
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

ที่ 33/2563 
เร่ือง ญี่ปุ่นออกประกาศระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศและภูมิภาคเป็นการชั่วคราว 

 
อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 32/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง ญี่ปุ่นลดระดับค าเตือนการเดินทางไปประเทศไทยเป็นระดับท่ี 2 และผู้ที่พ านักระยะยาวในญี่ปุ่นและเดินทางไป
ต่างประเทศด้วยเหตุผลทางธุรกิจ สามารถกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน นั้น  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งปรับมาตรการเดินทางข้ามพรมแดน 
สืบเนื่องจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ สรุปได้ดังนี้  

1. ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศและภูมิภาคเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
28 ธันวาคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564  ญี่ปุ่นระงับมาตรการผ่อนปรนที่เดิมเคยอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางจาก 
ทุกประเทศและภูมิภาคเข้าไปยังญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา (โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าว
จะต้องได้รับการรับรองจากบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งรับรองว่าจะด าเนินการตามมาตรการกักตัว) โดยทางการ
ญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้กลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 -  
31 มกราคม 2564  (ยกเว้นผู้ที่เดินทางจากสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ ซึ่งจะมีเงื่อนไขท่ีเข้มงวดกว่า)  

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย ดังนี้ 

(1) ประกาศดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมาตรการทดลองเพ่ือการเดินทาง ประเภท Business 
Track และ Residence Track ที่ญี่ปุ่นมีกับบางประเทศ ซ่ึงญ่ีปุน่มีมาตรการทดลองประเภท Residence Track กับ
ประเทศไทย โดยหมายถึงเฉพาะกลุ่มผู้ที่เดินทางเชิงธุรกิจกลุ่มแรกท่ีประกาศเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 25631  

(2) อย่างไรก็ดี กลุ่ม “Residence Track” ที่ได้รับการขยายเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นมา ได้แก่ นักเรียน ผู้ได้รับการตรวจลงตราสถานะติดตามครอบครัว และอ่ืน ๆ นั้น จะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว โดยทางการญี่ปุ่นจะยังไม่ออกวีซ่าใหม่ให้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 
2564  ทั้งนี ้ผู้ที่ได้รับอนุมัติวีซ่าก่อนหน้านี้และยังมีอายุใช้งานอยู่ สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้  

  หมายเหตุ: นักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ 
2. ระงับมาตรการผ่อนคลายการกักตัวส าหรับผู้ที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจระยะสั้นแล้ว

กลับเข้ามายังญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564  รัฐบาลญี่ปุ่น
ระงับมาตรการที่เคยผ่อนคลายให้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีสถานะพ านักในญี่ปุ่นระยะยาว ซึ่งเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือธุรกิจในระยะสั้นแล้วกลับเข้ามายังญี่ปุ่น ไม่ต้องกักตัว 14 วันที่บ้านหรือสถานที่ที่ทางการญี่ปุ่น

                                         
1 สถานะวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม Residence Track ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่ ผู้จัดการธุรกิจ (Business manager) / การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน 
(Intra-company transfer) / วิศวกร (Engineer) / ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ (Specialist in humanities) / ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ (International services) /  
พยาบาล (Nursing care) / ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly skilled professional) / ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค (Technical Intern Training) / ผู้ท างานที่มีทกัษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker) 
/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ (สตาร์ทอัพ) (Designated activities (Start-up)) 



ก าหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดว่าจะด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา  โดยทางการญี่ปุ่นขอระงับ
มาตรการดังกล่าวไว้ชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564  

3. มาตรการเพ่ิมความเข้มข้นของการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 
ทุกคนที่เดินทางเข้ามาจากประเทศที่ประกาศว่าพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในช่วง 14 วันที่ผ่าน
มา (ยกเว้นสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ ซึ่งมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าประเทศอ่ืน ๆ และยกเว้นประเทศ/ 
เขตเศรษฐกิจที่มีการจัดท าความตกลง “Business Track” และ “Residence Track” กับญี่ปุ่น) จะต้องแสดง 
ผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาการออกเดินทางของเครื่องบิน ให้แก่
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง และจะต้องตรวจเชื้อ COVID-19 ที่สนามบินเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ผู้ที่ไม่สามารถยื่น 
ผลตรวจที่เป็นลบจะต้องกักตัวที่สถานที่ท่ีหัวหน้าศูนย์กักตัวก าหนดไว้เป็นเวลา 14 วัน อนึ่ง สถานะวันที่  
26 ธันวาคม 2563 ประเทศท่ีเข้าข่ายมาตรการดังกล่าว ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 
เดนมาร์ก เบลเยียม ออสเตรเลีย อิสราเอล รายละเอียดดังปรากฏตามค าแปลมาตรการอย่างไม่เป็นทางการ  
ซึ่งจัดท าโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ) และตามเว็บไซต์กระทรวง 
การต่างประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html และ https://www.th.emb-
japan.go.jp/itpr_th/visa_reentry.html  

4. ส าหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มีสถานะพ านักในญี่ปุ่นระยะยาวที่เดินทางจาก 
สหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้ จะต้องยื่นผลตรวจ PCR เป็นลบ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น มิเช่นนั้นต้อง 
กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่ที่หัวหน้าศูนย์กักตัวก าหนดไว้ เมื่อเดินทางถึงญ่ีปุ่นแล้ว ต้องกักตัวเป็นเวลา 3 วัน 
ณ สถานที่ที่หัวหน้าศูนย์กักตัวก าหนดไว้ และต้องตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 3  ส าหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบในวันที่ 
3 จะต้องไปกักตัวต่อที่บ้าน รวมการกักตัวทั้งสิ้น 14 วันตั้งแต่วันที่เดินทางถึงญี่ปุ่น รวมถึงต้องแจ้งที่อยู่  
และดาวน์โหลด COCOA application ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html  

ทั้งนี ้ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อีก ท่านสามารถติดตาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย 

จึงขอประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

                                 
       (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) 
      เอกอัครราชทูต 
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