สาธารณะรัฐเปรู (REPUBLIC OF PERU)
1. ขอมูลทั่วไป
ภูมิประเทศ

ขนาดพื้นที่
ประวัติศาสตร

เศรษฐกิจ

ภูมิอากาศ
เมืองหลวง
ประชากร
เชื้อชาติ
ภาษา
ศาสนา
เวลา
วันชาติ

เปรูมีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเปรู (Republic of Peru)
ตั้งอยูทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต มี
พรมแดนทางทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐ
เอกวาดอรและสาธารณรัฐโคลอมเบีย
ทิศตะวันออกติดกับสหพันธสาธาณรัฐและรัฐ
พหุชนชาติแหงโบลิเวีย ทางทิศใตติดกับ
สาธารณรัฐชิลี และทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทร
แปซิฟก
1.28 ลานตารางกิโลเมตร (2 เทาของไทยและใหญเปนอันดับ 3 ในทวีปอเมริกา
ใต)
เปนที่ตั้งของอารยธรรมการัล ซึ่งเปนอารยธรรมเกาแกอันหนึ่งของโลก และ
อาณาจักรอินคา จักรวรรดิที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีปอเมริกากอนยุคโคลัมบัส
ตอมาภูมิภาคนี้ ตกเปนอาณานิคมของจักรวรรดิสเปน และไดรับเอกราชในป พ.ศ.
2364
เปรูมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ เชน ทองแดง เงิน ประมง
ปาไม และกาซธรรมชาติ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีที่สุดในกลุม
ประชาคมแอนเดียน (เปรู โบลิเวีย โคลอมเบียและเอกวาดอร) และมีขนาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 7 ในลาตินอเมริกา
ภาคตะวันออกของประเทศมีอากาศรอนชื้น ภาคตะวันตกแหงแลงแบบทะเลทราย
และแถบเทือกเขาแอนดีสมีอากาศหนาวเย็น
กรุงลิมา (Lima)
30.8 ลานคน (2555)
อินเดียนพื้นเมือง รอยละ 45 เมสติโซ (ผิวขาวผสมชนพื้นเมือง) รอยละ 37
ผิวขาวรอยละ 15 แอฟริกัน ญี่ปุน จีน และอื่นๆ รอยละ 3
ภาษาสเปนเปนภาษาราชการ และ ภาษา Quechua สวนภาษา Aymara เปน
ภาษาทองถิ่น
คริสตนิกายโรมันคาธอลิก รอยละ 81
GMT-5 (ชากวาไทย 12 ชั่วโมง)
28 กรกฎาคม (วันประกาศอิสรภาพจากสเปน)
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ประธานาธิบดี
นายโอยันตา อุมาลา (Ollanta Humala) เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2554
หนวยเงินตรา
Nuevo soles (นูเอโบโซเลส)
อัตราแลกเปลี่ยน
(ตุลาคม 2556) 1 นูเอโบโซล = 11.25 บาท, 1 ดอลลารสหรัฐ = 2.76 นูเอโบ
โซเลส
2. การเดินทางเขาเปรู
ไทยและเปรูมีความตกลงยกเวนวีซาสําหรับผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการรวมทั้งสําหรับผูถือหนังสือ
เดินทางธรรรมดา ดังนั้น ผูถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเขาเปรูและพํานักอยูได ไมเกิน 90 วัน
โดยไมตองขอวีซา
3. การยื่นขอวีซา
สามารถยื่นเรื่องขอวีซาไดที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูที่ชั้น 16
อาคารกลาสเฮาส 1, สุขุมวิท 25, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2260 6243, 0 2260 6245 โทรสาร : 0 2260 6244
เอกสารสําหรับการขอวีซาในกรณีพํานักเกิน 90 วัน
วีซาทองเที่ยว
1. จดหมายรับรองการทํางาน
2. ใบจองโรงแรม
3. สําเนาใบจองบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ
4. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
5. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาวางอยางนอย 3 หนา พรอมหนังสือ
เดินทางเลมเกา (ถามี)
6. แบบฟอรมวีซาที่ไดกรอกขอมูลครบถวนและลงนามแลว 1 ชุด
7. ใชเวลาทําการ 2 วัน
วีซาธุรกิจ
1. จดหมายรับรองการทํางานและทะเบียนการคา
2. จดหมายเชิญ
3. สําเนาใบจองบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ
4. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
5. ใบจองโรงแรม
6. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาวางอยางนอย 3 หนา พรอมหนังสือ
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7. แบบฟอรมวีซาที่ไดกรอกขอมูลครบถวนและลงนามแลว 3 ชุด
8. หลักฐานการเงินบริษัท
9. ใชเวลาทําการ 2 วัน
4. การแลกเปลี่ยนเงินตรา
นักทองเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและเช็คเดินทางไดที่ธนาคารหรือจุดรับแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ซึ่งสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนที่ยอมรับและสามารถใชไดในรานอาหาร ยานธุรกิจและ
สถานีบริการน้ํามัน และรานคาตางๆ รับบัตรเครดิต โดยบัตร American Express, Visa, Master Card
เปนที่ยอมรับกันมากในเปรู
รานแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ สวนใหญเปดใหบริการเวลา 9 โมงเชาถึง 6 โมงเย็นในวันจันทรถึงศุกร
และเปดใหบริการครึ่งวันในวันเสาร
ตูเอทีเอ็ม มีใหบริการอยูตามที่ตางๆ ในเมืองและสามารถถอนเงินสดเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐและ
นูเอโบโซเลสได (แตอัตราแลกเปลี่ยนจะแพงกวาเล็กนอย)
5. สุขอนามัยและสถานพยาบาล
สุขอนามัยในเปรูคอนขางดีพอสมควร เพราะสถานบริการดานสุขภาพสวนใหญมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และมีการขยายจํานวนโรงพยาบาลและคลีนิคเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยว
ที่จะเดินทางไปเปรูควรทําประกันสุขภาพไวดวย นอกจากนี้ ผูที่จะเดินทางเขาเปรูและประเทศอื่นๆ ในทวีป
อเมริกาใตจะตองไดรับการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขเหลืองกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน โดยสามารถ
ติดตอขอรับการฉีดวัคซีนไดที่สถานเสาวภา สถาบันเวชศาสตรเขตรอน และสถาบันบําราศนราดูร ขอมูล
เพิ่มเติมที่ http://www.peru.travel/en-us/plan-your-trip/entering-peru.aspx และ
http://www.thaitravelclinic.com/blog/th/travel-medicine-issue/thai-yellow-fever-vaccin.html
6. กระแสไฟฟา
7. ลักษณะปลั๊กไฟ
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8. สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
กรุงลิมา (Lima)
เปนเมืองหลวงของเปรูที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาใต หอมลอมดวยหุบเขา
ชียอง แมน้ํารีมัก และแมน้ําลูริง ในกรุงลิมามีศูนยกลางประวัติศาสตรกรุงลิมา (Historic Centre of Lima)
ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 1988 และวิหารลิมา ( Lima Cathedral) ซึ่งถูกสรางขึ้น
ในป 1535 ตั้งอยูในบริเวณพลาซา มายอร
เมืองกาฆามารกา (Cajamarca)
ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ราบสูงทางตอนเหนือของเปรู โดยตัวเมืองตั้งอยูที่ระดับความสูงเหนือน้ําทะเล
2,700 เมตร และจากความเฟองฟูของศาสนจักรทําใหเมืองกาฆามารกาเต็มไปดวยโบสถสําคัญหลายแหง
และที่ พลาซา เด อารมาส ยังเปนที่ตั้งของหองคาไถ (Ransom Room) ที่เคยถูกใชเปนที่คุมขังเชลยในชวง
สงคราม นอกจากนี้ เมืองกาฮามารกายังมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน น้ําตกปลันมานซานา
(Catarata de Plan Manzanas) ดวย
เมืองตารมา (Tarma)
ไดรับสมญานามวาเปน “เมืองแหงดอกไม” และ “ไขมุกแหงเทือกเขาแอนดีส” เนื่องจากตั้งอยูในหุบเขา
ตารมาในเทือกเขาแอนดีส มีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เชน มหาวิหารซานตาอานา (Santa Ana
Catedral) ที่กอสรางในสไตลนีโอคลาสสิก และถ้ําอัวกาโป (Huagapo Cavern) ตั้งอยูบนเนินเขารากัส
มารกา (Racasmarca) ซึ่งเปนถ้ําหินงอกหินยอยที่ลึกที่สุดในทวีปอเมริกาใต
เมืองโบราณมาชูปกชู (Machu Picchu)
เมืองมาชูปกชูไดรับการประกาศใหเปนเมืองมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อป 2526 นอกจากนี้ยังไดรับโหวตให
เปนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยใหมของโลก เมืองกุซโกอยูหางจากกรุงลิมาประมาณ 1,200 กิโลเมตร ถา
เดินทางโดยรถบัสใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางเครื่องบิน
เนื่องจากเมืองกุสโกอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 3,400 เมตร ทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากประสบภาวะ
ไมสบายในที่สูง (High altitude sickness) ในชวงประมาณ 2-10 ชม.หลังจากเดินทางถึงเมืองกุซโก
เชน อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน หายใจไมสะดวก โดยอาการและความรุนแรงของ
แตละคนจะแตกตางกัน ดังนั้น นักทองเที่ยวจึงควรปรึกษาแพทยกอนการเดินทาง เพื่อใหแพทยตรวจ
รางกายและสั่งจายยาที่ใชปองกันภาวะดังกลาว อาทิ ยา Acetazolamide (Diamox) ขนาด 125-250 mg
วันละ 2 ครั้ง ซึ่งจะตองรับประทานกอนเดินทางไปเมืองกุซโกประมาณ 5 วัน เมื่อนักทองเที่ยวที่เดินทางถึง
เมืองกุสโกแลว ควรทํากิจกรรมตางๆ เชน เดินชาๆ เพื่อใหรางกายปรับตัว และไมควรรับประทานอาหาร
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รับประทานยา paracetamol และสูดออกซิเจนสักครูก็จะสามารถเดินทางตอไปยังเมืองมาชูปกชูได
จากเมืองกุซโกสามารถเดินทางไปมาชูปกชูไดโดยการนั่งรถไฟที่เมือง Ollantaytambo เพื่อเดินทางไปเมือง
Aguas Calientes (2,000 เมตร) แลวนั่งรถบัสขึ้นเขาไปที่มาชูปกชู นักทองเที่ยวสวนใหญมักไมเกิดปญหา
ภาวะในที่สูงเนื่องจากมาชูปกชูสูงประมาณ 2,400 เมตร ต่ํากวากุซโก หรือเดินทางโดยการเดินเทาโดยนั่ง
รถไฟจากเมืองกุซโกแลวใชเสนทางโบราณของชาวอินคา (Inca Trail) ซึ่งจําเปนตองมีการเตรียมตัวเปน
อยางดีเนื่องจากตองใชเวลาทั้งหมดประมาณ 4 วัน และมีการเดินเทาเปนระยะทางไกล ตองพักแรมในปา
จึงควรมีผูนําทางที่เชี่ยวชาญและเตรียมรางกายใหพรอม เพราะหากเกิดปญหาขึ้นมาจะหาความชวยเหลือ
ไดลําบากมาก
อนึ่ง โรงแรมที่เมืองกุซโกแทบทุกแหงมักมีชาที่ทําจากใบโคคา (Coca tea) ไวบริการ โดยชาวพื้นเมืองเชื่อวา
สามารถปองกันและรักษาภาวะไมสบายในที่สูงได และจะมีถังออกซิเจนเตรียมไวสําหรับนักทองเที่ยวที่มี
ปญหา แตหากอาการมาก โรงแรมจะติดตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อขอความชวยเหลือในทันที
9. สายการบินภายในประเทศและบริษัทรถทัวรสําคัญ
สายการบินแลน (www.lan.com)
สายการบินธากา/อาเวียงกา ซึ่งอยูในพันธมิตร Star Alliance (www.taca.com / www.avianca.com )
บริษัทเดินรถทัวรครูซเดลซูร (www.cruzdelsur.com.pe)
10. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา
นักทองเที่ยว สามารถติดตอสอบขอมูลเพิ่มเติมหรือขอความชวยเหลือไดที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา Av. Coronel Portillo 678, San Isidro, Lima, Peru
โทรศัพท : (+51 1) 637 5620 หรือ (+51 1) 637 5622 อีเมล thailim@mfa.go.th
------------------------------------------

