ใบคำร้ องขอวีซ่ำประเทศญี่ปุ่น
(ติดรูปถ่ายที่นี่โดยใช้
กาวเท่านัน)
้
ขนาด 45 x 45 มม.
หรื อ 2 x 2 นิ ้ว

*Official use only

กรุ ณำพิมพ์ หรื อเขียนเป็ นภำษำอังกฤษด้ วยตัวพิมพ์ ใหญ่
นามสกุล (กรอกตามหนังสือเดินทาง)
MUANGYIM
ชื่อตัวและชื่อกลาง (กรอกตามหนังสือเดินทาง)
YIM
กรอกชื่อตัว และ/หรื อ นามสกุลเก่า กรณีที่เคยเปลี่ยน
NONE
วันเดือนปี เกิด 30/04/2007
สถานที่เกิด
MUANG
(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)

(เขต / อาเภอ)

.
.
.
CHIANG MAI
(จังหวัด)

.

THAILAND
(ประเทศ)

เพศ : ชาย  หญิง 
สถานภาพการสมรส : โสด  แต่งงาน  หม้ าย  หย่า 
สัญชาติ
THAI
สัญชาติเดิมหรื อสัญชาติอื่น
NONE
หมายเลขประจาตัวประชาชน
1-1234-12345-12-3
ประเภทหนังสือเดินทาง : ทูต  ราชการ  ธรรมดา  อื่นๆ  หมายเลขหนังสือเดินทาง AA123456
ออกให้ ณ จังหวัด
CHIANG MAI
วันที่ออก
10/03/2017

.
.
.
.
.

ออกให้ โดย

.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

วันที่หมดอายุ

(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)

09/03/2022

(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)
วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศญี่ปนุ่ TO VISIT MOTHER (กรุณาระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทางอย่างละเอียด) .

ระยะเวลาที่ประสงค์จะพานักที่ประเทศญี่ปนุ่
28 DAYS
วันที่จะเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่
13 APRIL 2017
ชื่อสนามบินที่เข้ าประเทศญี่ปนุ่
NARITA
ระบุเที่ยวบินหรื อสายการบิน
JAL-006
ชื่อและที่อยูข่ องโรงแรมหรื อบุคคลที่ทา่ นประสงค์จะไปพานักด้ วย
ชื่อ
MRS. SUDA GAIMU
เบอร์ โทรศัพท์
03-3230-1230
ที่อยู่ 8-1 SANBAN-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0075
วันที่และระยะเวลาที่พานักในประเทศญี่ปนครั
ุ่ ง้ ล่าสุด 4 – 20 FEBRUARY 2016, 17 DAYS
ที่อยู่ปัจจุบนั ในประเทศไทย (หากมีมากกว่า 1 ที่ กรุณาระบุทงหมด)
ั้
ที่อยู่
20 M.1, T.HAIYA, A.MUANG, CHIANG MAI 50100 THAILAND
เบอร์ โทรศัพท์
053-456789
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
081-2345678
.
อีเมล์
ABCDEFG@GMAIL.COM
อาชีพและตาแหน่งปั จจุบนั
STUDENT
ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้ าง (บริ ษัท / โรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย)
ชื่อ
ABC SCHOOL
เบอร์ โทรศัพท์
053-123456
ที่อยู่
90 MAHIDOL RD., T.HAIYA, A.MUANG, CHIANG MAI 50100 THAILAND

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

*อาชีพของคูส่ มรส (หรื อผู้ปกครองกรณีที่ผ้ ยู ื่นเรื่ องเป็ นผู้เยาว์หรื อผู้อยูภ่ ายใต้ อปุ การะ) :
COMPANY EMPLOYEE
.
ผู้ค ้าประกันหรื อบุคคลอ้ างอิงในญี่ปนุ่ (กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค ้าประกันหรื อบุคคลที่ท่านจะไปเยี่ยมที่ญี่ปน)
ุ่
ชื่อ
MRS. SUDA GAIMU
เบอร์ โทรศัพท์
03-3230-1230
.
ที่อยู่ 8-1 SANBAN-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0075
.
วันเดือนปี เกิด 01/04/1977
เพศ : ชาย  หญิง 
(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)

ความสัมพันธ์กบั ผู้ยื่น
MOTHER
อาชีพและตาแหน่ง
HOUSEWIFE
สัญชาติและสถานภาพการพานักในประเทศญี่ปนุ่
THAI, PERMANENT RESIDENCE
ผู้เชิญที่ประเทศญี่ปนุ่ (กรณีที่ผ้ เู ชิญหรื อผู้รับรองเป็ นบุคคลเดียวกันกับผู้ค ้าประกัน ให้ กรอกว่า “Same as above”)
ชื่อ
SAME AS ABOVE
เบอร์ โทรศัพท์
ที่อยู่
วันเดือนปี เกิด
เพศ : ชาย  หญิง 
(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)

ความสัมพันธ์กบั ผู้ยื่น
อาชีพและตาแหน่ง
สัญชาติและสถานภาพการพานักในประเทศญี่ปนุ่
*หมายเหตุ/สถานการณ์พิเศษ (ถ้ ามี) (กรณีผ้ ยู ื่นมีเหตุผลด้ านมนุษยธรรม เพื่อจะให้ พิจารณาในเงื่อนไขสถานการณ์พเิ ศษ)
ท่านเคยมีประวัตดิ งั ต่อไปนี ้หรื อไม่
 ท่านเคยก่ออาชญากรรมหรื อถูกดาเนินคดีในประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อไม่
ใช่
 ท่านเคยถูกตัดสินจาคุกเป็ นเวลา 1 ปี หรื อมากกว่าในประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อไม่**
ใช่
 ท่านเคยถูกส่งตัวกลับหรื อให้ ออกจากประเทศญี่ปนหรื
ุ่ อประเทศใดประเทศหนึง่ อันเนื่องมาจากการอยูเ่ กิน
ใช่
กว่ากาหนดของวีซา่ หรื อมีการละเมิดกฎหมายหรื อกฎระเบียบอืน่ ๆหรื อไม่
 ท่านเคยถูกดาเนินคดีหรื อถูกตัดสินจาคุกในข้ อหาครอบครองสารเสพติดในประเทศใดประเทศหนึง่ ซึง่ ถือว่า
ใช่
เป็ นการละเมิดกฎหมายว่าด้ วยสารเสพติด กัญชา ฝิ่ น สารกล่อมหรื อกระตุ้นประสาทหรื อไม่**
 ท่านเคยพัวพันการค้ าประเวณี หรื อเป็ นนายหน้ าหรื อจัดหาโสเภณีให้ กบั บุคคลอื่นๆ หรื อเอื ้ออานวย
ใช่
สถานที่เพื่อการค้ าประเวณี หรื อมีสว่ นในกิจกรรมใดๆโดยตรงกับการค้ าประเวณีหรื อไม่
 ท่านเคยก่อคดีการค้ ามนุษย์หรื อชักชวน/ให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์หรื อไม่ ใช่
**กรุณาทาเครื่ องหมายทีช่ ่อง “ใช่” หากท่านเคยถูกพิพากษา แม้ วา่ คาพิพากษานันจะยั
้ งอยูร่ ะหว่างการรอลงอาญา
หากท่านตอบ “ใช่” ในคาถามข้ อใดข้ อหนึง่ ข้ างต้ น กรุณาชี ้แจงรายละเอียดด้ วย

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 

“ข้ าพเจ้ าขอสัญญาว่าข้ อความข้ างต้ นเป็ นความจริงและถูกต้ อง ข้ าพเจ้ าตระหนักว่าสถานภาพและระยะเวลาที่จะได้ รับอนุญาตขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองเมื่อเดินทางไปถึงประเทศญี่ปนุ่ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจดีวา่ การได้ รับวีซา่ นันไม่
้ ใช่เป็ นการยืนยันว่าจะได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าประเทศหาก
พบว่าบุคคลนันเป็
้ นบุคคลที่ไม่สามารถยอมรับได้ ”
“ข้ าพเจ้ ายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล (โดยให้ บริษัทตัวแทนซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ยนื่ เอกสารเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ า) เพื่อการขอ
วีซา่ กับสถานทูตญี่ปนุ่ / สถานกงสุลญี่ปนุ่ และ (มอบหมายให้ ตวั แทน) ชาระค่าธรรมเนียมวีซา่ แก่สถานทูตญี่ปนุ่ / สถานกงสุลญี่ปุ่น (กรณีทตี่ ้ องชาระ
ค่าธรรมเนียม)

วันที่ยื่นคาร้ อง

01/04/2017

ลายเซ็นผู้ยื่นคาร้ อง

(แบบเดียวกับในหนังสือเดินทำง)

(วัน / เดือน / ปี ค.ศ.)
*กรอกในกรณีที่จาเป็ นเท่านัน้
ข้ อมูลส่วนบุคคลในใบคาร้ องขอวีซา่ และข้ อมูลเพิ่มเติมซึง่ ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในที่นี ้หมายถึง การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล) จะได้ รับการจัดการ
อย่างเหมาะสมตามพรบ.ว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ กาหนดโดยองค์กรบริหาร (พระราชบัญญัติที่ 58 ปี 2003 ต่อจากนี ้คือ “พระราชบัญญัติ”)
การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกนามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการขอวีซา่ และความจาเป็ นอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในมาตรา 8 ของ
พระราชบัญญัติ ภายใต้ พระราชบัญญัติการเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล จะได้ รับการคุ้มครองมิให้ ถกู นาไปใช้ ในทางที่ผิดหรือสูญหาย หรือเข้ าถึงข้ อมูลโดย
มิได้ รับอนุญาต

.

