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ประเทศญี่ปนุ
เอกสารในการขอวีซา
¾ พาสปอรต เลมจริง มีอายุใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน
¾ รูปถาย 2” – 2.5” จํานวน 2 รูป หนาตรง พื้นหลังสีขาว หรือ สีออน รูปถายไมเกิน 3 เดือน
(หามเปนรูปถายสติ๊กเกอร, รูปที่ ปรินทเอง, รูปที่ใสแวนดํา หรือ รูปที่ถายยิ้มเห็นฟน)
¾ สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถามี ), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล
(ถามี )
¾ สูติบัตร (อายุต่ํากวา 15 ป)
¾ ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ตัวจริง เปนภาษาอังกฤษ), สําเนาทะเบียน
การคา หรือ หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน)
¾ นักเรียน และนักศึกษา : ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง เปน
ภาษาอังกฤษ) สําหรับ นักเรียนที่อายุต่ํา กวา 15 ป สามารถถายสําเนาบัตรประจําตัว
นักเรียนที่ยังไมหมดอายุได
¾ ในกรณีที่ไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง
1.บิดา และมารดาจะตองทําหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ณ ที่วาการอําเภอ หรือที่ทําการเขต
2.สําเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
3.ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
4.การเงิน (สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน ) ของบิดา หรือมารดา
¾ ขาราชการ : จดหมายรับรองการทํางานจากตนสังกัด (ตัวจริง เปนภาษาอังกฤษ) และ
สําเนาบัตรขาราชการ 1 ชุด
¾ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือประจําตั้งแตหนาแรกจนถึงปจจุบัน
ปกติ บริษัทฯ จะยื่นวีซากรุป ซึ่งจะใชเวลา 7-10 วันทําการ ลูกคาไมตองไปโชวตัวที่สถานฑูต
กรณีลูกคาสงเอกสารลาชา หรือ เอกสารไมครบ จะตองทําการยื่นวีซาเดี่ยว ใชเวลา 3-4 วันทํา
การ ในกรณียื่นวีซาเดี่ยว ลูกคาจะตองไปโชวตัวที่สถานฑูตดวย (แตบริษัท จะเปนผูนัดคิวดวย)
และเอกสารทุกชนิดจะตองใชตัวจริงนําไปโชวดวยทั้งหมด ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม (สําหรับลูกคาที่
เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุนแลว ภายใน 3 ป ไมจําเปนตองไปโชวตัว)
*** สําหรับทานที่ยื่นวีซากรุปกับทางบริษัททัวร จะตองเดินทางไปและกลับพรอมกันตามกําหนด รวมถึง
ทานที่ยื่นวีซาเดี่ยวดวยตนเองแตไดมีการอางอิงถึงญาติซงึ่ ทําการยื่นวีซาในกรุป เมื่อเดินทางกลับมาถึง
สนามบินดอนเมืองแลวทุกทาน กรุณานําพาสปอรตใหหวั หนาทัวรเพื่อรายงานตอสถานฑูตญี่ปุนดวย***
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..................................................
..................................................

....วันที่ทําจดหมาย......
To Whom It May Concern,
This is to certify that ……….ชื่อคนเดินทาง............., has been employed by ……….ชื่อบริษัท
.................., since ………..เริ่มงานตั้งแตวันที่เทาไหร......... until the present. Her/His position is an
……..ตําแหนงงาน........... and receive salary is ………..เงินเดือนตอเดือน............ Baht per month.
He/She would be traveling to Japan on October 21-28, 2006 (Period ที่เดินทาง).

If you have any queries, please contact us at the address and telephone number
given.
Yours Sincerely

…….ชื่อหัวหนาฝาย/กรรมการ.........
……….ตําแหนง..............................

(พรอมประทับตราบริษัท)
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ที่อยูที่บานเปนภาษาอังกฤษ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....วันที่ทําจดหมาย......
To Whom It May Concern,

Dear Sir, Madam
This is a letter that my wife,son,sister,……………ชื่อผูท
 ี่จะออกคาใชจาย
ให………, he/she is guarding by myself, I will be responsible all expenses
occurring during visit to Japan (with myself) period on 10-17 JUN’ 06

Thank you in advance for your kindness.
Faithfully Yours,
------ลายเซ็นผูออกคาใชจาย-------(--------ชื่อเปนภาษาอังกฤษ-----------)

