
２０２０年６月10日以降の外国人観光客の受入れ開始について

観光目的の新規入国については、Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターが受入責任者となり、下記の手続きを行うことが必要となります

１．ERFSでの入国予定者の事前登録
→MIRAI TABI CLUBはIDを取得していますので受入ランドオペレーターとして登録済みです
必要情報を当社に送ってくだされば登録できます。
必要情報は【パスポートに記載されている名前（Sur name/Given name）】【生年月日（YYYY/MM/DD）】

【パスポート番号】【パスポートに記載されている国籍】【滞在先名と住所（※当社で手配している場
合は不要です）】

↓

２．在外公館へ査証申請
登録が完了したら受付済証を送付しますのでタイの日本大使館へ査証（ビザ）の申請をしてください。
大使館への査証（ビザ）申請は原則入国予定者が行う。

เก่ียวกบัการเริม่รบันกัทอ่งเที่ยวจากตา่งชาตเิขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัวนัท่ี 10 มิถนุายน 2022

1. การลงทะเบียนลว่งหนา้ที่ ERFS ส าหรบัผูม้ีแผนเดินทางเขา้ประเทศ
→ทาง MIRAI TABI CLUB ไดล้งทะเบียนรบั ID แลว้ ดงันัน้การลงทะเบียนในสว่นของแลนดโ์อปอเรเตอร ์(ผูร้บัผิดชอบในสว่นประเทศปลายทาง) หรอืผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ น
นัน้เสรจ็สิน้แลว้
หากสง่ขอ้มลูที่จ าเป็นมายงับรษัิทของเราจะสามารถลงทะเบียนได้
ขอ้มลูที่จ าเป็นประกอบดว้ย "ช่ือ-นามสกลุที่ระบใุนหนา้หนงัสอืเดินทาง (Sur name/Given name)" , "วนัเดือนปีเกิด (YYYY/MM/DD)" , "หมายเลขหนงัสอื
เดินทาง" , "สญัชาติที่ระบใุนหนงัสอืเดินทาง" , "ที่อยู ่ณ ประเทศปลายทาง (หากใชบ้รกิารจากทางเราไมจ่ าเปน้ตอ้งกรอกขอ้นี)้"

2. การขอวีซา่จากสถานทตูญ่ีปุ่ น
เมื่อลงทะเบียนเสรจ็สิน้แลว้ทางเราจะสง่เอกสารยืนยนัการลงทะเบียนใหเ้พื่อใชใ้นการยื่นขอวีซา่จากสถานทตูญ่ีปุ่ น
โดยพืน้ฐานแลว้ผูท้ี่มีแผนจะเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งเป็นผูย้ื่นขอวีซา่ดว้ยตนเอง

เก่ียวกบัการเขา้ประเทศรอบใหมโ่ดยมีจดุมุง่หมายเพื่อการทอ่งเที่ยว แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club จะเป็นผูร้บัรองในญ่ีปุ่ น และจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนดา้นลา่งอยา่งเครง่ครดั



「６月１０日以降の外国人観光客の受入れ開始」等の Q＆A 
（２０２２年６月７日時点）

Q1. 観光目的の外国人の新規入国について、「６月 10 日より受入れ開始」とはどのような意味ですか。

（答）６月 10 日から、受入責任者となるランドオペレーターにより、観光目的の外国人の新規入国について、入国者健康確認システ
ム（ＥＲＦＳ）の申請が可能となり、同日より、査証申請の手続についても可能となります。

Q1: เก่ียวกบัการเขา้ประเทศของชาวตา่งชาติที่มีจดุมุง่หมายเพื่อการทอ่งเที่ยว "เริม่รบัเขา้ประเทศตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน" หมายความวา่อยา่งไร?
ตอบ: ตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายนเป็นตน้ไป จะเปิดใหแ้ลนดโ์อเปอเรเตอรแ์ละผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ นลงทะเบียนในระบบยืนยนัสขุภาพของผูเ้ขา้ประเทศ (ERFS) เพื่อรองรบัการเดินทางเขา้ประเทศของ
ชาวตา่งชาติที่มีจดุมุง่หมายเพื่อการทอ่งเที่ยว และจะสามารถด าเนินการยื่นขอวีซา่ไดใ้นวนัท่ี 10 มิถนุายนเช่นกนั

Q2. 今回の措置に伴う国・地域ごとの入国者数の制限はありますか

（答）国・地域ごとの入国者数の制限はありません。ただし、入国者総数上限の内数になります。

（6月末までは2万人、7月からは3万人の予定）

Q2: มีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ประเทศส าหรบัแตล่ะประเทศ/ภมูิภาคตามมาตรการนีห้รอืไม่?
ตอบ: ไมม่ีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ประเทศส าหรบัแตล่ะประเทศ/ภมูิภาค อยา่งไรก็ตาม มีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ประเทศโดยรวม
(มีก าหนดการวา่ สองหมื่นคนตอ่วนัจนถึงปลายเดือนมิถนุายน และสามหมื่นคนตอ่วนัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมเป็นตน้ไป)



Q3. 「添乗員」について教えてください。

（答）Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターの管理の下で、感染防止対策や緊急時対応等を担う者をいいます。以下①～③を求めることとします。
①日本における最新の感染防止対策の考え方や内容を正しく理解し、実行できること。
②陽性者発生時を含む緊急時において、国内の医療関係者や自治体等と日本語で円滑にコミュニケーショ ンを取ることが可能であること。
なお、緊急時対応等において、受入責任者と十分な連携を図ること。

③あらかじめ定められた行程を実施するために必要な措置（円滑な旅行の実施を確保するために必要な 集合時刻、集合場所等の指示等）を行うこと。

Q3: ช่วยอธิบายเก่ียวกบั "ทวัรไ์กด"์ ไดไ้หม?
ตอบ: เป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการการทอ่งเที่ยวตา่งๆ รวมถึงมาตรการปอ้งกนัการแพรก่ระจายของโรครวมถึงการรบัมือในกรณีฉกุเฉิน อยา่ง Mirai Tabi Club เป็นตน้
จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-3 ดา้นลา่งนี ้
1.      สามารถเขา้ใจและปฏิบตัิตามแนวทางมาตรการการแพรร่ะบาดลา่สดุของญ่ีปุ่ นได้
2.      เมื่อมีผูต้ิดเชือ้หรอืมีเหตฉุกุเฉิน สามารถสือ่สารภาษาญ่ีปุ่ นกบับคุลากรทางการแพทยใ์นญ่ีปุ่ นหรอืหนว่ยงานทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไมต่ิดขัด รวมถึงมีแนวทางการติดตอ่กบัผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ นอยา่ง
รดักมุในกรณีฉกุเฉิน
3.      ปฏิบตัิตามมาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อเดินทางตามแผนการทอ่งเที่ยวที่วางไวแ้ลว้ลว่งหนา้ (มีการก าหนดเวลานดัพบ สถานท่ีนดัพบ ฯลฯ ที่จ าเป็นตอ่การท าตามแผนการเดินทางอยา่งราบรืน่)

Q4. 添乗員が同行しなければならないのはどの範囲を指しますか。

（答）入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行し、行程管理を行うことを基本とします。
ただし、以下ア～ウのいずれかの場合であって、かつ以下（ⅰ）～（ⅲ）の全ての要件を満たす限りにおいてパッケージツアーの実施
中に添乗員がツアー参加者から一時的に離れることを認めることとします。
ア．更衣室や浴場等の、添乗員による感染防止対策の確認が困難な場所である場合
イ．屋外アクティビティや自然散策等の、屋外で人との距離（２m 以上を目安）が継続的に確保できる場合
ウ．屋内で距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない状況が継続する場合
（ⅰ）直前に、添乗員がツアー参加者に対して、感染防止対策等の遵守に関して必要な注意喚起を行うこと。
（ⅱ）ツアー参加者と添乗員とが相互に連絡を取ることが可能な状況であること。
（ⅲ）添乗員が、ツアー参加者の状況を、一定頻度で確認し得る範囲内の距離の場所にいること。

Q4: สถานการณแ์บบไหนบา้งที่จ าเป็นตอ้งไปกบัไกดท์วัรเ์ทา่นัน้?
ตอบ: นบัตัง้แตเ่ดินทางเขา้ประเทศจนถึงออกจากประเทศ โดยพืน้ฐานแลว้ตลอดแผนการเที่ยวทัง้หมดจ าเป็นตอ้งมีไกดท์วัรเ์ดินทางไปดว้ยรวมถึงจดัการดแูลแผนการเดินทาง
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ตรงกบัขอ้ ก-ง ดา้นลา่งนีข้อ้ใดขอ้หนึง่ และสามารถท าตามเง่ือนไข (i) ถึง (iii) ไดท้ัง้หมดเทา่นัน้ ไกดท์วัรจ์ะไดร้บัอนญุาตใหแ้ยกจากผูร้ว่มเดินทางในแพกเกจทวัรไ์ดเ้ป็น
ระยะเวลาหนึง่
ก. กรณีที่เป็นสถานท่ีที่ไกดท์วัรส์ามารถยืนยนัมาตรการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ไดย้าก เช่นหอ้งแตง่ตวัหรอืโรงอาบน า้
ข. กรณีที่เป็นพืน้ท่ีเปิดและสามารถมั่นใจไดว้า่สามารรกัษาระยะหา้งระหวา่งบคุคล (ประมาณ 2 เมตรขึน้ไป)ไดต้ลอดช่วงระยะเวลานัน้ เช่น กิจกรรมกลางแจง้ การเดินชมธรรมชาติ
ค. กรณีที่แมจ้ะอยูภ่ายในอาคารและไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลได ้แตเ่ป็นสถานการณท์ี่แทบไมม่ีการพดูคยุกนัตลอดช่วงเวลานัน้
(i) ก่อนหนา้นัน้ไกดท์วัรม์ีการเตือนผูเ้ขา้รว่มทวัรถ์ึงการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ตา่งๆ ที่จ าเป็นแลว้
(ii) เป็นสถานการณท์ี่ไกดท์วัรแ์ละผูเ้ขา้รว่มทวัรส์ามารถติดตอ่กนัและกนัได้
(iii) ไกดท์วัรอ์ยูใ่นสถานท่ีที่อยูใ่นระยะที่สามารถมาตรวจสอบสถานการณข์องผูเ้ขา้รว่มทวัรไ์ดเ้ป็นระยะ



Q5. 添乗員はタイから同行することはできますか。

（答）可能です。要件等を満たす限りにおいて、これを認めることとします。
その際、添乗員の査証については、水際対策強化に係る新たな措置（27）（令和４年２月 24 日）に基づき、商用・就労等の目的
の短期間の滞在（３月以下）の新規入国となります。※水際対策強化に係る新たな措置（27）
https://www.mhlw.go.jp/content/000901753.pdf

→タイからの添乗員でもOK、日本側で用意してもOKどちらでも大丈夫です。当社でも日本に住む添乗員を探せます。

Q6. 今回認められる「パッケージツアー」の要件について教えてください。

Q5: ไกดท์วัรส์ามารถเดินทางมาดว้ยจากประเทศไทยไดห้รอืไม่?
ตอบ: สามารถเดินทางมาดว้ยไดใ้นกรณีที่ท าตามเง่ือนไขที่ก าหนดไดเ้ทา่นัน้
ในกรณีนัน้ไกดท์วัรจ์ะตอ้งยื่นขอวีซา่ส าหรบัท าธุรกิจหรอืท างานระยะสัน้ (ไมเ่กิน 3 เดือน) ส าหรบัการเขา้ประเทศ อา้งอิงตามมาตรการใหมเ่ก่ียวกบัการเพิ่มการปอ้งกนัพรมแดน (27) (ณ วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ ์2022) *มาตรการใหมเ่ก่ียวกบัการเพิ่มการปอ้งกนัพรมแดน (27) https://www.mhlw.go.jp/content/000901753.pdf
→ สามารถใชไ้กดท์วัรจ์ากประเทศไทยได ้หรอืสามารถใชไ้กดท์วัรท์ี่ทางญ่ีปุ่ นเตรยีมใหไ้ดเ้ช่นกนั ทางบรษัิทเราสามารถหาไกดท์วัรท์ี่พ านักอยูใ่นญ่ีปุ่ นได้

（答）以下の要件を満たすものに限られます。
①Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターがツアー参加者の受入責任者となること。
②ツアーの行程があらかじめ決められたものであること。
③入国から出国までの全行程を通じて添乗員が同行すること。
④ツアー参加者は、日本への上陸申請日前 14 日以内に「青」区分の国・地域以外に滞在歴がない者に限られること。

Q6: ช่วยบอกเก่ียวกบัเง่ือนไขของ "แพ็กเกจทวัร"์ ที่ไดร้บัอนญุาตในครัง้นีห้นอ่ยไดไ้หม?
ตอบ: จ าเป็นตอ้งบรรลเุง่ือนไขดา้นลา่ง
① แลนดโ์อเปอเรเตอร ์(ผูร้บัผิดชอบในสว่นประเทศปลายทาง) อยา่งเช่น Mirai Tabi Club จะเป็นผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ นของผูเ้ขา้รว่มทวัร์
② แผนการทอ่งเที่ยวของทวัรจ์ะมีการก าหนดไวล้ว่งหนา้
③ ตัง้แตเ่ขา้ประเทศจนถึงออกจากประเทศ จะตอ้งมีไกดท์วัรเ์ดินทางไปดว้ยตลอดแผนการทอ่งเที่ยว
④ผูเ้ขา้รว่มทวัรจ์ะตอ้งไมม่ีประวตัิการไปเยือนประเทศหรอืภมูิภาคที่อยูน่อกเหนือหมวด "สฟีา้" ในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัท่ีประสงคเ์ดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น

https://www.mhlw.go.jp/content/000901753.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000901753.pdf


Q7. パッケージツアーの考え方について教えてください。

Q7: ช่วยบอกเก่ียวกบัวิธีการคิดแพ็กเกจทวัรห์นอ่ยไดไ้หม?
ตอบ: ตอ้งเป็นแผนการเดินทางที่วางมาแลว้ลว่งหนา้ และมีไกดท์วัรเ์ดินทางไปดว้ยตลอดทวัรต์ัง้แตเ่ขา้ประเทศจนถึงออกจากประเทศ รวมถึงท าหนา้ทีจ่ดัการแผนการทอ่งเที่ยว โดยไมเ่ก่ียวกบั
รูปแบบการทอ่งเที่ยววา่จะเป็นแบบใด

（答）旅行形態に関わらず、あらかじめ決められた行程に沿って行われるものであり、入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が
同行し、行程管理するものをいいます。

Q8. １ツアー当たりの人数制限はありますか。１名でもよいですか。

（答）人数制限はありません。また、１名でもよいです。

Q8: มีการจ ากดัจ านวนคนที่เขา้รว่มไดต้อ่ 1 ทวัรห์รอืไม่? สามารถเขา้รว่มเพียงคนเดียวไดห้รอืไม่?
ตอบ: ไมม่ีการจ ากดัจ านวนคน รวมถึงสามารถเขา้รว่มเพียงคนเดียวไดเ้ช่นกนั

Q9. ツアーはどこで予約できますか。

（答）訪日旅行を取り扱うランドオペレーター。できればMIRAI TABI CLUBに予約を依頼してください

Q9: สามารถจองทวัรไ์ดท้ี่ไหน?
ตอบ: จองไดท้ี่แลนดโ์อเปอเรเตอรท์ี่ใหบ้รกิารทอ่งเที่ยวญ่ีปุ่ น หากตอ้งการสามารถจองบรกิารทวัรก์บัทาง MIRAI TABI CLUB ไดเ้ช่นกนั

Mirai Tabi Club Co.,Ltd
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Q10. 出入国時の航空券は観光客自身またはタイの旅行会社による手配でもよいですか。

（答）日本側の受入責任者であるMirai Tabi Clubなどのランドオペレーターが全ての行程を把握した上で、入国から出国までの間の国内の
行程管理を行うものであれば認められます。

Q10: สามารถจองตั๋วเครือ่งบินส าหรบัไปกลบัดว้ยตนเองหรอืจองผา่นบรษัิททอ่งเที่ยวของไทยไดห้รอืไม่?
ตอบ: สามารถท าไดห้ากท าความเขา้ใจแผนการทอ่งเที่ยวของผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ นท่ีท าหนา้ที่แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club ทัง้หมดอยา่งถ่ีถว้นรวมถึงจดัการแผนการเดินทางตัง้แต่
เขา้ประเทศจนถึงออกจากประเทศได้

Q11.ツアー中の旅行者の自由行動は認められるのですか

（答）入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行し、行程管理を行うことを基本とします。
ただし、以下ア～ウのいずれかの場合であって、以下（ⅰ）～（ⅲ）の全ての要件を満たす限りにおいて、パッケージツアー
の実施中に添乗員がツアー参加者から一時的に離れることを認めることとします。
ア．更衣室や浴場等の、添乗員による感染防止対策の確認が困難な場所である場合
イ．屋外アクティビティや自然散策等の、屋外で人との距離（２m 以上を目安）が継続的に確保できる場合
ウ．屋内で距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない状況が継続する場合
（ⅰ）直前に、添乗員がツアー参加者に対して、感染防止対策等の遵守に関して必要な注意喚起を行うこと。
（ⅱ）ツアー参加者と添乗員とが相互に連絡を取ることが可能な状況であること。
（ⅲ）添乗員が、ツアー参加者の状況を、一定頻度で確認し得る範囲内の距離の場所にいること。

Q11: นกัทอ่งเที่ยวสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองในระหวา่งทวัรไ์ดห้รอืไม่?
ตอบ: นบัตัง้แตเ่ดินทางเขา้ประเทศจนถึงออกจากประเทศ โดยพืน้ฐานแลว้ตลอดแผนการเที่ยวทัง้หมดจ าเป็นตอ้งมีไกดท์วัรเ์ดินทางไปดว้ยรวมถึงจดัการดแูลแผนการเดินทาง
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ตรงกบัขอ้ ก-ง ดา้นลา่งนีข้อ้ใดขอ้หนึง่ และสามารถท าตามเง่ือนไข (i) ถึง (iii) ไดท้ัง้หมดเทา่นัน้ ไกดท์วัรจ์ะไดร้บัอนญุาตใหแ้ยกจากผูร้ว่มเดินทางในแพกเกจทวัรไ์ดเ้ป็น
ระยะเวลาหนึง่
ก. กรณีที่เป็นสถานท่ีที่ไกดท์วัรส์ามารถยืนยนัมาตรการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ไดย้าก เช่นหอ้งแตง่ตวัหรอืโรงอาบน า้
ข. กรณีที่เป็นพืน้ท่ีเปิดและสามารถมั่นใจไดว้า่สามารรกัษาระยะหา้งระหวา่งบคุคล (ประมาณ 2 เมตรขึน้ไป)ไดต้ลอดช่วงระยะเวลานัน้ เช่น กิจกรรมกลางแจง้ การเดินชมธรรมชาติ
ค. กรณีที่แมจ้ะอยูภ่ายในอาคารและไมส่ามารถรกัษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลได ้แตเ่ป็นสถานการณท์ี่แทบไมม่ีการพดูคยุกนัตลอดช่วงเวลานัน้
(i) ก่อนหนา้นัน้ไกดท์วัรม์ีการเตือนผูเ้ขา้รว่มทวัรถ์ึงการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ตา่งๆ ที่จ าเป็นแลว้
(ii) เป็นสถานการณท์ี่ไกดท์วัรแ์ละผูเ้ขา้รว่มทวัรส์ามารถติดตอ่กนัและกนัได้
(iii) ไกดท์วัรอ์ยูใ่นสถานท่ีที่อยูใ่นระยะที่สามารถมาตรวจสอบสถานการณข์องผูเ้ขา้รว่มทวัรไ์ดเ้ป็นระยะ



○ERFS（入国者健康確認システム）について

外国人の新規入国申請を行う際に、受入責任者は、ＥＲＦＳで入国手続きを申請するためのＩＤを取得する必要があります。
６月１０日から観光目的での入国に係る手続きを行うにあたっては、６月１０日以前に当該ＩＤを取得済みの旅行業者等も含め、
全ての旅行業者等が、改めて新規でＥＲＦＳのＩＤを取得しなければなりません。

Q12. ツアー参加者名の変更、ツアー参加者数の増減などの変更があった場合はどうすればよいですか。

（答）人数変更が判明した場合にはERFS においてやり直して申請する必要があります

Q12: หากมีการเปลีย่นตวัผูเ้ขา้รว่มทวัร ์หรอืเพิ่ม/ลดจ านวนคนตอ้งท าอยา่งไร?
ตอบ: หากมีการเปลีย่นแปลงจ านวนคน จ าเป็นตอ้งมีการยื่นค ารอ้งใน ERFS ใหม่

เมื่อชาวตา่งชาติยื่นความประสงคจ์ะเดินทางเขา้ประเทศครัง้ใหม ่ผูร้บัรองที่ญ่ีปุ่ นมีความจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนรบั ID เพื่อด าเนินการขัน้ตอนในการเขา้ประเทศทาง ERFS
ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวทัง้หมดจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนรบัไอดีของ ERFS ส าหรบัการด าเนินการขัน้ตอนการเขา้ประเทศโดยมีจดุมุง่หมายเพื่อการทอ่งเที่ยวตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายนเป็นตน้ไป 
รวมถึงผูท้ี่เคยลงทะเบียนรบัไอดีก่อนวนัท่ี 10 มิถนุายนแลว้ก็จ าเป็นตอ้งรบัไอดีใหมด่ว้ย

○査証について

Q13. 観光目的の入国について、いつから査証申請ができますか。

（答）６月１０日から、Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターにより、外国人の観光入国について、入国者健康確認システム
（ＥＲＦＳ）の申請が可能となり、同日より、査証申請の手続についても可能となります。

Q13: สามารถยื่นค ารอ้งของวีซา่ส าหรบัการเขา้ประเทศโดยมีจดุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยวไดต้ัง้แตเ่มื่อไหร่?
ตอบ: แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club สามารถลงทะเบียนในระบบยืนยนัสขุภาพผูเ้ขา้ประเทศ (ERFS) เพื่อการเขา้ประเทศของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติไดต้ัง้แตว่นัท่ี 10 
มิถนุายน การด าเนินการขัน้ตอนขอวีซา่ก็สามารถท าไดใ้นวนัท่ี 10 มิถนุายนเช่นกนั

เก่ียวกบั ERFS (ระบบยนืยนัสุขภาพส าหรับผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ)

เก่ียวกบัวีซา่



感染拡大防止のために留意すべき事項
（１）ツアーの造成、販売、実施等の前提（共通事項）
・各観光関係者は、本年６月１０日以降受入れが認められるツアーは以下の要件を満たすものに限られることを十分に理解し、これを前提として、ツアーの造成、
販売、実施等を行うこと。
①Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターがツアー参加者の受入責任者となること。
②ツアーの行程があらかじめ決められたものであること。
③入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行すること。
④ツアー参加者は、本邦への上陸申請日前 14 日以内に「青」区分の国・地域以外に滞在歴がない者に限られること。

（２）ツアー造成時における対応
①タイの旅行業者等がツアーの企画・販売を行う場合
・密を避けて感染拡大防止に配慮したツアー行程を作成すること。
・旅行業者は、宿泊施設、観光施設、飲食店等における感染防止対策を確認した上で、対策を徹底している施設等を利用すること。
（※）感染防止には換気と距離の確保が重要であることを理解したうえで、業種別ガイドラインに従った感染防止対策を実施しているとを、認証制度の活用等に

より確認すること。配慮していることを確認するとともに、必要に応じて国内の適切な施設等を提案する等の対応を行うこと。
（３）ツアー販売時における対応
①旅行業者がツアーの企画・販売を行う場合・旅行業者は、ツアー商品の予約・販売時に、ツアー参加者に対して以下の内容を説明し、同意を得ること。
日本での滞在期間中を通じて、基本的な感染防止対策（①マスク着用、②手指消毒、③３密（密閉・密集・密接）の回避）を徹底する必要があること。
感染防止対策の実施が不十分であると添乗員が判断した場合には、添乗員の指示に従う必要があること。

ขอ้ควรค านึงเพื่อการป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้
(1) หลกัเก่ียวกบัการสรา้ง จ  าหน่าย ใชง้านทวัร ์ฯลฯ (เรือ่งทั่วไป)
・ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเที่ยวทกุคนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัติามเก่ียวกบัทวัรท์ี่ไดร้บัการรบัรองตัง้แตว่นัที่ 10 มิถนุายนเป็นตน้ไปดา้นลา่งนีอ้ยา่งถ่ีถว้น และใชเ้ป็นหลกัในการสรา้ง จ  าหน่าย และใชง้านทวัร ์
① แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club จะเป็นผูร้บัรองในญ่ีปุ่ นของผูร้ว่มทวัร ์
② ตารางทวัรจ์ะมีการวางแผนลว่งหนา้ทัง้หมด
③ ไกดท์วัรจ์ะรว่มเดินทางไปดว้ยตลอดทวัรต์ัง้แตเ่ขา้ประเทศจนถงึออกนอกประเทศ
④ ผูเ้ขา้รว่มทวัรจ์ะตอ้งไมมี่ประวตัิการไปเยอืนประเทศหรอืภมิูภาคที่อยูน่อกเหนือหมวด "สีฟา้" ในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัที่ประสงคเ์ดินทางเขา้ญ่ีปุ่ น

(2) การปฏิบตัิเม่ือสรา้งทวัร ์
① กรณีที่ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวที่ไทยเป็นผูว้างแผนและจ าหน่ายทวัร ์
・สรา้งแผนทวัรโ์ดยพิจารณาการป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โดยเลี่ยงความแออดั
・ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวจะตอ้งตรวจสอบมาตรการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ของที่พกั แหลง่ทอ่งเที่ยว รา้นอาหาร ฯลฯ และใชบ้รกิารสถานที่ที่มีมาตรการป้องกนัอยา่งรดักมุ
（※）ท าความเขา้ใจในเรือ่งของการระบายอากาศและการรกัษาระยะหา่งเพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้  และตรวจสอบการด าเนินการป้องกนัการแพรร่ะบาดตามไกดไ์ลนข์องแตผู่ป้ระกอบการแตล่ะประเภทโดยใชป้ระโยชน์

จากระบบใบรบัรอง เป็นตน้ รวมถึงตรวจสอบวา่มีการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นหรอืไม ่และท าการแนะน าสถานที่ตา่งๆ ในประเทศที่มีความเหมาะสมในกรณีทีจ่  าเป็น เป็นตน้
(3) การปฏิบตัิเม่ือจ าหน่ายทวัร ์
① กรณีที่ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวเป็นผูว้างแผนและจ าหน่ายทวัร ์
・เม่ือผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวใหจ้องและจ าหน่ายทวัร ์จ  าเป็นตอ้งอธิบายและใหผู้เ้ขา้รว่มทวัรย์ินยอมตามเนือ้หาดา้นลา่งนี้
ในขณะที่พ  านกัระยะสัน้ที่ญ่ีปุ่ น จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ (1. ใสแ่มสก ์2.ฆ่าเชือ้ที่ฝ่ามือและนิว้มือ 3. เลี่ยง 3 แน่น (สถานที่ปิดทบึแน่นหนา, จ านวนคนแน่นขนดั, ระยะระหวา่งกนัเบียดเสียดหนาแน่น) อยา่ง
เครง่ครดั หากไกดท์วัรป์ระเมินวา่สถานที่นัน้มีมาตรการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ไมเ่พียงพอ จะตอ้งปฏิบตัิตามค าบอกของไกดท์วัร ์



日本への入国手続きをスムーズに行うため、Visit Japan Web※1への事前登録及びファストトラックを使用する必要があること。
・参加者の負担を出来る限り軽減するための工夫を講じるとともに、出国前までの間に、事前登録が完了した旨確認を行うこと。
・新型コロナウイルス感染症に関する医療費を補償対象に含み、かつ、十分な補償・サービスを備えた民間医療保険に加入すること。
・新型コロナウイルス感染症の陽性者及び濃厚接触者となった場合には、Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーター・添乗員及び医療
機関・保健所等の指示に従うこと。

上記に従わない場合、ツアーへの参加（継続）が認められない（参加中には速やかな帰国を求める）可能性がある。

เพื่อกระบวนการเขา้ประเทศที่ไมต่ิดขดั จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนลว่งหนา้ใน Visit Japan Web※1 และใช ้Fast Track
・ตอ้งมีการยืนยนัการลงทะเบียนลว่งหนา้ก่อนออกจากประเทศรวมถึงด าเนินการเพื่อลดภาระที่จะตกแก่ผูเ้ขา้รว่มใหไ้ดม้ากที่สดุ
・ตอ้งซือ้ประกนัสขุภาพจากบรษัิทเอกชนที่ครอบคลมุบรกิารและการชดเชยคา่ใชจ้่ายส าหรบัคา่รกัษาพยายาลที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้โคโรน่าไวรสัสายพนัธุใ์หม่
・หากติดเชือ้โคโรนา่ไวรสัสายพนัธุใ์หมร่วมถึงเป็นผูใ้กลชิ้ดผูต้ิดเชือ้ จะตอ้งปฏิบตัิตามค าบอกของบคุลากรทางการแพทย ์สถานพยาบาล รวมถึงไกดท์วัรแ์ละแลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai

Tabi Club
หากไมท่ าตามเง่ือนไขดา้นบน จะมีโอกาสที่ไมส่ามารถเขา้รว่ม (หรอืเดินทางตอ่) กบัทวัรไ์ด ้(ผูท้ี่อยูใ่นระหวา่งทวัรจ์ะถกูสง่กลบัประเทศทนัที)

・Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーターは、Covid19の陽性者や濃厚接触者となった場合に、具体的にどのような対応が求められるこ
とになるのかについて、タイの旅行会社に十分説明を行うこと
（滞在延長日数の見込み、追加費用が発生し自己負担を求められる旨等）
→タイの旅行会社はMirai Tabi Clubなどのらランドオペレーターに確認して同意が必要です。同意ができないツアーは受けられません。

・หากแลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club ติดเชือ้ Covid19 หรอืเป็นผูใ้กลชิ้ดผูต้ิดเชือ้ จะตอ้งอธิบายการปฏิบตัิตนใหก้บับรษัิททวัรข์องไทยอยา่งเป็นรูปธรรมและเพียงพอ
(อธิบายเก่ียวกบัการคาดการณเ์รือ่งขยายจ านวนวนัท่ีพ านกั คา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมและการรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเอง เป็นตน้)
→ บรษัิททวัรข์องไทยจ าเป็นตอ้งยืนยนัและใหค้วามยินยอมแก่แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club หากไมย่ินยอมจะไมส่ามารถรบัทวัรไ์ด้

※１ Visit Japan Web https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/



（４）ツアー実施中における対応
・添乗員は、現在日本で運用されている感染防止対策の方針等に即して、ツアー参加者に対し、必要な対応を求めること。
ツアー実施中、方針等の適用に迷う場面では、周囲の状況や国内でのスタンダードに照らして判断を行うこと。
・添乗員は、ツアー開始時に、ツアー参加者に対し、マスク着用の考え方をはじめとする感染防止対策の遵守に関する説明を行うこと
また、その際には、イラスト等を活用し、ツアー参加者の属性に応じて分かりやすい説明を行うよう、工夫すること。
・特に添乗員は、最新のマスク着用の考え方について十分に理解すること。・添乗員は、ツアー参加者に対し、ツアーの場面ごとに
マスクの着脱を含め、必要な感染防止対策についてこまめな声かけや、注意喚起を行うこと。

(4) การปฏิบตัิในระหวา่งทวัร์
・ไกดท์วัรจ์ะตอ้งด าเนินการตามแนวทางการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดตา่งๆ ที่ใชก้นัอยูใ่นญ่ีปุ่ น ณ ปัจจบุนันีต้ามที่จ าเป็น 
ในระหวา่งทวัร ์หากอยูใ่นสถานการณท์ี่ยากตอ่การปฏิบตัิตามแนวทางการปอ้งกนั จะตอ้งประเมินความเหมาะสมตามสถานการณแ์วดลอ้มและมาตรฐานในประเทศ
・ไกดท์วัรจ์ะตอ้งอธิบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามแนวทางในการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด เช่น วิธีการสวมหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่ผูร้ว่มเดินทางเมื่อเริม่ตน้ทวัร์
นอกจากนีย้งัตอ้งออกแบบการอธิบายใหเ้ขา้ใจงา่ยส าหรบัผูเ้ขา้รว่มทวัร ์เช่น การใชรู้ปภาพประกอบ เป็นตน้
・โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไกดท์วัรต์อ้งท าความเขา้ใจวธีิการสวมหนา้กากอนามยัลา่สดุอยา่งถ่ีถว้น ・ไกดท์วัรต์อ้งตกัเตือนผูเ้ขา้รว่มเดินทางเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการแพรเ่ชือ้ เช่นการสวมใส่
และถอดหนา้กากอนามยั รวมถึงการสง่เสยีง ในแตล่ะสถานท่ีที่อยูใ่นทวัร์

・添乗員はツアー参加者に対して発熱や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状がある場合には、漏れなく報告
を行うことを要請すること。

・添乗員は陽性者発生時における濃厚接触者の範囲の特定等を適切に行うため、旅行中のツアー参加者の行動履歴
（利用した施設や交通機関等の座席位置等の情報を含む）を保存すること。

・หากไกดท์วัรพ์บวา่ผูเ้ขา้รว่มทวัรม์ีอาการไข ้อาการของระบบทางเดินหายใจ รวมถึงการเมื่อยลา้ไมส่บายตวัตา่งๆ ซึง่เป็นอาการของการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หม ่จะตอ้งรายงานโดยไมม่ี
ขอ้ยกเวน้
・ไกดท์วัรจ์ะตอ้งจดบนัทกึประวตัิการกระท าตา่งๆ ของผูเ้ขา้รว่มทวัรใ์นระหวา่งการทอ่งเที่ยว (รวมถึงสถานท่ีที่ใชบ้รกิารหรอืต าแหนง่ที่นั่งขณะเดินทาง) เพื่อใชร้ะบขุอบเขตผูใ้กลชิ้ดผูต้ิดเชือ้อยา่ง
เหมาะสมในกรณีที่มีผูต้ิดเชือ้ในคณะทวัร์



（６）ツアー終了後における対応①旅行業者がツアーの販売を行う場合・旅行業者は、ツアー参加者に対し、帰国後１週間以内に新
型コロナウイルス感染症の陽性と診断された場合には、旅行業者に対してその旨を連絡するよう要請すること。②海外の旅行業者等
がツアーの販売を行う場合・旅行業者又は旅行サービス手配業者は、海外の旅行業者等に対して、（６）①の要請をツアー参加者に
対して行うとともに、陽性と診断されたケースが生じた場合には、海外の旅行業者等から旅行業者又は旅行サービス手配業者に対し
てその旨を通知するよう、要請を行うこと。

（６）การปฏิบตัิหลงัจากจบทวัร์① ในกรณีที่ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวในญ่ีปุ่ นเป็นผูจ้ดัจ าหนา่ยทวัร・์ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวตอ้งรอ้งขอใหผู้เ้ขา้รว่มทวัรต์ิดตอ่ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวหาก
ตรวจพบวา่ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่สายพนัธุใ์หมภ่ายในระยะเวลา 1 สปัดาหห์ลงัจากกลบัประเทศ ② ในกรณีที่ผูป้ระกอบการทอ่งเที่ยวจากตา่งประเทศเป็นผูจ้ดัจ าหนา่ยทวัร ์・ผูป้ระกอบการ
ทอ่งเที่ยวหรอืผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเที่ยว จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้（６）① และตอ้งแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทอ่งเที่ยวในญ่ีปุ่ นหรอืผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเที่ยวในญ่ีปุ่ นทราบในกรณีที่มีการตรวจพบวา่มี
ผูต้ิดเชือ้



การปฏิบตัิในช่วงระหวา่งทวัร์
・ในกรณีที่มีผูแ้สดงอาการของโรคโควิดในระหวา่งทวัร ์แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club รวมถึงไกดท์วัรจ์ะตอ้งพาผูม้ีอาการแยกออกจากกลุม่โดยเรว็ และปฏิบตัิตามมาตรการท่ี
จ าเป็นเพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มคนอื่นๆ

ツアー実施中における対応
・ツアー実施中に有症状者が発生した場合は、Mirai Tabi Clubなどのランドオペレーター及び添乗員は、当該有症状者をツアーから速や
かに離団させ、他の参加者への感染を防止するために必要な措置を講じること。

【相談・受診の目安】
○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これらに該当しない場合の相談も可能です）
☆息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
☆重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合（※）
高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人
差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。

医療機関・保健所等から指示があった場合にはこれに従うとともに、必要に応じて専門的な医療通訳を手配すること。
（なお、これらの対応において緊急連絡先の記載を求められた場合には、ツアー参加者本人の緊急連絡先だけでなく、添乗員の携帯
電話番号及びMirai Tabi Clubなどのランドオペレーターの担当者の電話番号を記載すること。）

【ขอ้บงชีใ้นการสอบถาม・ปรกึษา】
○ หากเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้กรุณาสอบถามทนัที (แมจ้ะไมใ่ช่กรณีเหลา่นีก็้สามารถสอบถามและปรกึษาไดเ้ช่นกนั)
☆ กรณีที่มีอาการรุนแรงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เช่น หายใจล าบาก (ลมหายใจติดขดั), เมื่อยลา้อยา่งมาก (รูส้กึปวดเมื่อย), มีไขส้งู เป็นตน้
☆ กรณีที่เป็นผูม้ีความเสีย่งจะมีอาการหนกั(*) และมีอาการของไขห้วดัแมไ้มห่นกัมาก เช่น มีไขแ้ละไอ เป็นตน้

(*)ผูส้งูอาย ุ ผูเ้ป็นโรคเบาหวาน  ผูเ้ป็นโรคหวัใจ  ผูเ้ป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เป็นตน้ รวมถึงผูท้ี่มีโรคประจ าตวั ผูท้ี่ตอ้งรบัการฟอกไต ผูท้ี่ก าลงัใชย้ากดภมูิคุม้กนัและผูใ้ชย้าตา้น
มะเรง็ เป็นตน้
☆ ผูท้ี่ไมอ่ยูใ่นกรณีดา้นบนแตม่ีอาการของไขห้วดัที่ไมรุ่นแรง เช่น มีไขแ้ละไอ อยา่งตอ่เนื่อง (หากมีอาการตอ่เนื่องเกิน 4 วนั กรุณาปรกึษา อาการของแต่ละคนอาจจะแตกตา่งกนัไป ดงันัน้

หากประเมินแลว้วา่เป็นอาการรุนแรงกรุณาปรกึษาและสอบถามทนัที)

ตอ้งปฏิบตัิตามค าบอกของบคุลากรทางการแพทยแ์ละสถานพยาบาล รวมถึงใชบ้รกิารลา่มที่เช่ียวชาญดา้นการแพทยถ์า้จ าเป็น
(นอกจากนี ้หากมีการขอช่องทางการติดตอ่ฉกุเฉิน จะตอ้งไมเ่พียงแตแ่จง้ช่องทางติดตอ่ฉกุเฉินของผูเ้ขา้รว่มเดินทางเองเทา่นัน้ แตต่อ้งแจง้เบอรโ์ทรศพัทข์องไกดท์วัรแ์ละเบอรโ์ทรศพัทข์องตวัแทน
แลนดโ์อเปอเรเตอรอ์ยา่ง Mirai Tabi Club ดว้ย)



ビザ申請手続き:ビザ｜外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html 

ファストトラック｜厚生労働省
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/

多言語コールセンター「ジャパン・ビジター・ホットライン」
JNTO 050-3816-2787（年中無休・24 時間対応）

関連リンク集（令和４年６月７日版）

外国人用医療機関利用ガイド｜観光庁
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/support.html
※日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、韓国語、タイ語

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/support.html


参考資料①：個別感染防止策のリーフレットの例（多言語版）
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000147.html（観光庁 HP）



参考資料②：新しい旅のエチケット（多言語版）
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html （観光庁 HP）
https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/tips-for-a-safe-trip/ （JNTO HP）


