Embassy of the Republic of the Union of Myanmar
TOKYO
VISA ON ARRIVAL
ITALIAN, SPANISH, AUSTRALIAN, SWISS, GERMAN, AND RUSSIAN TOURIST HOLDING
ORDINARY PASSPORTS ARE PERMITTED TO OBTAIN A VISA ON ARRIVAL
1. Italian, Spanish, Australian, Swiss, German and Russian tourists with ordinary
passports will be granted a visa on arrival at Yangon International Airport,
Mandalay International Airport and Nay Pyi Taw International Airport for one year,
effective from 1st October 2019.
2. Each person will be charged USD 50 and is allowed to stay for a maximum 30
days.
3. Tourist Visa will be granted only for purpose of visiting.
4. The visa extension for tourists is not allowed.
5. Italian, Spanish, Australian, Swiss, German and Russian tourists with ordinary
passports must abide by the existing law and procedure of Myanmar
 are free to visit all permitted areas, except restricted areas
 can face entry permit rejection if their visitation is not allowed by
Immigration, not restricted areas and other related Ministries.
 are allowed departure from any International Gateways.

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်သံရုံး
တိုကျိုမမို့
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထောက်တိုဘာလ(၁)ရက်ထန့မှ စတင်၍ ေီတလီနိုင်ငံ၊ စြိန်နိုင်ငံ၊ သသစထသတးလျနိုင်ငံ၊
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီ နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ဆိုက်ထရာက်ဗီဇာ
(ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုမည်ပြစ်ထသကာင်း ေသိထြး ထသကညာပခင်း


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တုဘ
ိ ာလ (၁) ရက်အေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေထိ
စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်၍ အလအ ကာင်းဖြင့် လာအရာက်မည့် သာမေ်နုင
ိ ်ငံကူး
လက်မှတ် ကိုင်အောင်သူ ေီတလီ၊ စပိေ်၊ သစအ တးလျ၊ ေွစ်ဇာလေ်၊ ဂျာမေီ နှင့် ရုရှား
နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ရေ်ကုေ်၊ မန္တအလးနှင့် အေဖပည်အတာ် ေဖပည်ဖပည်
ေိင
ု ်ရာ အလေိပ်တု့တ
ိ ွင် ေိက
ု ်အရာက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ဖပုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။



ေိက
ု ်အရာက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ေတွက် ဗီဇာအ ကး ေအမရိကေ်အေါ်လာ (၅၀) အကာက်ခံ၍
အေခွင့် (၃၀) ရက် ခွင့်ဖပုအပးမည် ဖြစ်ပါသည်။



ေလည်ေပတ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်အရာက်ဖခင်း ေတွက်သာ ခွင့်ဖပုမည် ဖြစ်ပါသည်။



အေခွင့်သက်တမ်းတိးု ရေ် အလျှောက်ထားဖခင်းကို ခွင့်ဖပုမည် မဟုတ်ပါ။



ေိက
ု ်အရာက်ဗီဇာ ကမ္ဘာလှည့်ဖြင့် ဝင်အရာက်လာအသာ သာမေ်နုင
ိ ်ငံကူးလက်မှတက
် ိုင်အောင်
သူ ေီတလီ၊ စပိေ်၊ သစအ တးလျ၊ ေွစ်ဇာလေ်၊ ဂျာမေီနင
ှ ့် ရုရှား နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီး
သည်များသည်-

–

ဖမေ်မာနိုင်ငံ၏ တည်ေဲ ဥပအေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်ေည်းများကို အလးစား လိုက်ောရမည်။

–

ဖမေ်မာနိုင်ငံေတွင်း လုံခခုံအရးေရ ကေ့်သတ်ထားအသာ ေယ်အဖမမှေပ နိုင်ငံဖခားသားများ သွား
လာခွင့်ရှိသည့် အေရာများကို လွတလ
် ပ်စွာ သွားလာနိုင်သည်။

၂
–

ေိက
ု ်အရာက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်အရာက်ရေ် အရာက်ရှိလာသူသည် သက်ေုင
ိ ်ရာ လုံခခုံအရး ဌာေ၊
ေြွဲ့ေစည်းနှင့် လူဝင်မှုကကီး ကပ်အရးဦးစီးဌာေတို့မှ စိစစ်ပပီး ဝင်ခွင့်မဖပုနိုင်သူ

ဖြစ်လျှေင်

ဝင်အရာက်ခွင့်ကို ဖငင်းပယ်ဖခင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
–

ေဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာအလေိပ်မှ

ေိက
ု ်အရာက်ဗီဇာဖြင့်

ဝင်အရာက်လာသူသည်

ေဖပည်ဖပည်ေုင
ိ ်ရာ ဝင်/ထွက်အပါက်မှမေို ဖပေ်လည် ထွက်ခွာနိုင်သည်။

မည်သည့်

