
วิธีกรอกใบเขาเมือง 
 
ใบขอเขาเมือง ปกติแอรฯ จะเดินแจกกอนเครื่องลง ถาไมไดก็สะกิดขอไดเลย หรือจะมาหยิบและยืนกรอกที่หนาเคาเตอร ตม. ก็ได แตแนะนําให
กรอกซะต้ังแตอยูบนเครื่อง จะไดไมตองเสียเวลาตอคิวที่ตรวจ Passport โดยเฉพาะที่นาริตะยิ่งคิวยาว ๆ อยูดวย 
 
แบบฟอรมจะมี 2 สวน 2 หนา 
สวนทางซายมือใบเล็ก เขียนวา Embarkation Card เปนใบขาออก 
สวนทางขวามือใบใหญ เขียนวา Disembarkation Card เปนใบขาเขา   
กรอกใหครบทั้ง 2 สวน และดานหลัง แลวสอดไวใน Passport ยื่นให ตม. เดี๋ยวเคาจะฉีกสวนขาออก เย็บติด Passport ใหเอง 
 
วิธีการกรอกใบขอเขาเมือง ดานหนา แนะนําใหเขียนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญทั้งหมด จะทําให ตม. เคาอานงายและเร็วขึ้น ถาเคาอานไมออกก็
ตองมาถามเราซ้ํา ใหมึนกันไปทั้งคู สวนหนึ่งของคนที่โดน ตม. ญี่ปุนซัก ก็มาจากสาเหตุนี้กันหลายคนครับ 
 
รายละเอียดของชองที่จะตองกรอกขอมูล 
1. Family Name: นามสกุล 
2. Given Name: ชื่อ 
3. Nationality: สัญชาติตามที่ระบุไวใน Passport 
4. Date of Birth: วันเกิด ใหกรอกเปนตัวเลข ระบ ุวัน เดือน ป และ ค.ศ. นะครับ อยาเผลอกรอกเปน พ.ศ. เขาละ 
5. ทําเครื่องหมายกากบาทลงบนเพศของตัวเอง ถายังไมแนใจตัวเอง ใหระบุเพศตาม Passport 
6. Home Address: ที่อยูที่เมืองไทย ระบุแค Thailand ลงใตคําวา Country Name และใสช่ือจังหวัดตามที่อยูปจจุบันของเรา ลงใตคําวา 
City Name 
7. Occupation: อาชีพของเรา ก็ระบุอาชีพตามที่กรอกไวตอนยื่นขอ VISA เปนพนักงานก ็Employee เปนนักเรียนก ็Student 
8. Passport Number: หมายเลข Passport ของเรา 
9. Last Flight No./Vessei: หมายเลขเที่ยวบินที่เรานั่งมาถึงที่ญี่ปุน เชน TG123, SQ555 หรือ JAL6969 ถานั่งสายการบินที่ตองเปล่ียน
เครื่องหลายตอ ก็ใชหมายเลขเที่ยวบินเที่ยวทายสุดที่เราใชนั่งมาแตะแผนดินญี่ปุน 
สวนทางดานขาออกทางซายมือ ใหกรอกหมายเลขเที่ยวบินที่เราใชนั่งออกจากแผนดินญี่ปุน 
10. Purpose of Visit: วัตถุประสงคในการเดินทางมาญี่ปุน ก็เลือกกากบาทลงไปตามเหตุผลที่เรายื่นขอ VISA วามา ทองเที่ยว (Toruism), 
ทํางาน(Business), เยี่ยมญาติ(Visiting Relatives), มารอตอเคร่ืองไปประเทศอื่น(Transit) หรือ เหตุผลอื่น ๆ ก็ระบุลงไป 
11. Intended Length of Stay in Japan: ระยะเวลาที่จะอยูในญี่ปุน ใหกรอกระยะเวลาตามแผนการที่เราจะอยูในญีปุ่นลงไป โดยตองไม
เกินระยะเวลาที่สถานฑูตออก VISA ให เปนแคระยะเวลาตามแผนการเดินทางเทานั้นครับ อยูเกินกวาที่เขียนก็ได แตตองไมเกินจํานวนวันตามที ่
VISA ใหมา 
12. Intended Address in Japan: กรอกช่ือที่อยูโรงแรม หรือที่พักที่เราพักในญี่ปุน ถาพักหลายที่ ก็ใหกรอกที่อยูที่พักที่เราจะพักคืนแรกลง
ไปพรอมเบอรโทรของที่พัก (อันนี้ตองเตรียมใสกระเปาไวจากเมืองไทยเลยนะครับ อยาลืม) 
13. Signature: ลายเซ็นของเรา เซ็นใหเหมือนที่เซ็นไวใน Passport 

 



วิธีกรอกใบเขาเมือง-ดานหลัง 
 
ขอ 1-3 จะเปนคําถามใหตอบ Yes หรือ NO 
 
1. คุณเคยโดนเนรเทศ หรือเคยโดน ตม. ปฏิเสธไมใหเขาญี่ปุนม้ัย? 
2. คุณเคยตองโทษคดีอาญาทั้งในญี่ปุน และจากประเทศอื่นมั้ย? 
3. คุณมีวัตถุอันตราย หรือ อาวุธ หรือ ยาเสพติด หรือ วัตถุตองหาม ติดตัวมาดวยมั้ย 
 
ถาไมอยากเขาไปนั่งแชแอรจิบกาแฟกับ ตม. หามตอบ Yes เด็ดขาด!! 
 
สวนขอ 4. ใหระบุจํานวนเงินสดที่คุณนําติดตัวมา และระบุหนวยดวยวาเปน เยน หรือ ดอลลาร  
 
ถาถือมาเปนเช็คเดินทาง หรือ ต๋ัวจํานําไมตองบอก 
ปกติตรงนี ้ผมจะระบุแตจํานวนเงินเยนลงไปเทานั้นครับ ถึงแมวาในกระเปาจะมีเงินบาทหรือเงินดอลฯ อยูดวยก็เหอะ 
 
แลวก็เซ็นชื่อรับรองคําตอบอีกครั้ง เปนอันจบการกรอกแบบฟอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผาน ตม. มาแลว ทําไงตอ? 
รับกระเปา แลวเตรียมกรอกแบบฟอรมนี้ เอาไปยื่นตอนผานชองศุลกากรครับ 
Customs Declaration Form มี 2 หนา 
หนาแรก 
สวนที่ 1 ก็กรอกขอมูลทัวไปของเราเองเหมือนตอนกรอกใบเขาเมือง กรอกเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญเหมือนเดิมนะ 
- Flight No./Name of vesel: ชื่อเที่ยวบิน 
- Point of embarkation: ชื่อสนามบินที่เราเขาเมือง 
- Date of Arrival in Japan: วันเดือนปที่มาถึงญี่ปุน 
- Name: กรอกชื่อนามสกุลลงไป (กรอกนามสกุลกอนชื่อนะ) 
- Address in Japan: ใสช่ือที่พักแหงแรกในญี่ปุนของเราลงไป พรอมเบอรโทรที่พัก 
- Nationality: สัญชาติตาม Passport 
- Ocupation: อาชีพ 
- Date of Birth: วันเดือนป(ค.ศ.)เกิด 
- Passport No.: หมายเลข Passport 
- Number of Dependents: จํานวนคนที่เราพามาญี่ปุนดวยกัน มาคนเดียวก็ไมตองกรอก ถามากับเพื่อนไมตองกรอกก็ได 
สวนที่ 2 จะมีคําถาม 4 ขอ ใหเลือกตอบ Yes หรือ No 
1. เอาอะไรตองหามมารึเปลา? 
2. เอาสินคา Duty Free ติดตัวมามั้ย? (บุหรี ่น้ําหอม เหลา) 
3. เอาสินคาตัวอยาง ของที่จะเอามาขายดวยม้ัย? 
4. มีใครฝากของใหหิ้วเขาเมืองมารึเปลา 
ถาตอบ Yes ก็ตองกรอกรายละเอียดของสินคาในแบบฟอรมหนา 2 ดวย ถาตอบ No ก็ไมตอง 
สวนที่ 3 จะเปนคําถามวา คุณพกเงินสด หรือ เช็ค มูลคามากกวา 1,000,000 เยน มามั้ย? 
ถาขนเงินไปเยอะกวาลานเยน ก็ตองกรอกแบบฟอรมช้ีแจงเหตุผลกับศุลกากรเพิ่มเติม วาเอามาทําไมเยอะแยะ 
สวนที่ 4 เปนคําถามวา คุณมีสินคา หรือขาวของที่สงตามมาทีหลังอีกมั้ย? (กระเปาหายไมเกี่ยวนะ) 
แลวก็เซ็นชื่อในสวนที ่5 

 



รูปแบบฟอรม Customs Declaation ดานหลัง จะกรอกก็ตอเมื่อเราไปตอบ Yes ขอใดขอหนึ่งที่หนาแรก 
ถาหนาแรกตอบ No ทั้งหมด ก็ไมตองสนใจ 
ถอไปยื่นใหเจาหนาที่ศุลกากร ตอนตรวจกระเปาไดเลย 
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