EMBASSY OF JAPAN : สถานฑูตญีป
่ ่น
ุ

ที่ตงั ้ : 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์ โทร 0-2207-8503, 0-2696-3003
เวลายื่น : จันทร์ -ศุกร์ (ช่องหมายเลข 1,2 ) 08.30 น. – 11.15 น.
เวลารับ : จันทร์ – ศุกร์ 13.30 น. - 16.00 น.
เวลาดาเนินการ : 3 วัน
ค่ าธรรมเนียม
สาหรับวีซา่ ทัว่ ไป

1,080 บาท / ท่าน
่ ประเทศญีป
ระเบียบการยืน
่ ขอวีซา
่ ่น
ุ

หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้ องมีอายุการใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซา่
หน้ าประทับตราต้ องว่าง 2 หน้ าขึ ้นไป
ถ้ ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้ วย
ใบคาร้ องขอวีซ่า "Visa Form"
กรอกรายละเอียด ทุกข้ อเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ Download แบบฟอร์ มทาวีซ่าญี่ปุ่น
ติดรูปถ่าย พร้ อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี ้
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซา่ กรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่เดินทางไป ประเทศญี่ปนและลงลายเซ็
ุ่
นตาม
หนังสือเดินทาง 1 ใบ Download แบบสอบถามยื่นวีซ่าภาษาไทย
Download แบบสอบถามยื่นวีซ่าภาษาอังกฤษ

รู ปถ่ าย
ขนาด 2 x 2 นิ ้ว สีหรื อขาวดา พื ้นหลังต้ องเป็ นสีออ่ น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อดั ภาพแบบสติก๊ เกอร์
หรื อปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันด ไม่ยิ ้มให้ เห็นฟั นจะต้ องเป็ นรูปถ่ายที่ชดั เจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
ในกรณีท่ ผี ้ ูย่ นื เป็ นพนักงานหรื อข้ าราชการ
-

-

-

ให้ แสดงหนังสือรับรอง หรื อ สลิปเงินเดือน จากหน่วยงานที่สงั กัด
ระบุตาแหน่ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาที่พกั ร้ อน
ทะเบียนบ้ าน ตัวจริ ง พร้ อม สาเนา 1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคาร้ องหรื อของผู้อปุ การะ) ฉบับจริ งและสาเนา (ทุกหน้ า) 1 ชุด (ใช้ สาหรับยื่นในกรณีที่ผ้ ยู ื่น
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางด้ วย ตัวเอง ยกเว้ นสาหรับผู้ยื่นที่เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจหรื อมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น ซึง่ มีอตั ราเงินเดือนตังแต่
้ 2 หมื่นบาทขึ ้นไปและสามารถตรวจสอบ
ได้ จากหนังสือรับรองการทางาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้รวมถึงการยื่นสาหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคล
ดังกล่าวด้ วย)
สาหรับพนักงานบริ ษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจหรื อมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น ซึง่ มีอตั ราเงินเดือน
ตังแต่
้ 2 หมื่นบาทขึ ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทางาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทังนี
้ ้รวมถึงการยื่น
สาหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้ วย
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ ามีขอด้ วย

ในกรณีท่ ปี ระกอบธุรกิจส่ วนตัว
-

-

คัด หนังสือรับรองจดทะเบียนบริ ษัท หรื อ ทะเบียนการค้ าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ากว่า 3 เดือน
ทะเบียนบ้ าน ตัวจริ ง พร้ อม สาเนา 1 ชุด
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรั พย์ และ เงินฝากประจาเท่ านัน้ 6 เดือน ถ้ าไม่ ถงึ ขอเล่ มเก่ าด้ วยถ่ายสาเนาทุกหน้ า ต้ องไม่ต่ากว่า
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ ามีขอด้ วย

ในกรณีท่ เี ป็ นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้ การอุปการะเลีย้ งดู
แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา
และหนังสือรับรองการทางานหรื อหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรื อทะเบียนการค้ าของผู้อปุ การะ
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรั พย์ และ เงินฝากประจาเท่ านัน้ 6 เดือน ถ้ าไม่ ถงึ ขอเล่ มเก่ าด้ วย ถ่ายสาเนาทุกหน้ า ต้ องไม่ต่ากว่า

** ข้ อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น **









หากไม่เคยเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่ หรื อเดินทางเกิน 5 ปี แล้ วต้ องยื่นด้ วยตัวเอง
สามารถออกเป็ น Electronic visa ได้
เอกสาร และเวลาที่ใช้ ในการยื่นวีซา่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของสถานทูต
พาสปอร์ ตข้ าราชการเล่มสีน ้าเงินไม่ต้องทาวีซา่
แต่ต้องมีจดหมายรับรองการทางานจากหน่วยงาน และจดหมายเชิญ อยูไ่ ด้ 90 วัน
ข้ อแนะนาในการยื่นวีซา่ ญี่ปนุ่
เว็บไซต์สถานฑูตญี่ปนุ่

