANGYIM 

Mr. Siam 

Bangrak 

None 

x x 

กรุณาพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

February 4 – April 3 2007, 3 month 

x 



*อาชีพของคู่สมรส (หรือผู้ปกครองกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้เยาว์หรือผู้อยู่ภายใต้อุปการะ) 

 ________________________________________________________________________________________________  

ผู้ค้ าประกันหรือบุคคลอ้างอิงในญ่ีปุ่น (กรุณาระบุรายละเอียดเก่ียวกับผู้ค้ าประกัน หรือบุคคลที่ท่านจะไปเยี่ยมที่ประเทศญ่ีปุ่น) 

 ชื่อ  __________________________________________________________  โทรศัพท์  ____________________  

 ที่อยู่  _________________________________________________________________________________________  

 วันเดือนปีเกิด  _________________  เพศ : ชาย หญิง 

  (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) 

 ความสัมพันธ์กับผู้ยื่น  ____________________________________________________________________________  

 อาชีพและต าแหน่ง  ______________________________________________________________________________  

 สัญชาติและสถานภาพการพ านักที่ประเทศญ่ีปุ่น  ________________________________________________________  

ผู้เชิญที่ประเทศญ่ีปุ่น (กรณีที่ผู้เชิญหรือผู้รับรองเป็นบุคคลเดียวกันกับข้างต้น ให้กรอกว่า “same as above”) 

 ชื่อ  __________________________________________________________  โทรศัพท์  ____________________  

 ที่อยู่  _________________________________________________________________________________________  

 วันเดือนปีเกิด  _________________  เพศ : ชาย หญิง 

 (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) 

 ความสัมพันธ์กับผู้ยื่น  _____________________________________________________________________________  

 อาชีพและต าแหน่ง  ______________________________________________________________________________  

 สัญชาติและสถานภาพการพ านักที่ประเทศญ่ีปุ่น  ________________________________________________________  

*หมายเหตุ / สถานการณ์พิเศษ (ถ้ามี)  __________________________________________________________________  

ท่านเคยมีประวัติดังต่อไปนี้หรือไม่ 

 ท่านเคยก่ออาชญากรรมหรือถูกด าเนินคดีในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ ใช ่ ไม่ใช่ 

 ท่านเคยถูกตัดสินจ าคุกเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่าในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่** ใช ่ ไม่ใช่ 

 ท่านเคยถูกส่งตัวกลับหรือให้ออกจากประเทศญ่ีปุ่นหรือประเทศใดประเทศหนึ่งอันเนื่องมาจากการ  ใช ่ ไม่ใช่ 

อยู่เกินกว่าก าหนดของวีซ่า หรือมีการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ หรือไม่ 

 ท่านเคยถูกด าเนินคดีหรือถูกตัดสินจ าคุกในข้อหาครอบครองสารเสพย์ติดในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่ง ใช ่ ไม่ใช่ 

ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสารเสพย์ติด กัญชา ฝ่ิน สารกล่อมหรือกระตุ้นประสาทหรือไม่** 

 ท่านเคยพัวพันการค้าประเวณี หรือเป็นนายหน้าหรือจัดหาโสเภณีให้กับบุคคลอื่นๆ หรือเอื้ออ านวย ใช ่ ไม่ใช่ 

สถานที่เพื่อการค้าประเวณีหรือมีส่วนในกิจกรรมใดๆ โดยตรงกับการค้าประเวณีหรือไม่ 

 ท่านเคยก่อคดีการค้ามนุษย์ หรือชักชวน หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการกระท าผิดเก่ียวกับ ใช ่ ไม่ใช่ 

การค้ามนุษย์หรือไม่ 

**กรุณาท าเครือ่งหมายที่ช่อง “ใช่” หากท่านเคยถูกพพิากษา แมว้่าค าพพิากษานั้นจะยังอยู่ระหว่างการรอลงอาญา 

หากท่านตอบ “ใช่” ในค าถามข้อใดข้อหนึง่ข้างต้น กรุณาช้ีแจงรายละเอียดดว้ย 

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้อความข้างตน้เป็นความจริงและถกูตอ้ง ข้าพเจ้าตระหนักว่าสถานภาพและระยะเวลาที่จะไดร้บัอนญุาต ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของ 

เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางไปถงึประเทศญีปุ่่น ข้าพเจ้าเข้าใจดวี่าการได้รบัวซี่านัน้ไม่ใช่เปน็การยืนยันวา่จะได้รบัสิทธ์ิในการเข้าประเทศ หาก 

พบว่าบุคคลนัน้เปน็บคุคลทีไ่ม่สามารถรับได้ 

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลโดยใหบ้ริษทัตัวแทนซึ่งไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ย่ืนเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคลของข้าพเจ้าเพือ่การขอวซี่า 

กับสถานทตูญี่ปุน่ / สถานกงสุลญี่ปุน่ และมอบหมายใหบ้รษิัทตัวแทนช าระค่าธรรมเนียมวซี่าแก่สถานทตูญีปุ่่น / สถานกงสุลญี่ปุน่ 

(กรณีทีต่้องช าระค่าธรรมเนียม) 

วันที่ยื่นค าร้อง  __________________  ลายเซ็นผู้ยื่นค าร้อง  ____________________________________  

 (วัน / เดือน / ปคี.ศ.) (แบบเดียวกบัหนังสือเดินทาง) 

*กรอกในกรณีที่จ าเปน็เท่านั้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลในใบค าร้องขอวซี่าและข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่า (ในทีน่ี้หมายถงึ การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล) จะไดร้ับการจัดการอย่าง 

เหมาะสมตามพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก าหนดโดยองคก์รบรหิาร (พระราชบญัญตัทิี่ 58 ปี 2003 ในทีน่ี้หมายถึง 

พระราชบัญญัติ) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลจะถูกน ามาใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ในการด าเนนิการขอวีซ่าและความจ าเป็นอืน่ๆ ตามวัตถุประสงคท์ีร่ะบไุวใ้น 

มาตรา 8 ของพระราชบัญญัต ิภายใตพ้ระราชบัญญัตกิารเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล จะไดร้ับการคุม้ครองมใิห้ถกูน าไปใช้ในทางที่ผิดหรือสูญหาย 

หรือเข้าถงึข้อมูลโดยมิไดร้ับอนญุาต 

Mr. Robert  Taylor 03-3230-1111 

2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100 

01/04/1965 x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

กรณีผู้ยื่นมเีหตุผลด้านมนุษยธรรม เพื่อจะให้พิจารณาในเงื่อนไขสถานการณพ์ิเศษ 

Brother in law 
Company Employee, Director 

same as above 

ให้กากบาทลงในช่องที่ถูกต้อง 

กรณีท่ีเป็นเด็กแรกเกิด ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะสามารถเซ็นแทน และระบุความสัมพันธ์ (เช่น เซ็นโดยมารดา) 

 

02/02/2012 

U.S.A., Intra-company Transferee 

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง การ 

กรอกเบอร์โทรศัพท์ เริ่มต้น 

จากรหัสจังหวัดของประเทศ 


