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República Oriental del Uruguay 

ข้อมูลท่ัวไป  

สถานท่ีตัง้ ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ 

- ทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกบัประเทศบราซิล 

- ทิศใต้ติดกบัแมน่ า้ริโอ เด ลา ปลาตา (Río de la Plata) 

- ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบัมหาสมทุรแอตแลนติก 

- ทิศตะวนัตกมีพรมแดนติดกบัประเทศอาร์เจนตินา 

 

ประวัติ เดิมคือดินแดน Banda Oriental หรือ Banda Oriental del Uruguay แปลวา่  

 ฝ่ังตะวนัออกของแมน่ า้อรุุกวยั เคยถกูรุกรานจากจกัรวรรดิสเปนและจกัรวรรดิโปรตเุกส  

พืน้ท่ี  176,215 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ดิน 175,015 ตารางกิโลเมตร 

และพืน้น า้อีก 1,200 ตารางกิโลเมตร)1 

ภาษาราชการ ภาษาสเปน  

ภูมิอากาศ อากาศคอ่นข้างร้อนอบอ้าว พืน้ท่ีประเทศตัง้อยู่ในเขตอบอุน่ (Temperate Zone) บน

เส้นละตจิดูเดียวกนักบักรุงบวัโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตนิา แตป่ระเทศอรุุกวยัจะมี

ลมกรรโชกมากกวา่และอากาศแห้งกวา่  

- ฤดหูนาว (มิถนุายน – สิงหาคม) มีสภาพอากาศเย็นชืน้ อณุหภมูิโดยเฉล่ีย 5 – 15 

องศาเซลเซียส 

- ฤดใูบไม้ผลิ (กนัยายน – พฤศจิกายน) อณุหภมูิโดยเฉล่ีย 16 – 22 องศาเซลเซียส 

- ฤดรู้อน (ธนัวาคม – กมุภาพนัธ์) อณุหภมูิเฉล่ียอยู่ในช่วงปลาย 20 – ต้น 30 องศา

เซลเซียส อณุหภมูิอาจขึน้สงูถึง 36 องศาเซลเซียสในบางโอกาส 

                                                             
1
 ข้อมูลจาก CIA: The World Fact Book 

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata


- ฤดใูบไม้ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม) อณุหภมูิโดยเฉล่ีย 11 – 21 องศาเซลเซียส  

โดยอณุหภมูิจะคอ่ยๆ เร่ิมลดต ่าลงในทกุสปัดาห์ 

วันชาติ/วันเอกราช 25 สิงหาคมของทกุปี 

 (วนัท่ี Banda Oriental ประกาศเอกราชจากบราซิลในปี พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825)  

 และสถาปนาเป็นประเทศอรุุกวยั) 

เมืองหลวง กรุงมอนเตวเิดโอ (Montevideo) ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 

ประชากร ในปี พ.ศ. 2558 อรุุกวยัมีประชากรประมาณ 3.43 ล้านคน2 อตัราการเพ่ิมประชากร 

 ตอ่ปีอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 และมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 20 คนตอ่ 1 ตาราง

กิโลเมตร เมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่มากท่ีสดุ คือ กรุงมอนเตวเิดโอ (ประมาณ 1.7 

ล้านคน) ประชากรอรุุกวยัสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงอายวุยัรุ่น (15-24 ปี) และวยัท างาน  

 (25-65 ปี) 

การศกึษา มีอตัราผู้ รู้หนงัสือร้อยละ 98.43 หรือประมาณ 2.63 ล้านคน3   

ศาสนา  นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกร้อยละ 52 คริสตนิ์กายโปรเตสแตนท์และนิกาย

อ่ืนๆ ร้อยละ 16 นบัถือศาสนายิวร้อยละ 2 และนบัถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 30 

เชือ้ชาต ิ เป็นชาวผิวขาวร้อยละ 88 ซึ่งในจ านวนดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นชาวสเปนร้อยละ 54 และ

เป็นชาวอิตาเลียนร้อยละ 22 ชาวผิวขาวผสมกบัอินเดยีน (mestizo) ร้อยละ 8 ชาวผิวสี

ร้อยละ 4 

เวลา อรุุกวยัอยู่ในเขตเวลา UTC/ GMT-3 (ช้ากวา่เวลาประเทศไทย 10 ชัว่โมง)  

                                                             
2
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division :  World Population Prospects: The 2015 Revision 

3
 UNESCO Institute for Statistics (retrieved March 13, 2016) 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/trends/index.shtml


 ทัง้นี ้เดิมอรุุกวยัมีการใช้ระบบ Daylight Saving Time อนัหมายถึงการปรับเวลาให้เร็ว

ขึน้ 1 ชัว่โมง เป็น UTC/GMT-2 ในช่วงเดือนตลุาคม – มีนาคม แตร่ัฐบาลอรุุกวยัได้

ยกเลกิระบบดงักลา่วในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  

สกุลเงนิ เปโซอรุุกวยั (Uruguayan peso - UYU) 

 อตัราแลกเปลี่ยน 1 UYU = 0.0331735 USD และ 1 UYU = 1.16174 THB  

 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559) 

 

ข้อมูลการเมืองการปกครอง   

รูปแบบการปกครอง สาธารณประชาธิปไตย (Constitutional Republic) 

เขตการปกครอง อรุุกวยัแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 จังหวดั (departments - departamentos) 

ได้แก่ Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, 

Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, 

Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres 

รัฐธรรมนูญ ฉบบัปัจจบุนั คือ ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งทัง้ประมขุของรัฐและหวัหน้าคณะรัฐบาล รวมถงึเป็น 

 ผู้แตง่ตัง้คณะรัฐมนตรี (ต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภา) ประธานาธิบดีและรอง

ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตัง้ในคราวเดยีวกนั วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี       

(โดยไมส่ามารถด ารงต าแหน่งวาระติดตอ่กนัได้)  

 ประธานาธิบดีคนปัจจบุนั คือ นายตาบาเร บาซเกซ หรือ Tabare Ramon VAZQUEZ 

Rosas จากพรรคบรอดฟรอนท์ เข้ารับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 

2015) เป็นสมยัท่ี 2 โดยนายตาบาเร บาซเกซเคยได้รับเลอืกตัง้เป็น ปธน.ครัง้แรกในปี 

พ.ศ. 2548 (ปี ค.ศ. 2005) ซึ่งมาจากพรรคฝ่ายซ้ายคนแรกของอรุุกวยั  

http://www.xe.com/currencycharts/?from=UYU&to=THB


ฝ่ายนิติบัญญัติ ระบบ 2 สภา ( Asamblea General ) ประกอบด้วย  

 (1) Camara de Senadores จ านวน 30 ท่ีนัง่ สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ในระบบ

คะแนนนิยม วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิออกเสยีงได้      

1 เสียง 

 (2) Chamber of Representatives หรือ Camara de Representantes จ านวน  

 99 ท่ีนัง่ สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ในระบบคะแนนนิยม วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

ฝ่ายตุลาการ ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอช่ือจากประธานาธิบดี  

 และสภานิติบญัญตัิเป็นผู้แตง่ตัง้ วาระการด ารงต าแหน่ง 10 ปี 

ระบบกฏหมาย ระบบประมวลกฎหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของสเปน 

 

ข้อมูลส าคัญทางเศรษฐกิจ   

GDP 5.344 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  (พ.ศ. 2558)4 

GDP per Capita 15,573.9 ดอลลาร์สหรัฐ  (พ.ศ. 2558)5 

GDP Growth ร้อยละ 1.0  (พ.ศ. 2558)6 

 GDP แยกตามภาคการผลิต 

- ภาคการเกษตรร้อยละ 7.5 

- ภาคอตุสาหกรรมร้อยละ 20.6 

- ภาคการบริการร้อยละ 71.9   

อัตราเงนิเฟ้อ ร้อยละ 9.68  (มกราคม 2559) 
                                                             
4 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. (2015) 
5
 แหลง่เดิม 

6
 แหลง่เดิม 



อัตราการว่างงาน ร้อยละ 7.1  (พ.ศ. 2558)7 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ พลงัน า้ หินแกรนิต หินออ่น สตัว์น า้  

อุตสาหกรรม ภาคอตุสาหกรรมในประเทศมีขนาดใหญ่ การแปรรูปสินค้าเกษตรและสินค้าจากสตัว์มี

สดัสว่นประมาณคร่ึงหนึ่งของภาคการผลิตทัง้หมด อตุสาหกรรมท่ีส าคญัประเภทอ่ืน 

ได้แก่ เคร่ืองจกัรไฟฟ้าท่ีใช้ในการผลิต อปุกรณ์คมนาคม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ 

และเคมีภณัฑ์ นอกจากนีย้งัมีสนิแร่ตา่ง ๆ อาทิ หินออ่น หิน หินแกรนิต และบอกไซต์ 

อรุุกวยัมีโรงไฟฟ้าพลงัน า้ท่ีส าคญัริมแมน่ า้อรุุกวยัและแมน่ า้เนโกร นอกจากนี ้การท า

ประมงและป่าไม้ยงัถือเป็นอตุสาหกรรมท่ีส าคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 

เกษตรกรรม แหลง่รายได้ส าคญัของประเทศมาจากภาคการเกษตร โดยอรุุกวยัเป็นสมาชิกกลุม่

ประเทศผู้สง่ออกสินค้าเกษตรส าคญั (Cairns Group) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั 

ได้แก่ ถัว่เหลือง ข้าว ข้าวโพด ไม้แปรรูป ธญัพืช เนือ้สตัว์ ผลิตภณัฑ์นม ปลา  

ดุลการช าระเงนิ โดยทัว่ไปเป็นแบบขาดดลุ ในปี พ.ศ. 2558 อรุุกวยัขาดดลุการค้า 2.66 พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐ8 

สินค้าน าเข้า มลูคา่รวม 9.8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ  (พ.ศ. 2558) 

 สินค้าน าเข้าส าคญั อาทิ น า้มนัดบิ น า้มนักลัน่ ยานยนต์และชิน้สว่น ยานยนต ์

สินค้าส่งออกส าคัญ มลูคา่รวม 7.67 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ  (พ.ศ. 2558) 

 สินค้าสง่ออกส าคญั อาทิ เนือ้ววั ถัว่เหลือง เซลลโูลส ข้าว ข้าวสาลี ไม้ ผลิตภณัฑ์นม 

ประเทศคู่ค้าส าคัญ สินค้าน าเข้า - จีน บราซิล อาร์เจนตินา สหรฐัอเมริกา เยอรมนี 

 สินค้าสง่ออก - บราซิล จีน สหรฐัอเมริกา อาร์เจนตนิา 

 

                                                             
7
 CIA: The World Fact Book 

8
 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. (2015) 



การค้าระหว่างไทยกับอุรุกวัย ปี 2558 

มูลค่าการค้ารวม 118.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสยีเปรียบดลุการค้า 33.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

มูลค่าการส่งออกของไทยไปอุรุกวยั 42.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

  สินค้าสง่ออกของไทยไปอรุุกวยั ได้แก่ (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์และสว่นประกอบ (2) รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ (3) 

เมด็พลาสติก (4) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (5) เคร่ืองรับวิทยุ

โทรทศัน์และสว่นประกอบ 

มูลค่าการน าเข้าของไทยจากอุรุกวัย 75.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สินค้าน าเข้าของไทยจากอรุุกวยั ได้แก่  (1) พืชและผลิตภณัฑ์จากพืช 

(2) สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์ (3) สตัว์น า้สด แช่เยน็ แชแ่ขง็ 

 แปรรูปและกึ่งส าเร็จ (4) เคมีภณัฑ์ (5) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและ

ผลิตภณัฑ์   

ข้อมูลท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม 

- อรุุกวยัเป็นสมาชิก MERCOSUR ซึ่งเป็นตลาดส าหรบัสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของไทยในลาตนิอเมริกา 

โดยเฉพาะบราซิล โดยส านกังานเลขาธิการ MERCOSUR ตัง้อยู่ท่ีกรุงมอนเตวิเดโอ 

- ในปี 2558 อรุุกวยัเป็นประเทศสง่ออกเนือ้รายใหญ่อนัดบั 8 ของโลก  

- ในปี 2556 อรุุกวยัเป็นประเทศแรกของโลกท่ีอนญุาตให้มกีารค้ากญัชาอย่างถกูกฎหมาย 

- อรุุกวยัมีพืน้ท่ีเลก็ท่ีสดุเป็นอนัดบัสองในอเมริกาใต้ รองจากซูรินาเม 

 

 

 

 



ความสัมพันธ์ ไทย – อุรุกวัย   

ไทยกับอรุุกวยัสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2519 (ค.ศ. 1976) และ

ครบรอบ 40 ปีในปีนี ้ 

ความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหวา่งไทยกบัอรุุกวยัราบร่ืนแตไ่มใ่กล้ชิดนกั มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็น

ครัง้คราว ยงัไมม่ีกลไกหารือทวิภาคีระหวา่งกนั  ฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงบวัโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) มีอาณาเขตครอบคลมุอรุุกวยั และมสีถานกงสลุกิตติมศกัดิ์  

ณ กรุงมอนเตวิเดโอ โดยมนีายอลัแบร์โต ออสการ์ เปอร์เซียวาลเล บสูตามารเต (Mr. Alberto Oscar 

Perciavalle Bustamente) ด ารงต าแหน่งกงสลุกิตติมศกัดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ขณะท่ีอรุุกวยัมอบหมายให้

สถานเอกอคัรราชทตูอรุุกวยั ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ มีเขตอาณาครอบคลมุไทย และมีสถานกงสลุกิตติมศกัดิ์

ประจ าประเทศไทย โดยมีนางเนตรา ฤทยัยานนท์ ด ารงต าแหน่งกงสลุกิตติมศกัดิ์อรุุกวยัประจ าประเทศไทย 

และนายวิน สนัตพิงศ์ไชย ด ารงต าแหน่งรองกงสลุกิตตมิศกัดิ์ประจ าประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล/ค าแนะน าส าหรับคนไทยที่เดินทางไปอุรุกวัย   

การเข้าเมือง ไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจตรากบัอรุุกวยั ส าหรบัผู้ถือหนงัสือ

เดินทางทตูและราชการ โดยได้รับอนญุาตให้พ านกัเป็นเวลาไมเ่กิน 90 วนั 

ทัง้นีย้งัไมม่กีารยกเว้นการลงตรวจตราส าหรับผู้ถือหนงัสือเดินทาง

ธรรมดา ซึ่งไทยและอรุุกวยัอยู่ระหวา่งการเจรจาจดัท าความตกลงยกเว้น

ดงักลา่ว ผู้ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางไปอรุุกวยั สามารถขอรับการตรวจลงตรา

ได้ท่ีสถานกงสลุกิตติมศกัดิ์อรุุกวยัประจ าประเทศไทย  

 ท่ีอยู่: 2114 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320 

 โทรศัพท์: 0-2319-7132 ถึง 4 

 โทรสาร: 0-2319-7134 

 ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: urubkk@gmail.com 

การฉีดวัคซีน อรุุกวยัไมอ่ยู่ในกลุม่ประเทศท่ีมกีารแพร่ระบาดป้องกนัไข้เหลือง อย่างไรก็

ตาม หากจะเดินทางไปยงัอรุุกวยั ควรฉีดวคัซีน ไวรัสตบัอกัเสบ เอ และ 

บาดทะยกัก่อนการเดินทาง และเน่ืองจากภมูิภาคอเมริกาใต้มียงุชกุชมุ

มากนกัท่องเท่ียวจึงควรระวงัโรคไข้เลือดออกและไวรัสท่ีมยีงุเป็นพาหะ 

และ นกัท่องเท่ียวควรท าประกนัสขุภาพ 

 

การเดินทางไปอุรุกวัย เท่ียวบินของสายการบินพาณิชย์จะลงจอดท่ีท่าอากาศยานนานาชาต ิ

Carrasco กรุงมอนเตวิเดโอ (MVD-Carrasco Intl.)  

 ทัง้นี ้ไมม่ีเท่ียวบินตรงจากประเทศไทยไปยงัอรุุกวยั โดยมกัจะเป็นการบิน

ไปยงัประเทศในยโุรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็นต้น เพ่ือตอ่เคร่ืองไป

ยงัอาร์เจนตินา แล้วจึงบินเข้าสูอ่รุุกวยั  

mailto:urubkk@gmail.com


 หรือ จากประเทศไทยไปยงันครดไูบ ตอ่ไปยงับราซิล แล้วจงึบินเข้าสู่

อรุุกวยั  

การเดินทางในกรุงมอนเตวเิดโอ นกัท่องเท่ียวมกัใช้บริการรถประจ าทางสาธารณะและแท็กซ่ี เน่ืองจากมี

คณุภาพและปลอดภยั ส าหรับแทก็ซ่ีจะคิดอตัราคา่บริการเพ่ิมร้อยละ 20 

หากเรียกใช้บริการในเวลากลางคืน วนัเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงวนัหยดุ

ตอ่เน่ือง 

 หากนกัท่องเท่ียวประสงคจ์ะเช่ารถขบัเอง สามารถเช่าได้ท่ีท่าอากาศยาน 

Carrasco โดยผู้ขบัจะต้องมีอายรุะหวา่ง 23-75 ปี ทัง้นีร้ะบบจราจรเป็น

แบบพวงมาลยัด้านซ้าย ซึ่งแตกตา่งจากประเทศไทยท่ีมีระบบจราจรแบบ

พวงมาลยัด้านขวา 

เงนิตรา โดยทัว่ไปนกัท่องเท่ียวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้ท่ี

ธนาคารส านกังานแลกเปลี่ยนเงิน และโรงแรมบางแห่ง โดยไมต้่องแสดง

เอกสารและไมเ่สียคา่ธรรมเนียม  

 ค าแนะน าเพ่ิมเติม: อตัราแลกเปลี่ยนท่ีอ่ืนจะดีกวา่ท่ีท่าอากาศยาน จงึไม่

แนะน าให้แลกเงินท่ีท่าอากาศยาน ควรถอนเงินจากตู้กดเงินสด (ATM) 

แล้วไปแลกเงินในตวัเมืองแทน 

การใช้อนิเตอร์เน็ต เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ๆ ในอรุุกวยัมกัมีร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตและ

มีพืน้ท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ต wi-fi สาธารณะและ wi-fi แบบคิดคา่บริการ

หลายแห่ง นกัท่องเท่ียวสามารถซือ้ซิมการ์ดได้ตามส านกังาน Antel ซึ่ง

เป็นรฐัวิสาหกิจและมีส านกังานตัง้กระจายอยูใ่นทกุเมือง โดยมีระบบ

สญัญานดีและอตัราคา่บริการท่ีสมเหตสุมผล 



การใช้โทรศัพท์มือถือ รหสัโทรศพัท์อรุุกวยัคือ 598 หมายเลขโทรศพัท์มือถือจะขึน้ต้นด้วย 099 

และตามด้วยหมายเลขอีก 6 หลกั นกัท่องเท่ียวมกัพกโทรศพัท์แบบเคร่ือง

เปลา่ (Unlock) ซึ่งสามารถใช้งานกบัผู้ให้บริการสญัญาณโทรศพัท์คา่ยใด

ก็ได้ หรือซือ้โทรศพัท์เคร่ืองใหมท่ี่มีราคาไมส่งูแล้วใสซิ่มการ์ดแบบ pay-

as-you-go ท่ีซือ้จากส านกังาน Antel Claro หรือ Movistar และสามารถ

เติมเงินคา่โทรศพัท์ได้ตามจดุบริการตา่ง ๆ อาทิ ตู้โทรศพัท์ตามท้องถนน 

และห้างสรรพสินค้า 

กระแสไฟฟ้า 220V/50hz 

ลักษณะปล๊ัก ใช้ระบบปลัก๊เหมือนประเทศอาร์เจนตินา 

    
  

      

ท่ีพัก ในกรุงมอนเตวเิดโอมีโรงแรมชัน้น าจ านวนมาก อย่างไรก็ดนีกัท่องเท่ียว

ควรส ารองท่ีพกัลว่งหน้าในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และช่วงเทศกาลคาร์นิวลั 

เน่ืองจากเป็นช่วงฤดกูาลท่องเท่ียว (High season) ส าหรับเมืองท่องเท่ียว 

อาทิ Colonia del Sacramento และ Punta del Este จะมีโรงแรม

หลากหลายระดบั ตัง้แต ่1-5 ดาว นอกจากนี ้ในอรุุกวยัยงัมีท่ีพกัส าหรับ

นกัท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น  บ้านพกั (Guesthouse), ตัง้

แคมพ์ (Camping) และท่ีพกัในฟาร์ม (Farmstay) 

 



ส านักงานการท่องเท่ียว  กระทรวงการท่องเท่ียว ประเทศอุรุกวัย 

 โทรศัพท์: (+598) 1885, (+598) 2188 5100 

 ท่ีอยู่ทางไปรษณีย์: Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay 

Rambla 25 de Agosto de 1825 esq, Yacaré, S/N (plano) 

CP: 11.000 Montevideo, Uruguay  

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: webmaster@mintur.gub.uy 

ธุรกิจและเวลาท าการในอุรุกวัย 

ธนาคาร เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. 

 (มีธนาคารเพียงบางแห่งท่ีเปิดท าการตัง้แตเ่วลา 11.00 น.) 

ไปรษณีย์ เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ท่ีท าการราชการ ช่วงฤดรู้อน เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 07.00 – 14.30 น. 

 ช่วงฤดหูนาว เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 12.30 – 19.00 น.  

ส านักงานธุรกิจ เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 09.00 – 18.30 น.  

 ส านกังานบางแห่งอาจเปิดท าการถึงช่วงกลางคืนของวนัเสาร์ 

ร้านค้า เปิดท าการวนัจนัทร์ – ศกุร์  

 เวลา 09.00 หรือ 9.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 19.00 หรือ 19.30 น. 

 วนัเสาร์ เวลา 09.00 – 13.00 น.  

 ส าหรับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการทกุวนั เวลา 10.00 – 22.00 น. 

 

หมายเหตุ : สถานท่ีท างานในอรุุกวยัมกัปิดพกัเท่ียงเป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง 

 

 



ข้อปฏบัิติด้านความปลอดภัยและข้อพงึระวัง   

 อรุุกวยัเป็นประเทศท่ีเตม็ไปด้วยเร่ืองราวทางวฒันธรรม มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและกิจกรรมท่ีน่าสนใจ

มากมาย อรุุกวยัได้ช่ือวา่มีความปลอดภยัท่ีสดุในอเมริกาใต้ มีความเสี่ยงตอ่อาชญากรรมและการก่อการร้าย

ในระดบัต ่า และไมม่ีประเดน็ทางการเมืองท่ีรุนแรง การเดนิทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศอรุุกวยัโดยทัว่ไปแล้ว

มกัจะไมป่ระสบปัญหา แตใ่นกรุงมอนเตวิเดโออาจมีการประท้วงเกิดขึน้บ้างตามสถานท่ีส าคญั เช่น The 

Legislative Palace ศาลาวา่การ และมหาวิทยาลยัแห่งสาธารณรัฐ (Universidad de la Republica) 

นกัท่องเท่ียวท่ีไปเย่ียมชมหรือพ านกัในบริเวณดงักลา่วควรหมัน่สงัเกตและระวงัตวัเองให้อยู่ห่างจากการชมุนมุ 

และหลีกเลีย่งการถ่ายรูป 

 อาชญากรรมมกัเกิดกบันกัท่องเท่ียวท่ีขาดความระมดัระวงั โดยเฉพาะผู้ ท่ีพกของมีคา่ท่ีสะดดุตา จึง

ควรเก็บสิ่งของมีคา่ไว้ในตู้ นิรภยัในห้องพกั และควรหมัน่สงัเกตสิ่งของของตวัเองตลอดเวลาเมื่อออกจากท่ีพกั 

ขณะขบัรถควรรัดเขม็ขดันิรภยัและลอ็คประตแูละหน้าตา่งให้ดี และตรวจทานความเรียบร้อยเวลาจอดรถ 

 ย่าน Ciudad Vieja เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในกรุงมอนเตวเิดโอ แตค่วรระมดัระวงัการว่ิงราวท่ี

อาจเกิดขึน้ ควรเรียกแท็กซ่ีเมื่อต้องการเดนิทางไปยงัท่ีตา่ง ๆ ในบริเวณนัน้ 

 ในช่วงฤดรู้อน บริเวณชายหาด โดยเฉพาะ Punta del Este มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมตามท้อง

ถนนและปล้นท่ีพกัอาศยัสงูขึน้กวา่ช่วงอ่ืนๆ ซึ่งรัฐบาลอรุุกวยัได้พยายามด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภยั 

มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจคอยตรวจตราอยู่ตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ อย่างเข้มงวด  

การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

 หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน 911 เป็นหมายเลขท่ีใช้ส าหรับการติดตอ่ทัง้ต ารวจและเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิง 

และสามารถโทรเมื่อเกิดอบุตัิเหตบุนถนนทางหลวงได้ 

ขณะท่องเท่ียวในกรุงมอนเตวเิดโอ นกัท่องเท่ียวสามารถโทรศพัท์ขอข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองความ

ปลอดภยัจากศนูย์บริการข้อมลูนกัท่องเท่ียวท่ี Tourist Attention and Information Service เบอร์โทรศพัท์ 

(+598) 0800 8226 ได้โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย  

 

 



หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินอ่ืนๆ 

รถฉุกเฉิน/รถพยาบาล: 105 หน่วยดับเพลิง: 104 

ต ารวจ   การจราจร 

- เหตฉุกุเฉิน: 911   -    ต ารวจทางหลวง: 108 

- สายตรวจ: 911  -    ศนูย์การจราจร: 1954 

- ส านกังานใหญ่: 1909 

กองทัพเรือ หน่วยยามชายฝ่ังทางทะเล (ADES) 

- ศนูย์ความร่วมมือค้นหาและกู้ภยัทางทะเล: 1701  -   ภาวะฉกุเฉินทางทะเล: 1767 

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  กองทัพอากาศ 

- เหตฉุกุเฉิน: 1727  -   ความร่วมมือกู้ภยัคาราสโก: 1702 

- UNO Emergency: 1830 

- EMUCAR: 1955 

- SEMM: 159 

- SUAT: 133 

- UCM: 147 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวเิดโอ 

(Thai Honorary Consulate General in Montevideo, Uruguay) 

ท่ีตัง้: World Trade Center, Torre 3 of. 370 Luis Alberto de Herrera 1248 Montevideo, Uruguay 

โทรศัพท์: (+598) 2628 1881 

โทรสาร: (+598) 2628 1881 

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: albertopercia@gmail.com , alberto.perciavalle@vyt.com.uy 

เวลาท าการ: 09.00 - 12.00 น. 
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กรณีเกิดอบุตัเิหต ุหรือ เจ็บป่วย นกัท่องเท่ียวสามารถติดตอ่หรือไปยงัห้องฉกุเฉินของโรงพยาบาลได้
ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้โรงพยาบาลของเอกชนและรัฐบาล ทัง้นี ้ต้องแสดงหลกัฐานประกนัสขุภาพแก่โรงพยาบาล
ก่อนท าการรักษา  

โรงพยาบาลเอกชนท่ีแนะน า ได้แก ่

โรงพยาบาล Sanatorio Mautone 

โทรศัพท์: (+598) 422 8558 

โทรสาร: (+598) 423 1243  

ท่ีอยู่: Avda. Roosevelt y Camacho Punta del Este 20100 Maldonado, Uruguay  

โรงพยาบาล Hospital Italiano 

โทรศัพท์: (+598) 2487 5050 

โทรสาร: (+598) 2487 5936 

ท่ีอยู่: Bulevar Gral. Artigas 1632, 11600 Montevideo, Uruguay 

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: rquadr@dedicado.net.uy  

โรงพยาบาล Hospital Británico 

โทรศัพท์: (+598) 2487 1020 

โทรสาร: (+598) 2487 4080 

ท่ีอยู่: Av. Italia 2420 Montevideo, Uruguay 

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: info@hospitalbritanico.org.uy 

Hospital Británico (British Hospital) เป็นโรงพยาบาลแนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาว

ตา่งประเทศเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีแพทย์ท่ีสื่อสารด้วยภาษาองักฤษได้และยงัเป็นท่ียอมรับของ

นกัท่องเท่ียวอีกด้วย 
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โรงพยาบาลรัฐท่ีแนะน า ได้แก่  

โรงพยาบาล Hospital de Clínicas  

โทรศัพท์:  (+598) 2487 1515 

ท่ีอยู่:  Av. Italia S/N, 11600 Montevideo, Uruguay 

ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์: catedracti@hc.edu.uy 

ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ท าประกนัสขุภาพก่อนการเดินทางและไมม่ีงบการรักษาเพียงพอ สามารถใช้บริการ

โรงพยาบาลหรือคลินิกรกัษาพยาบาลของรัฐได้โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลท่ีให้บริการโดย

รัฐจะด าเนินการช้าและมีคนหนาแน่น แตม่กีารบริการท่ีมคีณุภาพเช่ือถือได้และให้บริการในทกุเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catedracti@hc.edu.uy


มารยาทและข้อพงึปฏบัิติในประเทศอุรุกวยั 

 สงัคมอรุุกวยัเป็นสงัคมท่ีมีรากฐานสืบทอดและได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมประเพณียโุรป จงึเป็น

ประเทศท่ีมีความเป็นยโุรปสงูท่ีสดุในบรรดาประเทศตา่งๆในทวีปอเมริกา วฒันธรรมท่ีโดดเดน่ ได้แก่ การเต้น 

Tango, การดื่ม Mate เทศกาล carnival, ดนตรีพืน้บ้านแบบอรุุกวยั และอาหารอาซาโด (Asado) ซึ่งเป็นการ

ย่างแบบปาริญา (Parilla) ทัง้นี ้คนอรุุกวยัมีอปุนิสยัท่ีเป็นมิตร ชอบสร้างเสียงหวัเราะและมีความโอบอ้อมอารี 

1. การทักทาย 

 ชาวอรุุกวยัมีธรรมเนียมการทกัทายกนัด้วยการจบูแก้มขวากบัเพศตรงข้ามท่ีสนิทสนมคุ้นเคย อาทิ 

ครอบครัว มิตรสหาย แตส่ าหรับการพบกนัครัง้แรกหรือการแนะน าตวัจะทกัทายแบบทัว่ไปด้วยการจบัมือทัง้

ผู้ชายและผู้หญิง ทัง้นีค้นอรุุกวยัไมท่กัคนแปลกหน้าท่ีเดินสวนกนัตามท้องถนน การยิม้ทกัทายให้คนท่ีไมรู้่จกั

อาจท าให้เกิดการเข้าใจผิดกนัได้ 

 

2. ภาษาและการสนทนา 

ชาวอรุุกวยันัน้มกีารรักษาวฒันธรรมตามแบบแผนเดิมและไมช่อบให้ชาวตา่งประเทศวจิารณ์ประเทศ

ตวัเอง นกัท่องเท่ียวท่ีสนทนากบัคนอรุุกวยัจึงควรระมดัระวงัในประเดน็ดงักลา่ว รวมทัง้หลกีเลีย่งการ

เปรียบเทียบชาวอรุุกวยักบัชาวอาร์เจนตินา ชิลี และปารากวยั อย่างไรก็ตาม ชาวอรุุกวยัชอบความเรียบง่าย 

เปิดเผยและตรงไปตรงมา และชอบการสนทนาแบบประชิดตวั การแตะไหลห่รือจบัมือถือแขนนัน้เป็นเร่ืองปกติ

ระหวา่งการสนทนา จึงอาจดเูป็นการเสยีมารยาทหากถอยหนีจากคูส่นทนา 

ควรระวงัการท าสญัลกัษณ์มือท่ีมคีวามหมาย OK เน่ืองจากมีความหมายในเชิงลบและหยาบคาย

ส าหรับชาวอรุุกวยั  

 

3. การรับประทานอาหาร 

อาหารประจ าวนัของชาวอรุุกวยัมกัมีเนือ้เป็นอาหารจานหลกั โดยเฉพาะเนือ้ววั และมีอาหารประจ า

ชาติเรียกวา่ Asado (เนือ้บาร์บีคิว) ทัง้นีจ้ากการท่ีมชีาวอิตาเลียนอพยพมาในช่วงปลายทศวรรษ 18 – ต้น

ทศวรรษ 19 ท าให้ชาวอรุุกวยัมกัรับประทานพาสตาในมือ้เท่ียงของวนัอาทิตย์ ในโอกาสส าคญั ๆ อาทิ งาน



ครบรอบ งานวนัเกิด ฉลองการเลื่อนต าแหนง่ มกัมีการจดัอาหารมือ้ใหญ่หรือบาร์บีคิวนอกสถานท่ี อาหารมือ้ท่ี

ส าคญัท่ีสดุ คือ มือ้ค ่าในวนัคริสมาสต์อีฟ 

ชาวอรุุกวยัมกัรับประทานอาหารมือ้เย็น เวลา 21.00 หรือ 22.00 น. ทัง้นีไ้มค่วรพดูประเดน็เก่ียวกบั

ธรุกิจระหวา่งรับประทานอาหาร เว้นแตเ่จ้าของบ้านเป็นฝ่ายเร่ิมสนทนาในประเดน็ดงักลา่วก่อน 

กรณีท่ีรับประทานอาหารในร้านอาหาร มกัมกีารให้ทิปประมาณร้อยละ 5 – 10 ของคา่อาหารในกรณี

ท่ีพนกังานบริการประทบัใจ ควรระมดัระวงัในการสัง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เน่ืองจากกฎหมายอรุุกวยัก าหนดวา่

จะต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 18 ปี สว่นค าวา่ cubierto ท่ีปรากฏอยู่ในบิล หมายความวา่ราคานัน้ได้รวมคา่ขนมปัง

และเคร่ืองเคยีงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมกัจะคดิมาในราคาอาหารแล้ว แม้วา่จะไมร่ับขนมปังก็ตาม นอกจากนีไ้มค่วร

เขี่ยเศษอาหารในปากระหวา่งรับประทานอาหาร เน่ืองจากถือเป็นการกระท าท่ีไมส่ภุาพ 

 

4. วัฒนธรรมการเต้นแทงโก (Tango)  

วฒันธรรมการเต้นแทงโกถือเป็นจงัหวะเต้นร าท่ีแสดงถึงความออ่นช้อยและความเข้มแขง็ในการหมนุ

ตวั แตะปลายเท้าของผู้เต้นร าไปรอบเวที ซึ่งสามารถพบเหน็ชาวอรุุกวยัเต้นแทงโกได้ทกุคืนในกรุงมอนเตวิเดโอ 

โดยแทงโกเร่ิมแพร่หลายจากกรุงมอนเตวิเดโอ และเขตชนบทอาร์เจนตินามาตัง้แตป่ลายคริสศตวรรษท่ี 18 

ก่อนกลายเป็นวฒันธรรมพืน้บ้านของภมูิภาคลาตินอเมริกาและอรุุกวยั ซึ่งในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 

UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนวฒันธรรมการเต้นแทงโกเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก 

 

5. วัฒนธรรมการด่ืมมาเต (Mate)  

มาเตเป็นเคร่ืองดื่มท่ีนิยมในภมูิภาคอเมริกาใต้และเป็นเคร่ืองดื่มประจ าชาติของชาวอรุุกวยั ชงมาเต

ด้วยการแช่พืช Yierba mate (สายพนัธ์อรุุกวยั) ซึง่ได้รับการกลา่ววา่ ‘มีความเข้มข้นเหมือนกาแฟ มีประโยชน์

ตอ่สขุภาพเหมือนชา และรสชาติท่ีกลมกลอ่มเหมือนช็อคโกแลต’ การดื่มมาเตจะนิยมดื่มจากน า้เต้าท่ีใช้ชงซึ่ง

เรียกวา่กาลาบาซา (Calabaza) และดดูจากหลอดหรือบอมบีญา (Bombilla) ท่ีท าจากโลหะ การต้อนรับผู้มา

เยือนด้วยเคร่ืองดื่มมาเตถือเป็นการให้เกียรติตามธรรมเนียมของชาวอรุุกวยั และเป็นลกัษณะเดน่ท่ีพบเห็นได้

ในชีวิตประจ าวนัของสงัคมอรุุกวยั 

 



6. การแต่งกาย 

 ชาวอรุุกวยัมีรสนิยมการแตง่กายท่ีคอ่นข้างรักษาประเพณีนิยม มกัไมแ่ตง่กายด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีสีสนั

สวา่ง ซึ่งแตกตา่งจากประเทศอ่ืนๆในลาตนิอเมริกาท่ีมกัใสเ่สือ้ผ้าท่ีมีสีสนัฉดูฉาด ผู้หญิงมกัไมใ่สเ่สือ้ผ้าท่ีท า

จากไนลอนในช่วงฤดรู้อน ส าหรับการท างาน ผู้ชายควรใสส่ทูและผกูไทสีเข้ม สว่นผู้หญิงควรใสเ่สือ้คร่ึงตวั

ส าหรับสตรี กบัสทูสีเข้ม กระโปรง หรือชดุเดรส 

 

7. การมอบของขวัญ 

ชาวอรุุกวยัช่ืนชอบกางเกงยีนสท่ี์ผลิตจากทวีปอเมริกาเหนือ จึงเหมาะแก่การซือ้หาเป็นของขวญั 

ผู้หญิงมกัชอบดอกไม้โดยเฉพาะดอกกหุลาบ กรณีได้รับเชิญไปพบหาหรือไปร่วมงานสงัสรรค์ การมอบขนม

หรือดอกไม้ให้กบัผู้จดังานหรือเจ้าบ้านก่อนงานเร่ิมถือเป็นเร่ืองท่ีด ี

 

8. ความหลากหลายทางเพศ 

อรุุกวยั เปิดกว้างตอ่ความหลากหลายทางเพศมากท่ีสดุในภมูิภาคอเมริกาใต้ (มีความเปิดกว้างตอ่

กลุม่รักเพศเดยีวกนัมากเป็นอนัดบั 9 ของโลก) เป็นเร่ืองปกติท่ีจะพบเห็นคูร่ักเพศเดยีวกนัเดนิจบัมือกนัในกรุง

มอนเตวิเดโอ 

ในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) คนรักร่วมเพศได้รับอนญุาตให้สามารถเป็นทหารรับใช้ชาติได้ รับ

อปุการะเดก็ได้ และบคุคลข้ามเพศสามารถแก้ไขเพศตวัเองท่ีระบใุนเอกสารราชการได้ รวมทัง้ในปี พ.ศ. 2556 

(ค.ศ. 2013) อรุุกวยัได้ออกกฎหมายอนญุาตให้คนรกัร่วมเพศแตง่งานได้ นอกจากนีย้งัมี Chihuahua Resort 

(Nude Beach Hotel) ซึ่งเป็นท่ีพกัท่ีอยู่ทางตะวนัตกของ Punta del Este เป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัส าหรับคูร่กั

ร่วมเพศโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 



วันส าคัญและเทศกาล 

วันท่ี / เดือน วันส าคัญและเทศกาล 

- 1 มกราคม วนัปีใหม ่ 

- 6 มกราคม  วนั Feast of Epiphany หรือเรียกอย่าง 

 ไมเ่ป็นทางการวา่วนั Day of the Kings  

- เดือนกมุภาพนัธ์ เทศกาลคาร์นิวลั 

- 6 สปัดาห์หลงัเทศกาลคาร์นิวลั  สปัดาห์การท่องเท่ียว 

- 19 เมษายน  Landing of the 33 Patriots 

- 1 มีนาคม วนัแรงงาน 

- 18 มีนาคม Battle of Las Piedras 

- 19 มิถนุายน Birth of Artigas 

- 18 กรกฎาคม วนัรัฐธรรมนญู 

- 25 สิงหาคม วนัประกาศเอกราช 

- 12 ตลุาคม Columbus Day (ค้นพบทวีปอเมริกา) 

- 2 พฤศจิกายน วนัแห่งผู้วายชนม ์

- 25 ธนัวาคม Christmas Day 

 

 

 

 

 

 

 



แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  

- จตัรุัสอิสรภาพ (Plaza Independencia) จตัรุัสท่ีส าคญัท่ีสดุของกรุงมอนเตวิเดโอ 

- พระราชวงัซลัโว (Palacio Salvo) เป็นอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมโดดเดน่ และมีความสงูถึง 100 เมตร 

- โรงละครโซลิส (Solís Theatre) โรงละครท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2399 (ค.ศ.1856) 

- ย่านโปซิตอส (Pocitos) ขึน้ช่ือเร่ืองชายหาดท่ีมีความสวยงาม และเป็นท่ีตัง้ของอาคารสวยๆ หลายแห่ง 

- พิพิธภณัฑ์ตอร์เรสการ์เซีย (Museo Torres García) จดัแสดงผลงานศิลปะสดุแปลกตาของ 
ตอร์เรส การ์เซีย 

- คาซาพเูอโบล (Casapueblo) ออกแบบโดยคาร์ลอส (Carlos Páez Vilaró)  ศิลปินช่ือดงัชาวอรุุกวยั 
ปัจจบุนัเป็นโรงแรม พิพิธภณัฑ์และพืน้ท่ีแสดงศิลปะ 

- รูปปัน้ลามาโน (Mano de Punta del Este) เป็นนิว้มือ้ทัง้ห้าของมนษุย์ท่ีปรากฏขึน้เหนือทรายบางสว่น 
เป็นสญัลกัษณ์เตือนภยัการจมน า้ 

- เกาะโลบอส (Isla de Lobos)  เขตสงวนทางธรรมชาติ เป็นแหลง่อาศยัของสิงโตทะเลท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสดุในซีกโลกตะวนัตก 

- พระราชวงัตารังโค (Palacio Taranco) ตัง้อยู่หน้าจตัรุัสซาบาลา (Plaza Zabala) มีสถาปัตยกรรมแบบ
ฝร่ังเศส 

- วิหารเมโทรโพลิตนัเมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo Metropolitan Cathedral) โบสถ์นิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีส าคญัของกรุงมอนเตวิเดโอ 

ช่วงท่ีเหมาะแก่การไปท่องเท่ียวประเทศอุรุกวัย 
 

 


