
กรุณาอ่านต่อด้านหลัง 

No.3 ระเบยีบการขอวซีา่ประเภทการพ านกัระยะส ัน้เพือ่ธรุกจิ 

 (หมายเหต:ุ กรณีทีร่ว่มฝึกงานภาคปฏบิัต ิกรณุาอา่นหมายเหตดุา้นหลัง) 

1. หนังสอืเดนิทาง (ในวนัยืน่ขอวซีา่มหีนา้วา่งทีไ่มม่ตีราประทับมากกวา่ 2 หนา้ขึน้ไป หากมี
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาแสดงดว้ย) 

2. ใบค ารอ้งขอวซีา่ (ทา่นสามารถพมิพจ์ากโฮมเพจสถานทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย หรอืรับไดท้ี่
ศนูย ์JVAC)  1 ชุด 

3. รปูถา่ย (ขนาด 2x1.4 นิว้ สหีรอืขาวด า ทีม่พีืน้หลังเป็นสอีอ่น ไมม่ลีวดลาย ไมม่กีารแตง่ภาพถา่ย 

จะตอ้งเป็นรปูถา่ยทีช่ดัเจน และถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มตดิรปูถา่ยลงในใบค ารอ้ง) 1 ใบ 
4. แบบสอบถามเพือ่การยืน่ขอวซีา่ (กรณุากรอกโดยเลอืกตามวตัถปุระสงคใ์นการเดนิทาง 

และลงลายเซน็ตามหนังสอืเดนิทาง)  ฉบบัภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย 1 ชุด 
5.   

①. หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่งักัด (ใหร้ะบตุ าแหน่ง วนัทีเ่ร ิม่
ท างาน อตัราเงนิเดอืน พรอ้มทัง้เหตผุลในการเดนิทางโดยละเอยีด และระยะเวลาทีจ่ะ
อยูใ่นประเทศญีปุ่่ น) 

②. ในกรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว ใหแ้สดงหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท หรอืทะเบยีน
การคา้จากกระทรวงพาณชิย ์ ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
(เอกสารทกุอยา่งจะตอ้งออกไมเ่กนิ 3เดอืน) 

6. เอกสารทีแ่สดงถงึภารกจิทีญ่ีปุ่่ น (อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้) 
* หมายเหต:ุ กรณีเดนิทางเพือ่ธรุกจิ ทีม่กีารฝึกงานภาคปฏบิัต ิมไิดค้ านงึถงึระยะเวลาการ
 ฝึกงาน ไมส่ามารถขอวซีา่ประเภท “การพ านักระยะสัน้” ได ้
(กรณุาดคู าอธบิายการฝึกงานภาคปฏบิัตทิีไ่มส่ามารถขอวซีา่ประเภท “การพ านักระยะสัน้”   
 ไดใ้นหมายเหตขุอ้ 3) 
1. หนังสอืเชญิ/หนังสอืแสดงเหตผุลในการตอบรับ (ระบจุดุประสงคใ์นการเชญิ/ตอบรับ 

และระยะเวลาในการตดิตอ่ธรุกจิโดยละเอยีด) 
2. กรณีการไปฝึกอบรมระยะสัน้ กรณุายืน่หนังสอืยนิยอมการรับฝึกงานจากบรษัิทผูรั้บฝึกงาน
และหนังสอืแสดงแผนการฝึกงาน (ระบรุะยะเวลา และก าหนดการฝึกอบรม สถานทีด่ าเนนิ 
การฝึกอบรม ผูรั้บผดิชอบในการฝึกอบรม เป็นการฝึกงานแบบปฏบิตังิานจรงิหรอืไม ่บรษัิท
ผูรั้บฝึกงานมกีารจา่ยคา่เบีย้เลีย้งใหก้บัพนักงานทีไ่ปฝึกงานหรอืไม ่โดยระบใุหช้ดัเจน อนึง่ 
การขอวซีา่พ านักระยะสัน้เพือ่การฝึกอบรมในภาคปฏบิัต ิมไิดค้ านงึถงึระยะเวลาฝึกอบรม
กรณุาอา่นค าอธบิายเพิม่เตมิในหมายเหตขุอ้ 3 ดา้นหลัง กรณีทีไ่มม่กีารฝึกงานภาคปฏบิัติ
กรณุาระบใุนเอกสารดว้ยวา่ไมม่กีารฝึกงานภาคปฏบิตั ิ  
   1 ชุด (เอกสารจากญีปุ่่ นเป็นส าเนาได)้ 

7. ก าหนดการเดนิทาง 

8. กรณีทีท่างฝ่ายญีปุ่่ น (หน่วยงานผูเ้ชญิจากประเทศญีปุ่่ น อืน่ๆ) เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 
1) หนังสอืค ้าประกนั 

2) หนังสอืรับรองนติบิคุคลของบรษัิทและรายละเอยีดการจดทะเบยีนบรษัิท/องคก์ร 

o กรณีทีผู่เ้ชญิเป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยป์ระเทศญีปุ่่ นสามารถยืน่ส าเนา

รายงานประจ าไตรมาสได ้และไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่หนังสอืรับรองนติบิคุคลของบรษัิทและ

รายละเอยีดการจดทะเบยีนบรษัิท/องคก์รอกี 

o กรณีทีผู่เ้ชญิเป็นบคุคลทัว่ไปใหย้ืน่หนังสอืรับรองการท างานแทนหนังสอืรับรองนติบิคุคล

ของบรษัิท และรายละเอยีดการจดทะเบยีนบรษัิท/องคก์ร 

9. ผูท้ีเ่ดนิทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชือ่ตวั-สกลุ หรอืผูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นชือ่ตัว-สกลุหลังจาก
เดนิทางไปประเทศญีปุ่่ นครัง้ทีแ่ลว้ ใหเ้ตรยีมเอกสารแสดงการเปลีย่นชือ่ตัว-สกลุ เชน่ ใบ
เปลีย่นชือ่ตัว-สกลุ ใบส าคญัการสมรส ใบส าคัญการหยา่ ฉบบัจรงิและส าเนา 1 ชุด 

10. The certificate for completion of registration (ERFS) 1 ใบ 



  กมุภาพันธ ์2563 

11. บคุคลทีส่ามารถใหม้ตีวัแทนมาด าเนนิการยืน่วซีา่ไดนั้น้ กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดคณุสมบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้(http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีทีใ่หต้วัแทนมา
ด าเนนิการยืน่วซีา่แทนนัน้ ผูย้ ืน่จะตอ้งเขยีนหนังสอืมอบอ านาจดว้ยตนเอง 

 

หมายเหต ุ

1. หากเอกสารทีเ่ตรยีมมาไมค่รบถกูตอ้งตามระเบยีบทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ กรณุารับทราบดว้ยวา่ทาง
สถานทตูฯ จะไมส่ามารถรับพจิารณาค ารอ้งขอวซีา่ 
 

2. ส าหรับวันและเวลาในการคนืหนังสอืเดนิทาง (การฟังผลวซีา่) กรณุาตรวจยนืยันวนัทีค่นื
หนังสอืเดนิทางตามทีร่ะบไุวใ้นใบนัดฟังผล โดยทีศ่นูย ์JVAC จะคนืหนังสอืเดนิทางใหไ้ดเ้ร็ว
ทีส่ดุคอื 5 วนัท าการ ในกรณีทีไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จะตดิในหนังสอืเดนิทาง ส าหรับผูย้ืน่ทีท่าง
สถานทตูฯ พจิารณาแลว้วา่อาจใชเ้วลามากกวา่ 5 วนัท าการ เชน่ ผูท้ีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น
เป็นครัง้แรก หรอืตามวัตถปุระสงคใ์นการเดนิทาง หรอืแลว้แตส่ถานการณ์ตา่งๆ เป็นตน้ ซึง่ใน
บางกรณีอาจมกีารขอเอกสารเพิม่เตมิ การสมัภาษณ์ผูย้ืน่ขอวซีา่ หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้ง

ตรวจสอบไปยังกระทรวงการตา่งประเทศญีปุ่่ นนัน้ หลังจากการพจิารณาเสร็จสิน้แลว้ทางศนูย ์
JVAC จะตดิตอ่กลับทางโทรศัพท ์ซึง่ในบางกรณีไมส่ามารถพจิารณาวซีา่ไดท้นัตาม
ก าหนดการเดนิทางทีต่อ้งการ ฉะนัน้กรณุายืน่ขอวซีา่ลว่งหนา้หลายๆ วันกอ่นการเดนิทาง กรณี
ทีย่ังไมไ่ดรั้บการตดิตอ่จากศนูย ์JVAC หลังจากทีย่ืน่วซีา่ไปแลว้เป็นเวลามากกวา่ 10 วัน ผูย้ ืน่
สามารถโทรศพัทส์อบถามได ้โดยแจง้หมายเลขใบนัดฟังผล (ตวัอกัษรภาษาองักฤษกับ
ตวัเลข 6 หลัก) และหมายเลขบารโ์คด๊ (ตัวเลข 8 หลัก) อนึง่ กรณุารับทราบดว้ยวา่การ
พจิารณาออกวซีา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ จงึไมส่ามารถออกวซีา่ใหไ้ดเ้ร็วกอ่น
ก าหนดตามค ารอ้งขอเป็นกรณีพเิศษ 
 

3. การฝึกงานในสายการผลติสนิคา้ คอืการท างานดา้นการผลติรว่มกับพนักงานของบรษัิททีรั่บ
ฝึกงานเพือ่การศกึษาดา้นเทคนคิ หรอืการท างานขายสนิคา้หนา้รา้นเพือ่เรยีนรูว้ธิกีารตา่งๆ ใน
การขายสนิคา้ซึง่ทัง้หมดนีจั้ดวา่เป็นการฝึกงานภาคปฏบิัต ิซึง่เป็นวธิกีารอยา่งหนึง่ในการ
เพิม่พนูความรูค้วามช านาญดา้นเทคนคิ กรณีของการฝึกอบรมที ่(1) เกีย่วกบัสนิคา้ทีม่กีารวาง
จ าหน่ายตลาด หรอืการบรกิารทีเ่สนอใหล้กูคา้ในประเทศซึง่บรษัิททีญ่ีปุ่่ นไดรั้บผลตอบแทน 
หรอื (2) คา่ทีพั่กระหวา่งฝึกงานในประเทศญีปุ่่ น และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ซึง่บรษัิทในประเทศญีปุ่่ น
ไดจ้า่ยเบีย้เลีย้งเป็นคา่ตอบแทน โดยมไิดค้ านงึถงึระยะเวลาของการฝึกงาน ในกรณีดงักลา่ว
ขา้งตน้นี้ไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ประเภทการพ านักระยะสัน้ได ้(ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บั
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ซึง่รับภาระโดยบรษัิททีเ่ป็นผูจั้ดสง่ไป) ฉะนัน้ บรษัิทผูรั้บฝึกงาน 
จ าเป็นตอ้งไปขอค าปรกึษาในรายละเอยีดกบัส านักตรวจคนเขา้เมอืงทอ้งถิน่ สงักดักระทรวง
ยตุธิรรมประเทศญีปุ่่ นกอ่นทีจ่ะมายืน่ขอวซีา่ระยะสัน้เพือ่การฝึกอบรม หรอืการยืน่ขอทีต่อ้งใช ้

ใบรับรองสถานภาพการพ านักจากส านักตรวจคนเขา้เมอืง 
 

※ กรณุาสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามไดด้ว้ย ภาษาไทย 

ภาษาญีปุ่่ น และภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท ์: 02-207-8503 02-696-3003 

(โฮมเพจของสถานทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/) 
 

หรอื ศนูยรั์บยืน่วซีา่ประเทศญีปุ่่ น (JVAC) กรงุเทพฯ 

ศนูยช์ดิลม  

Tel: 0-2251-5197-8 

E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com 

Website: https://visa.vfsglobal.com/one-pager/japan/thailand/thai/  
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