่ สาหร ับ “Entertainer” ทีไ่ ม่ได้ร ับใบสถานภาพการพาน ัก
No.11 ระเบียบการขอวีซา
้ ม เป็นต้น)
ี หรือผูฝ
(กรณีทเี่ ป็นการเข้าร่วมการแข่งข ันในฐานะน ักกีฬาอาชพ
้ ึ กซอ

1. หนังสือเดินทาง (ในวันยืน่ ขอวีซา่ มีหน ้าว่างทีไ่ ม่มตี ราประทับมากกว่า 2 หน ้าขึน้ ไป หากมีหนังสือเดินทาง

เล่มเก่า กรุณานามาแสดงด ้วย)
2. ใบคาร ้องขอวีซา่ (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญีปนประจ
ุ่
าประเทศไทย หรือรับได ้ทีศ
่ น
ู ย์ JVAC)
1 ชุด
3. รูปถ่าย (ขนาด 2x2 นิว้ สีหรือขาวดา ทีม่ พ
ี น
ื้ หลังเป็ นสีออ
่ น ไม่มล
ี วดลาย ไม่มก
ี ารแต่งภาพถ่าย จะต ้องเป็ น
ั เจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร ้อมติดรูปถ่ายลงในใบคาร ้อง)
รูปถ่ายทีช
่ ด
1 ใบ
4. แบบสอบถามเพือ่ การยืน่ ขอวีซา่ (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
ฉบ ับภาษาอ ังกฤษหรือภาษาไทย 1 ชุด
5. ทะเบียนบ ้าน
ฉบ ับจริงและสาเนา 1 ชุด
6. ประวัตสิ ว่ นตัว
1 ชุด
7. หนังสือรับรองการเป็ นนักกีฬาอาชีพ หรือผู ้ฝึ กซ ้อมจากสมาคมนักกีฬาอาชีพทีส่ งั กัด
ฉบ ับจริง 1 ชุด
8. หนังสือรับรองผลการแข่งขันเป็ นทางการ (จากสมาคมนักกีฬาอาชีพ หรือสนามเวทีมวย หรือรายชือ่ อันดับ
โลกล่าสุดของผู ้ยืน
่ )
ฉบ ับจริง 1 ชุด
9. จดหมายแสดงเหตุผลในการเชิญ หรือหนังสือสัญญาระหว่างทัง้ สองฝ่ าย
ฉบ ับจริงและสาเนา 1 ชุด
10. ภาพถ่ายในการเข ้าร่วมการแข่งขันในอดีต บทความในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็ นต ้น
1 ชุด
11. ผู ้ทีเ่ ดินทางเป็ นครัง้ แรก หากเคยเปลีย่ นชือ่ ตัว-สกุล หรือผู ้ทีไ่ ด ้เปลีย่ นชือ่ ตัว-สกุลหลังจากเดินทางไป
่ ตัว-สกุล เช่น ใบเปลีย
่ ตัว-สกุล ใบสาคัญ
ประเทศญีป
่ นครั
ุ่
ง้ ทีแ
่ ล ้ว ให ้เตรียมเอกสารแสดงการเปลีย
่ นชือ
่ นชือ
การสมรส ใบสาคัญการหย่า
ฉบ ับจริงและสาเนา 1 ชุด
12. บุคคลทีส่ ามารถให ้มีตัวแทนมาดาเนินการยืน่ วีซา่ ได ้นัน้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้
(http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีทใี่ ห ้ตัวแทนมาดาเนินการยืน
่ วีซา่ แทน
นัน
้ ผู ้ยืน
่ จะต ้องเขียนหนังสือมอบอานาจด ้วยตนเอง
หมายเหตุ
1. หากเอกสารทีเ่ ตรียมมาไม่ครบถูกต ้องตามระเบียบทีไ่ ด ้ระบุไว ้ข ้างต ้น กรุณารับทราบด ้วยว่าทางสถานทูตฯ จะไม่
สามารถรับพิจารณาคาร ้องขอวีซา่
2. สาหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟั งผลวีซา่ ) กรุณาตรวจยืนยันวันทีค่ นื หนังสือเดินทางตามที่
ระบุไว ้ในใบนัดฟั งผล โดยทีศ
่ น
ู ย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให ้ได ้เร็วทีส
่ ด
ุ คือ 5 วันทาการ ในกรณีทไี่ ด ้รับการ
อนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จะติดในหนังสือเดินทาง สาหรับผู ้ยืน
่ ทีท
่ างสถานทูตฯ พิจารณาแล ้วว่าอาจใช ้เวลามากกว่า 5 วันทา
การ เช่น ผู ้ทีเ่ ดินทางไปประเทศญีป
่ นเป็
ุ่
นครัง้ แรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล ้วแต่สถานการณ์
ต่างๆ เป็ นต ้น ซึง่ ในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิม
่ เติม การสัมภาษณ์ผู ้ยืน
่ ขอวีซา่ หรือมีความจาเป็ นต ้อง
้ แล ้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อ
ตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญีป
่ นนั
ุ่ น
้ หลังจากการพิจารณาเสร็จสิน
กลับทางโทรศัพท์ ซึง่ ในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซา่ ได ้ทันตามกาหนดการเดินทางทีต
่ ้องการ ฉะนัน
้ กรุณา
ยืน
่ ขอวีซา่ ล่วงหน ้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีทย
ี่ งั ไม่ได ้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากทีย
่ น
ื่ วีซา่
ไปแล ้วเป็ นเวลามากกว่า 10 วัน ผู ้ยืน
่ สามารถโทรศัพท์สอบถามได ้ โดยแจ ้งหมายเลขใบนัดฟั งผล (ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก) และหมายเลขบาร์โค๊ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึง่ กรุณารับทราบด ้วยว่าการ
พิจารณาออกวีซา่ ต ้องใช ้เวลาอย่างน ้อย 5 วันทาการ จึงไม่สามารถออกวีซา่ ให ้ได ้เร็วก่อนกาหนดตามคาร ้องขอ
เป็ นกรณีพเิ ศษ
3. ในกรณีทนี่ ักกีฬาอาชีพเข ้าแข่งขันใน Tournament ทีม่ เี งินรางวัล ไม่สามารถขอวีซา่ ระยะสัน้ ได ้ ให ้ยืน่ วีซา่
สาหรับ Entertainer

 กรุณาสอบถามเพิม
่ เติมได ้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญีป
่ น
ุ่ สามารถสอบถามได ้ด ้วย ภาษาไทย ภาษาญีป
่ น
ุ่ และ
ภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญีป
่ นประจ
ุ่
าประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/)
่
หรือ ศูนย์รับยืน
่ วีซาประเทศญีป
่ น
ุ่ (JVAC) กรุงเทพฯ

กรุ ณาอ่ านต่ อด้ านหลัง

ิ ลม
ศูนย์ชด
Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com
ี ม
ศูนย์สล
Tel: 0-2632-9801
E-Mail: info@japan-visa-center.co.th
Website: http://www.japan-visa-center.co.th

กรุ ณาอ่ านต่ อด้ านหลัง

