สาธารณรัฐบูรพาแห่ งอุรุกวัย
Oriental Republic of Uruguay

República Oriental del Uruguay
ข้ อมูลทั่วไป
สถานที่ตัง้

ทางตอนใต้ ของทวีปอเมริกาใต้
- ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศบราซิล
- ทิศใต้ ติดกับแม่น ้าริโอ เด ลา ปลาตา (Río de la Plata)
- ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
- ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดกับประเทศอาร์เจนตินา

ประวัติ

เดิมคือดินแดน Banda Oriental หรือ Banda Oriental del Uruguay แปลว่า
ฝั่ งตะวันออกของแม่น ้าอุรุกวัย เคยถูกรุกรานจากจักรวรรดิสเปนและจักรวรรดิโปรตุเกส

พืน้ ที่

176,215 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้ วยพืน้ ที่ที่เป็ นพืน้ ดิน 175,015 ตารางกิโลเมตร
และพื น้ น ้าอี ก 1,200 ตารางกิโลเมตร)1

ภาษาราชการ

ภาษาสเปน

ภูมิอากาศ

อากาศค่อนข้ างร้ อนอบอ้ าว พื ้นที่ประเทศตังอยู
้ ่ในเขตอบอุน่ (Temperate Zone) บน
เส้ นละติจดู เดียวกันกับกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา แต่ประเทศอุรุกวัยจะมี
ลมกรรโชกมากกว่าและอากาศแห้ งกว่า
- ฤดูหนาว (มิถนุ ายน – สิงหาคม) มีสภาพอากาศเย็นชื ้น อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 5 – 15
องศาเซลเซียส
- ฤดูใบไม้ ผลิ (กันยายน – พฤศจิกายน) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 16 – 22 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วงปลาย 20 – ต้ น 30 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิอาจขึ ้นสูงถึง 36 องศาเซลเซียสในบางโอกาส
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ข้ อมูลจาก CIA: The World Fact Book

- ฤดูใบไม้ ร่วง (มีนาคม – พฤษภาคม) อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 11 – 21 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิจะค่อยๆ เริ่มลดต่าลงในทุกสัปดาห์
วันชาติ/วันเอกราช 25 สิงหาคมของทุกปี
(วันที่ Banda Oriental ประกาศเอกราชจากบราซิลในปี พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825)
และสถาปนาเป็ นประเทศอุรุกวัย)
เมืองหลวง

กรุงมอนเตวิเดโอ (Montevideo) ซึ่งเป็ นเมืองขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศ

ประชากร

ในปี พ.ศ. 2558 อุรุกวัยมีประชากรประมาณ 3.43 ล้ านคน2 อัตราการเพิ่มประชากร
ต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 0.3 และมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 20 คนต่อ 1 ตาราง
กิโลเมตร เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สดุ คือ กรุงมอนเตวิเดโอ (ประมาณ 1.7
ล้ านคน) ประชากรอุรุกวัยส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุวยั รุ่น (15-24 ปี ) และวัยทางาน
(25-65 ปี )

การศึกษา

มีอตั ราผู้ร้ ูหนังสือร้ อยละ 98.43 หรือประมาณ 2.63 ล้ านคน3

ศาสนา

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้ อยละ 52 คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์และนิกาย
อื่นๆ ร้ อยละ 16 นับถือศาสนายิวร้ อยละ 2 และนับถือศาสนาอื่นๆ ร้ อยละ 30

เชือ้ ชาติ

เป็ นชาวผิวขาวร้ อยละ 88 ซึ่งในจานวนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นชาวสเปนร้ อยละ 54 และ
เป็ นชาวอิตาเลียนร้ อยละ 22 ชาวผิวขาวผสมกับอินเดียน (mestizo) ร้ อยละ 8 ชาวผิวสี
ร้ อยละ 4

เวลา

2
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อุรุกวัยอยู่ในเขตเวลา UTC/ GMT-3 (ช้ ากว่าเวลาประเทศไทย 10 ชัว่ โมง)

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division : World Population Prospects: The 2015 Revision
UNESCO Institute for Statistics (retrieved March 13, 2016)

ทังนี
้ ้ เดิมอุรุกวัยมีการใช้ ระบบ Daylight Saving Time อันหมายถึงการปรับเวลาให้ เร็ว
ขึ ้น 1 ชัว่ โมง เป็ น UTC/GMT-2 ในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม แต่รัฐบาลอุรุกวัยได้
ยกเลิกระบบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
สกุลเงิน

เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso - UYU)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 UYU = 0.0331735 USD และ 1 UYU = 1.16174 THB
(ข้ อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559)

ข้ อมูลการเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง สาธารณประชาธิปไตย (Constitutional Republic)
เขตการปกครอง

อุรุกวัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 19 จังหวัด (departments - departamentos)
ได้ แก่ 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

ฉบับปั จจุบนั คือ ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)

ฝ่ ายบริหาร

ประธานาธิบดีดารงตาแหน่งทังประมุ
้
ขของรัฐและหัวหน้ าคณะรัฐบาล รวมถึงเป็ น
ผู้แต่งตังคณะรั
้
ฐมนตรี (ต้ องได้ รับการรับรองจากรัฐสภา) ประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตังในคราวเดี
้
ยวกัน วาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี
(โดยไม่สามารถดารงตาแหน่งวาระติดต่อกันได้ )
ประธานาธิบดีคนปั จจุบนั คือ นายตาบาเร บาซเกซ หรือ Tabare Ramon VAZQUEZ
Rosas จากพรรคบรอดฟรอนท์ เข้ ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) เป็ นสมัยที่ 2 โดยนายตาบาเร บาซเกซเคยได้ รับเลือกตังเป็
้ น ปธน.ครัง้ แรกในปี
พ.ศ. 2548 (ปี ค.ศ. 2005) ซึ่งมาจากพรรคฝ่ ายซ้ ายคนแรกของอุรุกวัย

ฝ่ ายนิติบัญญัติ

ระบบ 2 สภา ( Asamblea General ) ประกอบด้ วย
(1) Camara de Senadores จานวน 30 ที่นงั่ สมาชิกมาจากการเลือกตังในระบบ
้
คะแนนนิยม วาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิออกเสียงได้
1 เสียง
(2) Chamber of Representatives หรือ Camara de Representantes จานวน
99 ที่นงั่ สมาชิกมาจากการเลือกตังในระบบคะแนนนิ
้
ยม วาระการดารงตาแหน่ง 5 ปี

ฝ่ ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้ รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี
และสภานิติบญ
ั ญัติเป็ นผู้แต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ง 10 ปี

ระบบกฏหมาย

ระบบประมวลกฎหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของสเปน

ข้ อมูลสาคัญทางเศรษฐกิจ
GDP

5.344 หมื่นล้ านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2558)4

GDP per Capita

15,573.9 ดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2558)5

GDP Growth

ร้ อยละ 1.0 (พ.ศ. 2558)6
GDP แยกตามภาคการผลิต

อัตราเงินเฟ้อ

-

ภาคการเกษตรร้ อยละ 7.5

-

ภาคอุตสาหกรรมร้ อยละ 20.6

-

ภาคการบริการร้ อยละ 71.9

ร้ อยละ 9.68 (มกราคม 2559)

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. (2015)
แหล่งเดิม
6
แหล่งเดิม
4
5

อัตราการว่างงาน

ร้ อยละ 7.1 (พ.ศ. 2558)7

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์ พลังน ้า หินแกรนิต หินอ่อน สัตว์น ้า
อุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีขนาดใหญ่ การแปรรูปสินค้าเกษตรและสินค้ าจากสัตว์มี
สัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของภาคการผลิตทังหมด
้
อุตสาหกรรมที่สาคัญประเภทอื่น
ได้ แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิต อุปกรณ์คมนาคม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ
และเคมีภณ
ั ฑ์ นอกจากนี ้ยังมีสนิ แร่ตา่ ง ๆ อาทิ หินอ่อน หิน หินแกรนิต และบอกไซต์
อุรุกวัยมีโรงไฟฟ้าพลังน ้าที่สาคัญริมแม่น ้าอุรุกวัยและแม่น ้าเนโกร นอกจากนี ้ การทา
ประมงและป่ าไม้ ยงั ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้ วย

เกษตรกรรม

แหล่งรายได้ สาคัญของประเทศมาจากภาคการเกษตร โดยอุรุกวัยเป็ นสมาชิกกลุม่
ประเทศผู้สง่ ออกสินค้ าเกษตรสาคัญ (Cairns Group) ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ
ได้ แก่ ถัว่ เหลือง ข้ าว ข้ าวโพด ไม้ แปรรูป ธัญพืช เนื ้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ปลา

ดุลการชาระเงิน

โดยทัว่ ไปเป็ นแบบขาดดุล ในปี พ.ศ. 2558 อุรุกวัยขาดดุลการค้ า 2.66 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐ8

สินค้ านาเข้ า

มูลค่ารวม 9.8 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2558)
สินค้ านาเข้ าสาคัญ อาทิ น ้ามันดิบ น ้ามันกลัน่ ยานยนต์และชิ ้นส่วน ยานยนต์

สินค้ าส่ งออกสาคัญ มูลค่ารวม 7.67 พันล้ านดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2558)
สินค้ าส่งออกสาคัญ อาทิ เนื ้อวัว ถัว่ เหลือง เซลลูโลส ข้ าว ข้ าวสาลี ไม้ ผลิตภัณฑ์นม
ประเทศคู่ค้าสาคัญ สินค้ านาเข้ า - จีน บราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
สินค้ าส่งออก - บราซิล จีน สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา
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CIA: The World Fact Book
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. (2015)

การค้าระหว่ างไทยกับอุรุกวัย ปี 2558
มูลค่ าการค้ ารวม

118.12 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้ า 33.63 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ าการส่ งออกของไทยไปอุรุกวัย 42.25 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้ าส่งออกของไทยไปอุรุกวัย ได้ แก่ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3)
เม็ดพลาสติก (4) อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป (5) เครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบ
มูลค่ าการนาเข้ าของไทยจากอุรุกวัย 75.87 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้ านาเข้ าของไทยจากอุรุกวัย ได้ แก่ (1) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
(2) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (3) สัตว์น ้าสด แช่เย็น แช่แข็ง
แปรรูปและกึ่งสาเร็จ (4) เคมีภณ
ั ฑ์ (5) ไม้ ซุง ไม้ แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
- อุรุกวัยเป็ นสมาชิก MERCOSUR ซึ่งเป็ นตลาดสาหรับสินค้ าส่งออกที่สาคัญของไทยในลาตินอเมริกา
โดยเฉพาะบราซิล โดยสานักงานเลขาธิการ MERCOSUR ตังอยู
้ ่ที่กรุงมอนเตวิเดโอ
- ในปี 2558 อุรุกวัยเป็ นประเทศส่งออกเนื ้อรายใหญ่อนั ดับ 8 ของโลก
- ในปี 2556 อุรุกวัยเป็ นประเทศแรกของโลกที่อนุญาตให้ มกี ารค้ ากัญชาอย่างถูกกฎหมาย
- อุรุกวัยมีพื ้นที่เล็กที่สดุ เป็ นอันดับสองในอเมริกาใต้ รองจากซูรินาเม

ความสัมพันธ์ ไทย – อุรุกวัย
ไทยกับ อุรุกวัย สถาปนาความสัมพัน ธ์ท างการทูตเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2519 (ค.ศ. 1976) และ
ครบรอบ 40 ปี ในปี นี ้
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอุรุกวัยราบรื่นแต่ไม่ใกล้ ชิดนัก มีการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็ น
ครัง้ คราว ยังไม่มีกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกัน ฝ่ ายไทยได้ มอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) มีอาณาเขตครอบคลุมอุรุกวัย และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ณ กรุงมอนเตวิเดโอ โดยมีนายอัลแบร์โต ออสการ์ เปอร์เซียวาลเล บูสตามารเต (Mr. Alberto Oscar
Perciavalle Bustamente) ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ขณะที่อรุ ุกวัยมอบหมายให้
สถานเอกอัครราชทูตอุรุกวัย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มีเขตอาณาครอบคลุมไทย และมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ประจาประเทศไทย โดยมีนางเนตรา ฤทัยยานนท์ ดารงตาแหน่งกงสุลกิตติมศักดิอ์ รุ ุกวัยประจาประเทศไทย
และนายวิน สันติพงศ์ไชย ดารงตาแหน่งรองกงสุลกิตติมศักดิ์ประจาประเทศไทย

ข้ อมูล/คาแนะนาสาหรับคนไทยที่เดินทางไปอุรุกวัย
การเข้ าเมือง

ไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจตรากับอุรุกวัย สาหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการ โดยได้ รับอนุญาตให้ พานักเป็ นเวลาไม่เกิน 90 วัน
ทังนี
้ ้ยังไม่มกี ารยกเว้ นการลงตรวจตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ซึ่งไทยและอุรุกวัยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทาความตกลงยกเว้ น
ดังกล่าว ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปอุรุกวัย สามารถขอรับการตรวจลงตรา
ได้ ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อรุ ุกวัยประจาประเทศไทย
ที่อยู่: 2114 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ห้ วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2319-7132 ถึง 4
โทรสาร: 0-2319-7134
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : urubkk@gmail.com

การฉีดวัคซีน

อุรุกวัยไม่อยู่ในกลุม่ ประเทศที่มกี ารแพร่ระบาดป้องกันไข้ เหลือง อย่างไรก็
ตาม หากจะเดินทางไปยังอุรุกวัย ควรฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบ เอ และ
บาดทะยักก่อนการเดินทาง และเนื่องจากภูมิภาคอเมริกาใต้ มียงุ ชุกชุม
มากนักท่องเที่ยวจึงควรระวังโรคไข้ เลือดออกและไวรัสที่มยี งุ เป็ นพาหะ
และ นักท่องเที่ยวควรทาประกันสุขภาพ

การเดินทางไปอุรุกวัย

เที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์จะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
Carrasco กรุงมอนเตวิเดโอ (MVD-Carrasco Intl.)
ทังนี
้ ้ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปยังอุรุกวัย โดยมักจะเป็ นการบิน
ไปยังประเทศในยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็ นต้ น เพื่อต่อเครื่องไป
ยังอาร์เจนตินา แล้ วจึงบินเข้ าสูอ่ รุ ุกวัย

หรือ จากประเทศไทยไปยังนครดูไบ ต่อไปยังบราซิล แล้ วจึงบินเข้ าสู่
อุรุกวัย
การเดินทางในกรุงมอนเตวิเดโอ นักท่องเที่ยวมักใช้ บริการรถประจาทางสาธารณะและแท็กซี่ เนื่องจากมี
คุณภาพและปลอดภัย สาหรับแท็กซี่จะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มร้ อยละ 20
หากเรียกใช้ บริการในเวลากลางคืน วันเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงวันหยุด
ต่อเนื่อง
หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะเช่ารถขับเอง สามารถเช่าได้ ทที่ ่าอากาศยาน
Carrasco โดยผู้ขบั จะต้ องมีอายุระหว่าง 23-75 ปี ทังนี
้ ้ระบบจราจรเป็ น
แบบพวงมาลัยด้ านซ้ าย ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีระบบจราจรแบบ
พวงมาลัยด้ านขวา
เงินตรา

โดยทัว่ ไปนักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่
ธนาคารสานักงานแลกเปลี่ยนเงิน และโรงแรมบางแห่ง โดยไม่ต้องแสดง
เอกสารและไม่เสียค่าธรรมเนียม
คาแนะนาเพิ่มเติม: อัตราแลกเปลี่ยนที่อื่นจะดีกว่าที่ท่าอากาศยาน จึงไม่
แนะนาให้ แลกเงินที่ท่าอากาศยาน ควรถอนเงินจากตู้กดเงินสด (ATM)
แล้ วไปแลกเงินในตัวเมืองแทน

การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ๆ ในอุรุกวัยมักมีร้านให้ บริการอินเตอร์เน็ตและ
มีพื ้นที่ให้ บริการอินเตอร์เน็ต wi-fi สาธารณะและ wi-fi แบบคิดค่าบริการ
หลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถซื ้อซิมการ์ดได้ตามสานักงาน Antel ซึ่ง
เป็ นรัฐวิสาหกิจและมีสานักงานตังกระจายอยู
้
ใ่ นทุกเมือง โดยมีระบบ
สัญญานดีและอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

การใช้ โทรศัพท์ มือถือ

รหัสโทรศัพท์อรุ ุกวัยคือ 598 หมายเลขโทรศัพท์มือถือจะขึ ้นต้ นด้ วย 099
และตามด้ วยหมายเลขอีก 6 หลัก นักท่องเที่ยวมักพกโทรศัพท์แบบเครื่อง
เปล่า (Unlock) ซึ่งสามารถใช้ งานกับผู้ให้ บริการสัญญาณโทรศัพท์คา่ ยใด
ก็ได้ หรือซื ้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่มีราคาไม่สงู แล้ วใส่ซิมการ์ดแบบ payas-you-go ที่ซื ้อจากสานักงาน Antel Claro หรือ Movistar และสามารถ
เติมเงินค่าโทรศัพท์ได้ ตามจุดบริการต่าง ๆ อาทิ ตู้โทรศัพท์ตามท้ องถนน
และห้ างสรรพสินค้ า

กระแสไฟฟ้า

220V/50hz

ลักษณะปลั๊ก

ใช้ ระบบปลัก๊ เหมือนประเทศอาร์เจนตินา

ที่พัก

ในกรุงมอนเตวิเดโอมีโรงแรมชันน
้ าจานวนมาก อย่างไรก็ดนี กั ท่องเที่ยว
ควรสารองที่พกั ล่วงหน้ าในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และช่วงเทศกาลคาร์นิวลั
เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) สาหรับเมืองท่องเที่ยว
อาทิ Colonia del Sacramento และ Punta del Este จะมีโรงแรม
หลากหลายระดับ ตังแต่
้ 1-5 ดาว นอกจากนี ้ ในอุรุกวัยยังมีที่พกั สาหรับ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้ วย เช่น บ้ านพัก (Guesthouse), ตัง้
แคมพ์ (Camping) และที่พกั ในฟาร์ม (Farmstay)

สานักงานการท่ องเที่ยว

กระทรวงการท่ องเที่ยว ประเทศอุรุกวัย
โทรศัพท์ : (+598) 1885, (+598) 2188 5100
ที่อยู่ทางไปรษณีย์: Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay
Rambla 25 de Agosto de 1825 esq, Yacaré, S/N (plano)
CP: 11.000 Montevideo, Uruguay
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : webmaster@mintur.gub.uy

ธุรกิจและเวลาทาการในอุรุกวัย
ธนาคาร

เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
(มีธนาคารเพียงบางแห่งที่เปิ ดทาการตังแต่
้ เวลา 11.00 น.)

ไปรษณีย์

เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

ที่ทาการราชการ

ช่วงฤดูร้อน เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 14.30 น.
ช่วงฤดูหนาว เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.30 – 19.00 น.

สานักงานธุรกิจ

เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.30 น.
สานักงานบางแห่งอาจเปิ ดทาการถึงช่วงกลางคืนของวันเสาร์

ร้ านค้ า

เปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 09.00 หรือ 9.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 19.00 หรือ 19.30 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 13.00 น.
สาหรับห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่จะเปิ ดให้ บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.

หมายเหตุ : สถานที่ทางานในอุรุกวัยมักปิ ดพักเที่ยงเป็ นเวลา 1-2 ชัว่ โมง

ข้ อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและข้ อพึงระวัง
อุรุกวัยเป็ นประเทศที่เต็มไปด้ วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากมาย อุรุกวัยได้ ชื่อว่ามีความปลอดภัยที่สดุ ในอเมริกาใต้ มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรมและการก่อการร้ าย
ในระดับต่า และไม่มีประเด็นทางการเมืองที่รุนแรง การเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอุรุกวัยโดยทัว่ ไปแล้ ว
มักจะไม่ประสบปั ญหา แต่ในกรุงมอนเตวิเดโออาจมีการประท้ วงเกิดขึ ้นบ้ างตามสถานที่สาคัญ เช่น The
Legislative Palace ศาลาว่าการ และมหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐ (Universidad de la Republica)
นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมหรือพานักในบริเวณดังกล่าวควรหมัน่ สังเกตและระวังตัวเองให้ อยู่ห่างจากการชุมนุม
และหลีกเลีย่ งการถ่ายรูป
อาชญากรรมมักเกิดกับนักท่องเที่ยวที่ขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ที่พกของมีคา่ ที่สะดุดตา จึง
ควรเก็บสิ่งของมีคา่ ไว้ ในตู้นิรภัยในห้ องพัก และควรหมัน่ สังเกตสิ่งของของตัวเองตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พกั
ขณะขับรถควรรัดเข็มขัดนิรภัยและล็อคประตูและหน้ าต่างให้ ดี และตรวจทานความเรียบร้ อยเวลาจอดรถ
ย่าน Ciudad Vieja เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในกรุงมอนเตวิเดโอ แต่ควรระมัดระวังการวิ่งราวที่
อาจเกิดขึ ้น ควรเรียกแท็กซี่เมื่อต้ องการเดินทางไปยังที่ตา่ ง ๆ ในบริเวณนัน้
ในช่วงฤดูร้อน บริเวณชายหาด โดยเฉพาะ Punta del Este มีแนวโน้ มการก่ออาชญากรรมตามท้ อง
ถนนและปล้นที่พกั อาศัยสูงขึ ้นกว่าช่วงอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลอุรุกวัยได้ พยายามดาเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย
มีเจ้ าหน้ าที่ตารวจคอยตรวจตราอยู่ตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ อย่างเข้ มงวด
การติดต่ อในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน 911 เป็ นหมายเลขที่ใช้ สาหรับการติดต่อทังต
้ ารวจและเจ้ าหน้ าที่ดบั เพลิง
และสามารถโทรเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุบนถนนทางหลวงได้
ขณะท่องเที่ยวในกรุงมอนเตวิเดโอ นักท่องเที่ยวสามารถโทรศัพท์ขอข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยจากศูนย์บริการข้ อมูลนักท่องเที่ยวที่ Tourist Attention and Information Service เบอร์โทรศัพท์
(+598) 0800 8226 ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย

หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินอื่นๆ
รถฉุกเฉิน/รถพยาบาล: 105

หน่ วยดับเพลิง: 104

ตารวจ

การจราจร

- เหตุฉกุ เฉิน: 911

- ตารวจทางหลวง: 108

- สายตรวจ: 911

- ศูนย์การจราจร: 1954

- สานักงานใหญ่: 1909
กองทัพเรือ

หน่ วยยามชายฝั่ งทางทะเล (ADES)

- ศูนย์ความร่วมมือค้ นหาและกู้ภยั ทางทะเล: 1701
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

- ภาวะฉุกเฉินทางทะเล: 1767
กองทัพอากาศ

- เหตุฉกุ เฉิน: 1727

- ความร่วมมือกู้ภยั คาราสโก: 1702

- UNO Emergency: 1830
- EMUCAR: 1955
- SEMM: 159
- SUAT: 133
- UCM: 147
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ
(Thai Honorary Consulate General in Montevideo, Uruguay)
ที่ตัง้ : World Trade Center, Torre 3 of. 370 Luis Alberto de Herrera 1248 Montevideo, Uruguay
โทรศัพท์ : (+598) 2628 1881
โทรสาร: (+598) 2628 1881
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : albertopercia@gmail.com , alberto.perciavalle@vyt.com.uy
เวลาทาการ: 09.00 - 12.00 น.

กรณีเกิดอุบตั เิ หตุ หรือ เจ็บป่ วย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อหรือไปยังห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังโรงพยาบาลของเอกชนและรั
้
ฐบาล ทังนี
้ ้ ต้ องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพแก่โรงพยาบาล
ก่อนทาการรักษา
โรงพยาบาลเอกชนที่แนะนา ได้ แก่
โรงพยาบาล Sanatorio Mautone
โทรศัพท์ : (+598) 422 8558
โทรสาร: (+598) 423 1243
ที่อยู่: Avda. Roosevelt y Camacho Punta del Este 20100 Maldonado, Uruguay
โรงพยาบาล Hospital Italiano
โทรศัพท์ : (+598) 2487 5050
โทรสาร: (+598) 2487 5936
ที่อยู่: Bulevar Gral. Artigas 1632, 11600 Montevideo, Uruguay
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : rquadr@dedicado.net.uy
โรงพยาบาล Hospital Británico
โทรศัพท์ : (+598) 2487 1020
โทรสาร: (+598) 2487 4080
ที่อยู่: Av. Italia 2420 Montevideo, Uruguay
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : info@hospitalbritanico.org.uy
Hospital Británico (British Hospital) เป็ นโรงพยาบาลแนะนาสาหรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีแพทย์ที่สื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษได้ และยังเป็ นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวอีกด้ วย

โรงพยาบาลรัฐที่แนะนา ได้ แก่
โรงพยาบาล Hospital de Clínicas
โทรศัพท์ : (+598) 2487 1515
ที่อยู่: Av. Italia S/N, 11600 Montevideo, Uruguay
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ : catedracti@hc.edu.uy
สาหรับผู้ที่ไม่ได้ ทาประกันสุขภาพก่อนการเดินทางและไม่มีงบการรักษาเพียงพอ สามารถใช้ บริการ
โรงพยาบาลหรือคลินิกรักษาพยาบาลของรัฐได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม สถานพยาบาลที่ให้ บริการโดย
รัฐจะดาเนินการช้ าและมีคนหนาแน่น แต่มกี ารบริการที่มคี ณ
ุ ภาพเชื่อถือได้ และให้ บริการในทุกเมือง

มารยาทและข้ อพึงปฏิบัติในประเทศอุรุกวัย
สังคมอุรุกวัยเป็ นสังคมที่มีรากฐานสืบทอดและได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมประเพณียโุ รป จึงเป็ น
ประเทศที่มีความเป็ นยุโรปสูงที่สดุ ในบรรดาประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา วัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้ แก่ การเต้ น
Tango, การดื่ม Mate เทศกาล carnival, ดนตรีพื ้นบ้ านแบบอุรุกวัย และอาหารอาซาโด (Asado) ซึ่งเป็ นการ
ย่างแบบปาริ ญา (Parilla) ทังนี
้ ้ คนอุรุกวัยมีอปุ นิสยั ที่เป็ นมิตร ชอบสร้ างเสียงหัวเราะและมีความโอบอ้ อมอารี
1. การทักทาย
ชาวอุรุกวัยมีธรรมเนียมการทักทายกันด้ วยการจูบแก้ มขวากับเพศตรงข้ ามที่สนิทสนมคุ้นเคย อาทิ
ครอบครัว มิตรสหาย แต่สาหรับการพบกันครัง้ แรกหรือการแนะนาตัวจะทักทายแบบทัว่ ไปด้ วยการจับมือทัง้
ผู้ชายและผู้หญิง ทังนี
้ ้คนอุรุกวัยไม่ทกั คนแปลกหน้ าที่เดินสวนกันตามท้ องถนน การยิ ้มทักทายให้ คนที่ไม่ร้ จู กั
อาจทาให้ เกิดการเข้ าใจผิดกันได้
2. ภาษาและการสนทนา
ชาวอุรุกวัยนันมี
้ การรักษาวัฒนธรรมตามแบบแผนเดิมและไม่ชอบให้ ชาวต่างประเทศวิจารณ์ประเทศ
ตัวเอง นักท่องเที่ยวที่สนทนากับคนอุรุกวัยจึงควรระมัดระวังในประเด็นดังกล่าว รวมทังหลี
้ กเลีย่ งการ
เปรียบเทียบชาวอุรุกวัยกับชาวอาร์เจนตินา ชิลี และปารากวัย อย่างไรก็ตาม ชาวอุรุกวัยชอบความเรียบง่าย
เปิ ดเผยและตรงไปตรงมา และชอบการสนทนาแบบประชิดตัว การแตะไหล่หรือจับมือถือแขนนันเป็
้ นเรื่องปกติ
ระหว่างการสนทนา จึงอาจดูเป็ นการเสียมารยาทหากถอยหนีจากคูส่ นทนา
ควรระวังการทาสัญลักษณ์มือที่มคี วามหมาย OK เนื่องจากมีความหมายในเชิงลบและหยาบคาย
สาหรับชาวอุรุกวัย
3. การรับประทานอาหาร
อาหารประจาวันของชาวอุรุกวัยมักมีเนื ้อเป็ นอาหารจานหลัก โดยเฉพาะเนื ้อวัว และมีอาหารประจา
ชาติเรียกว่า Asado (เนื ้อบาร์บีคิว) ทังนี
้ ้จากการที่มชี าวอิตาเลียนอพยพมาในช่วงปลายทศวรรษ 18 – ต้ น
ทศวรรษ 19 ทาให้ ชาวอุรุกวัยมักรับประทานพาสตาในมื ้อเที่ยงของวันอาทิตย์ ในโอกาสสาคัญ ๆ อาทิ งาน

ครบรอบ งานวันเกิด ฉลองการเลื่อนตาแหน่ง มักมีการจัดอาหารมื ้อใหญ่หรือบาร์บีคิวนอกสถานที่ อาหารมื ้อที่
สาคัญที่สดุ คือ มื ้อค่าในวันคริสมาสต์อีฟ
ชาวอุรุกวัยมักรับประทานอาหารมื ้อเย็น เวลา 21.00 หรือ 22.00 น. ทังนี
้ ้ไม่ควรพูดประเด็นเกี่ยวกับ
ธุรกิจระหว่างรับประทานอาหาร เว้ นแต่เจ้ าของบ้ านเป็ นฝ่ ายเริ่มสนทนาในประเด็นดังกล่าวก่อน
กรณีที่รับประทานอาหารในร้ านอาหาร มักมีการให้ ทิปประมาณร้ อยละ 5 – 10 ของค่าอาหารในกรณี
ที่พนักงานบริการประทับใจ ควรระมัดระวังในการสัง่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากกฎหมายอุรุกวัยกาหนดว่า
จะต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ส่วนคาว่า cubierto ที่ปรากฏอยู่ในบิล หมายความว่าราคานันได้
้ รวมค่าขนมปัง
และเครื่องเคียงเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งมักจะคิดมาในราคาอาหารแล้ ว แม้ วา่ จะไม่รับขนมปั งก็ตาม นอกจากนี ้ไม่ควร
เขี่ยเศษอาหารในปากระหว่างรับประทานอาหาร เนื่องจากถือเป็ นการกระทาที่ไม่สภุ าพ
4. วัฒนธรรมการเต้ นแทงโก (Tango)
วัฒนธรรมการเต้นแทงโกถือเป็ นจังหวะเต้นราที่แสดงถึงความอ่อนช้ อยและความเข้ มแข็งในการหมุน
ตัว แตะปลายเท้ าของผู้เต้ นราไปรอบเวที ซึ่งสามารถพบเห็นชาวอุรุกวัยเต้ นแทงโกได้ ทกุ คืนในกรุงมอนเตวิเดโอ
โดยแทงโกเริ่มแพร่หลายจากกรุงมอนเตวิเดโอ และเขตชนบทอาร์เจนตินามาตังแต่
้ ปลายคริสศตวรรษที่ 18
ก่อนกลายเป็ นวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของภูมิภาคลาตินอเมริกาและอุรุกวัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
UNESCO ได้ ขึ ้นทะเบียนวัฒนธรรมการเต้นแทงโกเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
5. วัฒนธรรมการดื่มมาเต (Mate)
มาเตเป็ นเครื่องดื่มที่นิยมในภูมิภาคอเมริกาใต้ และเป็ นเครื่องดื่มประจาชาติของชาวอุรุกวัย ชงมาเต
ด้ วยการแช่พืช Yierba mate (สายพันธ์อรุ ุกวัย) ซึง่ ได้ รับการกล่าวว่า ‘มีความเข้ มข้ นเหมือนกาแฟ มีประโยชน์
ต่อสุขภาพเหมือนชา และรสชาติที่กลมกล่อมเหมือนช็อคโกแลต’ การดื่มมาเตจะนิยมดื่มจากน ้าเต้ าที่ใช้ ชงซึ่ง
เรียกว่ากาลาบาซา (Calabaza) และดูดจากหลอดหรือบอมบีญา (Bombilla) ที่ทาจากโลหะ การต้ อนรับผู้มา
เยือนด้ วยเครื่องดื่มมาเตถือเป็ นการให้ เกียรติตามธรรมเนียมของชาวอุรุกวัย และเป็ นลักษณะเด่นที่พบเห็นได้
ในชีวิตประจาวันของสังคมอุรุกวัย

6. การแต่ งกาย
ชาวอุรุกวัยมีรสนิยมการแต่งกายที่คอ่ นข้ างรักษาประเพณีนิยม มักไม่แต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าที่มีสีสนั
สว่าง ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาที่มกั ใส่เสื ้อผ้ าที่มีสีสนั ฉูดฉาด ผู้หญิงมักไม่ใส่เสื ้อผ้ าที่ทา
จากไนลอนในช่วงฤดูร้อน สาหรับการทางาน ผู้ชายควรใส่สทู และผูกไทสีเข้ ม ส่วนผู้หญิงควรใส่เสื ้อครึ่งตัว
สาหรับสตรี กับสูทสีเข้ ม กระโปรง หรือชุดเดรส
7. การมอบของขวัญ
ชาวอุรุกวัยชื่นชอบกางเกงยีนส์ที่ผลิตจากทวีปอเมริกาเหนือ จึงเหมาะแก่การซื ้อหาเป็ นของขวัญ
ผู้หญิงมักชอบดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ กรณีได้ รับเชิญไปพบหาหรือไปร่วมงานสังสรรค์ การมอบขนม
หรือดอกไม้ ให้ กบั ผู้จดั งานหรือเจ้ าบ้ านก่อนงานเริ่มถือเป็ นเรื่องที่ดี
8. ความหลากหลายทางเพศ
อุรุกวัย เปิ ดกว้ างต่อความหลากหลายทางเพศมากที่สดุ ในภูมิภาคอเมริกาใต้ (มีความเปิ ดกว้ างต่อ
กลุม่ รักเพศเดียวกันมากเป็ นอันดับ 9 ของโลก) เป็ นเรื่องปกติที่จะพบเห็นคูร่ ักเพศเดียวกันเดินจับมือกันในกรุง
มอนเตวิเดโอ
ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) คนรักร่วมเพศได้ รับอนุญาตให้ สามารถเป็ นทหารรับใช้ ชาติได้ รับ
อุปการะเด็กได้ และบุคคลข้ ามเพศสามารถแก้ ไขเพศตัวเองที่ระบุในเอกสารราชการได้ รวมทังในปี
้
พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013) อุรุกวัยได้ ออกกฎหมายอนุญาตให้ คนรักร่วมเพศแต่งงานได้ นอกจากนี ้ยังมี Chihuahua Resort
(Nude Beach Hotel) ซึ่งเป็ นที่พกั ที่อยู่ทางตะวันตกของ Punta del Este เป็ นโรงแรมที่มีห้องพักสาหรับคูร่ กั
ร่วมเพศโดยเฉพาะ

วันสาคัญและเทศกาล
วันที่ / เดือน

วันสาคัญและเทศกาล

- 1 มกราคม

วันปี ใหม่

- 6 มกราคม

วัน Feast of Epiphany หรือเรียกอย่าง
ไม่เป็ นทางการว่าวัน Day of the Kings

- เดือนกุมภาพันธ์

เทศกาลคาร์นิวลั

- 6 สัปดาห์หลังเทศกาลคาร์นิวลั

สัปดาห์การท่องเที่ยว

- 19 เมษายน

Landing of the 33 Patriots

- 1 มีนาคม

วันแรงงาน

- 18 มีนาคม

Battle of Las Piedras

- 19 มิถนุ ายน

Birth of Artigas

- 18 กรกฎาคม

วันรัฐธรรมนูญ

- 25 สิงหาคม

วันประกาศเอกราช

- 12 ตุลาคม

Columbus Day (ค้ นพบทวีปอเมริกา)

- 2 พฤศจิกายน

วันแห่งผู้วายชนม์

- 25 ธันวาคม

Christmas Day

แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
- จัตรุ ัสอิสรภาพ (Plaza Independencia) จัตรุ ัสที่สาคัญที่สดุ ของกรุงมอนเตวิเดโอ
- พระราชวังซัลโว (Palacio Salvo) เป็ นอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมโดดเด่น และมีความสูงถึง 100 เมตร
- โรงละครโซลิส (Solís Theatre) โรงละครที่เก่าแก่ที่สดุ ในประเทศ สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2399 (ค.ศ.1856)
- ย่านโปซิตอส (Pocitos) ขึ ้นชื่อเรื่องชายหาดที่มีความสวยงาม และเป็ นที่ตงของอาคารสวยๆ
ั้
หลายแห่ง
- พิพิธภัณฑ์ตอร์เรสการ์เซีย (Museo Torres García) จัดแสดงผลงานศิลปะสุดแปลกตาของ
ตอร์เรส การ์เซีย
- คาซาพูเอโบล (Casapueblo) ออกแบบโดยคาร์ลอส (Carlos Páez Vilaró) ศิลปิ นชื่อดังชาวอุรุกวัย
ปั จจุบนั เป็ นโรงแรม พิพิธภัณฑ์และพื ้นที่แสดงศิลปะ
- รูปปั น้ ลามาโน (Mano de Punta del Este) เป็ นนิ ้วมื ้อทังห้
้ าของมนุษย์ที่ปรากฏขึ ้นเหนือทรายบางส่วน
เป็ นสัญลักษณ์เตือนภัยการจมน ้า
- เกาะโลบอส (Isla de Lobos) เขตสงวนทางธรรมชาติ เป็ นแหล่งอาศัยของสิงโตทะเลที่มีจานวนมาก
ที่สดุ ในซีกโลกตะวันตก
- พระราชวังตารังโค (Palacio Taranco) ตังอยู
้ ่หน้ าจัตรุ ัสซาบาลา (Plaza Zabala) มีสถาปั ตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศส
- วิหารเมโทรโพลิตนั เมืองมอนเตวิเดโอ (Montevideo Metropolitan Cathedral) โบสถ์นิกาย
โรมันคาทอลิกที่สาคัญของกรุงมอนเตวิเดโอ
ช่ วงที่เหมาะแก่ การไปท่ องเที่ยวประเทศอุรุกวัย

