
มาตรการใหมว่า่ดว้ยการเดนิทางขา้มพรมแดน

มาตรการใหม่
① ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานรองรบั (อาทเิชน่ บรษิทั มหาวทิยาลยั ฯลฯ) ทีม่ปีระวตักิารฉีดวคัซีนโควดิ19 สามารถยืน่
ผอ่นปรนขอ้บงัคบัได้ (ระยะเวลากกัตวั 10 วนั → กกัตวั 3 วนั + จาํกดัการเดนิทาง 7 วนั)

② ผอ่นปรนเงือ่นไขการเขา้ประเทศของชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศมาใหม ่(มใิชก่ารเดนิทางกลบั)
(ดาํเนินธุรกจิระยะส ัน้, พาํนกัในประเทศระยะยาว)

ใช้มาตรการใหม ่①

กกัตวั 3 วนัหลงัเขา้ประเทศ
+ จาํกดัการเดนิทาง 7 วนั

ใช้มาตรการเดมิ

กกัตวั 14 วนั หลงัเขา้ประเทศ
(10 วนั สาํหรบัผูม้ปีระวตักิารฉีดวคัซีน

บางสว่น)

ใช้มาตรการใหม ่①＋②

กกัตวั 3 วนัหลงัเขา้ประเทศ
+ จาํกดัการเดนิทาง 7 วนั

ใช้มาตรการใหม ่②

กกัตวั 14 วนั หลงัเขา้ประเทศ
(10 วนั สาํหรบัผูม้ปีระวตักิารฉีดวคัซีน

บางสว่น)

ชาวญีปุ่่ นกลบัประเทศ,
ชาวตา่งชาตเิดนิทางกลบั
เขา้ญีปุ่่ น

อืน่ๆอืน่ๆ

1หน้า 3 หน้า 3หน้า 2 หน้า 4

ชาวตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศมาใหม่
ใตก้ารดแูลของหน่วยงานรองรบั

(ดาํเนินธุรกจิระยะส ัน้, พาํนกัในประเทศระยะยาว)

〇หน่วยงานรองรบัเป็นผูค้วบคุมดูแล
〇มีประวตักิารฉีดวคัซีนโควดิ19 
〇เดนิทางดว้ยเหตุผลทางธุรกจิ
〇มาจากกลุม่กกัตวั 3 วนั
หรือกลุม่ยกเวน้การกกัตวั

〇หน่วยงานรองรบัเป็นผูค้วบคุมดูแล
〇มีประวตักิารฉีดวคัซีนโควดิ19 
〇เดนิทางดว้ยเหตุผลทางธุรกจิ
〇มาจากกลุม่กกัตวั 3 วนั
หรือกลุม่ยกเวน้การกกัตวั

*ช่วงต ัง้แต ่30 พ.ย. 2564 จนถงึ 31 ธ.ค. 2564 การเดนิทางเขา้ประเทศใตม้าตรการการเขา้ประเทศใหม ่(19) 
"การพจิารณาใหมเ่งือ่นไขการเขา้ประเทศของชาวตา่งชาต"ิ จะถูกระงบั



① อาจมกีารตรวจเช้ือเพิม่เตมิและการยืดระยะเวลารอผล โดยเจา้หน้าทีป่ระจาํสถานทีก่กัตวัจะพจิารณาจากความเสีย่งของประเทศตน้ทาง

② เมือ่เขา้สูข่ ัน้ตอนการกกัตวัทีบ่า้นหลงัตรวจไมพ่บเช้ือ จะมกีารตดิตามผลโดยศูนย์ตรวจสอบสขุภาพผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศจนครบระยะ 14 วนัหลงั
เขา้ประเทศ

③ ผูม้ีประวตัฉีิดวคัซีน (ยกเวน้เดนิทางจากประเทศกลุม่กกัตวั6 หรือ 10วนั) อาจยืน่ผอ่นปรนระยะเวลากกัตวัและตดิตามผลได้

มาตรการการเดนิทางขา้มพรมแดนในปจัจุบนั (ไมจ่าํเป็นตอ้งมหีน่วยงานรองรบั)

2

72 ชม. 
กอ่นเดนิทาง

～ วนัที่ 14

＜กกัตวัทีบ่า้น＞

ภูมภิาคทีพ่าํนกั 14 
วนักอ่นเขา้ประเทศ

เมือ่เขา้ประเทศ วนัที ่1 วนัที ่3 วนัที ่6 วนัที ่10
(ทีส่นามบนิ) ＜กกัตวัในสถานทีท่ีจ่ดัไวโ้ดยรฐัฯ＞

ตรวจ ตรวจ ตรวจ

ตรวจ

ตรวจ ตรวจ

ตรวจ

ตรวจ

ไมพ่บ

เช้ือ⇒
ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒ตรวจ

ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ตรวจ ไมพ่บเช้ือ
⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ ⇒

ตดิตามผลโดยศนูย์ตรวจสอบสุขภาพผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ (HCO)

ตรวจ ตรวจ
ไมพ่บ

เช้ือ⇒
ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ตรวจกรณีผูม้ปีระวตัิ
การฉีดวคัซีน

ตดิตามผลโดยศนูย์ตรวจสอบสุขภาพผูเ้ดนิทางเขา้
ประเทศ (HCO)

ลดระยะเวลากกั
ตวัหลงัไมพ่บ
เช้ือในวนัที่ 10

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 3 วนั

กลุม่ยกเวน้
มาตรการกกั
ตวั

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 6 วนั

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 10 วนั

※ศูนย์ตรวจบางแหง่มรีะยะเวลารอผลหลายวนั กรุณาตรวจสอบกอ่นเขา้รบัการตรวจ

（อา้งองิ）สาํหรบัรายชือ่ประเทศลา่สดุในแตล่ะกลุม่ กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์กระทรวงการตา่งประเทศฯ
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html


72 ชม. 
กอ่นเดนิทาง

～ วนัที ่14วนัที1่0ภูมภิาคทีพ่าํนกั 14
วนักอ่นเขา้ประเทศ

มาตรการการเดนิทางขา้มพรมแดนใหม ่(มีการผอ่นปรนขอ้บงัคบั)

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 3 วนั

กลุม่ยกเวน้
มาตรการกกัตวั

ตรวจ ตรวจ
ไมพ่บ
เช้ือ 

⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

・ กจิกรรมทีร่ะบใุน
หมายกาํหนดการและไดร้บั
อนุญาตโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

・ มกีารควบคมุดแูลโดยหน่วยงาน
รองรบั

・ตดิตามผลโดยศนูย์ตรวจสอบ
สขุภาพผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ

ตรวจ

ไม่
พบ
เช้ือ
⇒

ลดระยะเวลากกัตวั
หลงัไมพ่บเช้ือใน
วนัที่ 10

เมือ่เขา้ประเทศ วนัที ่1 วนัที ่3 วนัที ่4
(ทีส่นามบนิ) ＜กกัตวัทีบ่า้นหรือสถานทีท่ีจ่ดัโดยหน่วยงานรองรบั＞

＜การดาํเนินการต ัง้แตเ่ขา้ประเทศจนพน้ชว่งกกัตวั (กรณีทีใ่ชเ้วลาส ัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได)้＞

＜ตวัอยา่งกจิกรรมทีส่ามารถทาํไดใ้ตข้อ้บงัคบัทีผ่อ่นปรนแลว้＞
กจิกรรม แนวทางป้องกนัการแพร่ระบาด

ใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะ
• ขนสง่สาธารณะเฉพาะทีจ่องล่วงหน้า อาทเิชน่ เทีย่วบนิภายในประเทศ, รถไฟ (ชนิคนัเซ็นและรถดว่นทีจ่องทีน่ ั่งได)้, รถบสั (จองทีน่ ั่ง), เรือ (มีหอ้งสว่นตวั หรือ

จองทีน่ ั่ง), แท็กซี ่(ทีมี่การก ัน้ระหว่างผูโ้ดยสารและผูข้บั)
• ตอ้งตรวจเช้ือกอ่นใชบ้รกิาร และจาํกดัการรบัประทานน้ําอาหารใหน้้อยทีสุ่ดเทา่ทีเ่ป็นไปได ้(งดพูดคยุระหว่างม้ือ, เลีย่งแอลกอฮอล์)

เขา้รว่มอีเวน้ต์หรืองานพบปะ • ตอ้งตรวจเช้ือกอ่นเขา้ร่วม
• หากมีการรบัประทานน้ําอาหารในงาน ใหป้ฏบิตัติามกฎของงาน

ทานอาหารนอกบา้น, นดัทาน
อาหารกบัผูอื้น่

• ตอ้งตรวจเช้ือกอ่นใชบ้รกิาร, ใชบ้รกิารรา้นทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่ชือ่ถือได,้ ทานในหอ้งสว่นตวัหากเป็นไปได,้ จํากดัการดืม่แอลกอฮอล์ใหน้้อยทีสุ่ด
เทา่ทีเ่ป็นไปได้

• ผูร้่วมรบัประทานอาหาร จบัตาดอูาการของตนในชว่ง 10 วนัใหห้ลงั

ทาํงาน, ฝึกงาน
• ไมอ่นุญาตใหท้าํกจิกรรมทีมี่การตดิตอ่ใกล้ชดิโดยตรงกบัผูอื้น่
• เว้นระยะหา่งทางสงัคม, จดัใหมี้การระบายอากาศทีเ่พียงพอ, และใชว้ธีิการป้องกนัการแพร่ระบาดอืน่ๆ 3

ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศทีผ่า่นเงือ่นไขทกุขอ้ ①～③ และไดใ้หห้น่วยงานรองรบั (โรงเรยีน, บรษิทั, ฯลฯ) ยืน่เรือ่งตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
ถูกตอ้ง สามารถยืน่ขอผอ่นปรนขอ้บงัคบัในชว่งกกัตวัได้
① เป็นชาวญีปุ่่ นเดนิทางกลบัประเทศ, ชาวตา่งชาตเิดนิทางกลบัเขา้ญีปุ่่ น, หรือผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศมาใหมเ่พือ่เพือ่ดาํเนินธุรกจิระยะส ัน้ (ตํ่า
กวา่ 3 เดือน) หรือพาํนกัในประเทศระยะยาว และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดพ้จิารณาเห็นควรใหผ้อ่นปรนขอ้บงัคบั
② ไมม่ปีระวตักิารพาํนกัในประเทศกลุม่มาตรการกกัตวั 10 วนัและกลุม่มาตรการกกัตวั 6 วนั ในชว่ง14 วนักอ่นเขา้ประเทศ
③ มปีระวตักิารฉีดวคัซีนครบโดส

※ศนูย์ตรวจบางแหง่มีระยะเวลารอผลหลายวนั กรุณาตรวจสอบกอ่นเขา้รบัการตรวจ

ตรวจ

ตดิตามผล
โดยศนูย์
ตรวจสอบ
สุขภาพผูเ้ดนิ
ทางเขา้
ประเทศ
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เมือ่เขา้ประเทศ

(ทีส่นามบนิ)

～ วนัที ่14ภูมภิาคทีพ่าํนกั 14
วนักอ่นเขา้ประเทศ

มาตรการการเดนิทางขา้มพรมแดนใหม ่(ไมม่กีารผอ่นปรนขอ้บงัคบั)

วนัที ่1 วนัที ่3 วนัที ่6 วนัที1่0
＜ กกัตวัทีบ่า้นหรือสถานทีท่ีจ่ดัโดยหน่วยงานรองรบั ＞

กรณีชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศโดยไมส่ามารถยืน่ผอ่นปรนขอ้บงัคบัในชว่งกกัตวัได ้ทางการประเทศญีปุ่่ นอนุญาตเขา้ประเทศไดห้ากเป็น
การเดนิทางเพือ่ดาํเนินธรุกจิระยะส ัน้ (ตํ่ากวา่ 3 เดือน) หรือพาํนกัในประเทศระยะยาว โดยท ัง้สองกรณีจะตอ้งมหีน่วยงานรองรบั (โรงเรียน, 
บรษิทั, ฯลฯ) ยืน่เอกสารขออนุญาตไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นจะเดนิทางเขา้ประเทศ

＜การดาํเนินการตัง้แตเ่ขา้ประเทศจนพน้ชว่งกกัตวั ＞

ตรวจ

ตรวจ

ตรวจ ตรวจ

ตรวจ

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ตรวจ

ตรวจ ตรวจ
ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ⇒

ตดิตามผลโดยศูนย์ตรวจสอบสขุภาพผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ (HCO)

ตรวจ ตรวจ
ไมพ่บ

เช้ือ⇒
ไมพ่บ

เช้ือ⇒
ตรวจกรณีผูม้ปีระวตัิ

การฉีดวคัซีน
ตดิตามผลโดยศูนย์ตรวจสอบสขุภาพผูเ้ดนิทางเขา้
ประเทศ (HCO)

ลดระยะเวลากกั
ตวัหลงัไมพ่บ
เช้ือในวนัที่ 10

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 3 วนั

กลุม่ยกเวน้
มาตรการกกั
ตวั

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 6 วนั

กลุม่มาตรการ

กกัตวั 10 วนั

※ศนูย์ตรวจบางแหง่มีระยะเวลารอผลหลายวนั กรุณาตรวจสอบกอ่นเขา้รบัการตรวจ

ตรวจ ตรวจ

ตรวจ

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บเช้ือ

⇒

ไมพ่บเช้ือ

⇒

ตรวจ ตรวจ ตรวจ
ไมพ่บเช้ือ

⇒

ไมพ่บ
เช้ือ

⇒

ไมพ่บ

เช้ือ ⇒
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