
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองประเทศต่างๆ ของผู้ถอืหนังสือเดินทางไทย 
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

สถานะ ณ วันท่ี 15 พ.ค. 2560 
 

ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการเดินทางไปประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (33 ประเทศ) 
1. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย ใช้เวลาในการเดินทางจากประเทศไทยมากที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปภูมิภาคอ่ืนๆ จึงต้องเตรียมการล่วงหน้า โดยการเดินทางไปบางประเทศอาจต้อง 
ต่อเครื่องบินมากกว่า 3 เที่ยวบิน และการเลือกเท่ียวบินควรเผื่อเวลาในการต่อเครื่องบินแต่ละเท่ียวบิน  
เพราะหากมีปัญหาล่าช้า (delay) ก็อาจท าให้ต่อเครื่องบินไม่ทัน และ/หรือ สายการบินล าเลียงกระเป๋าไม่ทัน  
ทั้งนี้ อาจพิจารณาเตรียมเสื้อผ้าส ารองและเครื่องใช้ที่จ าเป็นในกระเป๋าติดตัว (carry-on) ด้วย 

2. มีหลายประเทศท่ีผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางไปในทุกกรณี โดยส าหรับบางประเทศ 
ก็ไม่สามารถขอวีซ่าในประเทศไทย หรือขอ Online ได ้หรือไม่สามารถขอที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า  
(Visa On Arrival) ได ้คือ บาร์เบโดส โบลิเวีย เกรเนดา กายอานา ปารากวัย ซูรินาเม และเวเนซุเอลา   

3. จ าเป็นต้องตรวจสอบก่อนการเดินทางด้วยว่าประเทศที่จะเดินทางผ่านเพื่อต่อเครื่องบินไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด  
มีข้อก าหนดว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องมีวีซ่าส าหรับการเดินทางผ่านหรือไม่ เช่น การเดินทางผ่าน
สหรัฐอเมริกาในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองใดหรืออยู่ต่อเครื่องบินนานเท่าใด ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยก็จะต้อง 
มีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ และเม่ือเดินทางถึง ก็จะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ และรับกระเป๋า
เดินทางจากสายการบิน เพื่อผ่านกระบวนการศุลกากรของสหรัฐฯ และน ากระเป๋าเดินทางส่งให้สายการบิน 
ส าหรับเที่ยวบินถัดไป       

4. ควรท าประกันก่อนการเดินทาง โดยให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางด้วย 
5. ควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางให้พร้อมโดยเฉพาะเอกสารเพิ่มเติมที่แต่ละประเทศก าหนดไว้  

อาทิ ใบรับรองแพทย์ รวมถึงใบรับรองจากแพทย์ให้ใช้ยาบางประเภทที่ประเทศนั้นห้ามน าเข้า (หากมกีรณี 
ที่จ าเป็นต้องใช้ยาเป็นประจ า)  ทั้งนี ้บางประเทศเข้มงวดว่าหากเดินทางกับเด็กหรือเยาวชน โดยมิใช่การเดินทาง 
พร้อมกับบิดาและมารดา ก็จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากทั้งบิดา และ/หรือ มารดาด้วย  

6. คนในภูมิภาคฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
7. ประเทศในภูมิภาคฯ ที่อยู่ในรายชื่อประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคไข้เหลือง ซึ่งผู้ที่จะเดินทางไปจะต้องฉีดวัคซีน 

ก่อนเดินทางล่วงหน้าไม่ต่ ากว่า 10 วัน (วัคซีนมีอายุ 10 ปี) และผู้ที่เดินทางจากประเทศเหล่านี้ต้องมีใบรับรอง 
การฉีดวัคซีนแสดงเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย คือ อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล โคลอมเบีย เอกวาดอร์  
กายอานา ปานามา ปารากวัย เปรู ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก และเวเนซุเอลา  ทั้งนี้ บางประเทศ 
ที่เดินทางผ่านหลังจากเดินทางไปประเทศเหล่านี้ ก็ก าหนดให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองด้วย 
เช่น แอฟริกาใต้   

8. หลายประเทศในภูมิภาคฯ ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะแผ่นดินไหว และภูเขา
ไฟระเบิด เช่น ชิลี เปรู เอกวาดอร์ และประเทศในอเมริกากลาง 

9. การเดินทางไปหลายประเทศในภูมิภาคฯ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงโจรกรรม  นอกจากนี้ ยังมี
ขบวนการที่ล่อลวงให้คนไทยเดินทางไปขนยาเสพติดในภูมิภาคฯ ด้วย เช่น บราซิล เปรู เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา    

    



 
 
 
ประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา (Antigua and Barbuda) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 
ประเทศ อาร์เจนตินา (Argentina) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจ าประเทศไทย 
อาคาร Glas Haus, ชั้น 16, ห้อง 1601 
ถนนสุขุมวิท ซอย 25 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์  02 259 0401, 02 259 9198  โทรสาร 02 259 0402, 02 661 7579  
เว็บไซต์ http://www.argentinaemb-bkk.com  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ etail@mrecic.gov.ar 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

  

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส +54 911 3400 3987 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.argentinaemb-bkk.com/
mailto:etail@mrecic.gov.ar


 
 
 
ประเทศ บาฮามาส (Bahamas) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 

ประเทศ บาร์เบโดส (Barbados) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

ส านักงานข้าหลวงใหญ่บาร์เบโดสประจ าสหราชอาณาจักร 
1 Great Russell St., London WC 1B 3ND ENGLAND 
โทรศัพท์ +44 207 299 7150  โทรสาร +44 207 323 6872  
เว็บไซต์ http://immigration.gov.bb/pages/Visa_Requirements.aspx  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ london@foreign.gov.bb 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://immigration.gov.bb/pages/Visa_Requirements.aspx
mailto:london@foreign.gov.bb


 
 
 

ประเทศ เบลีซ (Belize) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ 
สามารถใช้เดินทางเข้าเบลีซได้ 
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 

ประเทศ โบลิเวีย (Bolivia) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุ 
อย่างน้อย 6 เดือน และต้องยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองแสดงประกอบการ 
ขอวีซ่า โดยเฉพาะประเภท tourist และประเภท non-immigrant  
- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเภท tourist 30 ดอลลาร์สหรัฐ (พ านักได้ 30 วัน) 
- ผู้ถือเดินทางไทยสามารถขอวีซ่าประเภท Tourist ที่ดา่นตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าได้  
(Visa On Arrival) โดยมีค่าธรรมเนียมประมาณ 135 ดอลลาร์สหรัฐ  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตโบลิเวียประจ าประเทศจีน  
Liang Mahe (South) No. 14  

2-3-2 Tayuan Diplomatic Building, Chaoyang Dist. 100600 Beijing  

โทรศัพท์ +86 10 6532 3074  โทรสาร  +86 10 6532 4686  

เว็บไซต์ www.embolchina.net 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ JLCA8587@hotmail.com  
ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

- ต้องฉีดวัคซนีป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนแสดงประกอบการขอวีซ่า รวมถึงติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 
10 ปี) 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

- กรุงลาปาซเป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่สูงที่สุดของโลก โดยตั้งอยู่ 3,650 เมตรเหนือระดับ  
น้ าทะเล จึงอยู่ในภาวะที่มีอ็อกซิเจนน้อย ผู้เดินทางไปกรุงลาปาซจึงอาจมีอาการแพ้ระดับ
ความสูง (altitude sickness) 
- โบลิเวียเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Zika 
- หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีการชุมนุมปิดถนน เหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้การบริการขนส่ง
สาธารณะหยุดชะงักโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และเส้นทางไปยังสนามบินถูกปิด 
- ควรใช้บริการรถแท็กซ่ีของบริษัทท่ีน่าเชื่อถือ 
- ควรพกส าเนาหนังสือเดินทาง เอกสารประจ าตัว และเอกสารเข้าเมืองที่มีตราประทับ 
ตรวจคนเข้าเมืองไว้ตลอดเวลา เพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่โบลิเวียในกรณีท่ีถูกร้องขอ 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (ประเทศเปรู) +51 9 4038 3185 (หมายเลขส าหรับ
ติดต่อทาง Whatsapp ด้วย) หรือติดต่อทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ที่ Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima 

- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลาปาซ ประเทศโบลิเวีย +591 772 84199 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 

http://www.embolchina.net/
mailto:JLCA8587@hotmail.com


 
 
 

ประเทศ บราซิล (Brazil) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจ าประเทศไทย 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เลขที่ 1168/101 ถนนพระราม 4 ชัน้ 34  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02 679 8567-8, 02 285 6080  โทรสาร 02 679 8569  
เว็บไซต์  http://bangkok.itamaraty.gov.br  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.bangkok@itamaraty.gov.br 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

  

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย +55 61 99919 8763 
(ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่นครรีโอเดจาเนโร สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์  
ณ นครรีโอเดจาเนโร +55 21 2525 0000 ต่อ 281  ที่นครเซาเปาลู สามารถติดต่อสถาน
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาลู +55 11 98115 5177)  
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bangkok.itamaraty.gov.br/
mailto:consular.bangkok@itamaraty.gov.br


 
 
 

ประเทศ ชิลี (Chile) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตชิลีประจ าประเทศไทย 
193/67 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ยูนิต A  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110  
โทรศัพท์ 02 260 0045-8  โทรสาร 02 260 0049  
เว็บไซต์ http://chile.gob.cl/tailandia 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@chile-thai.com  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

     

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

ชิลีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ จึงควรศึกษาวิธีการ
รับมือกรณีเหตุภัยพิบัติ รวมถึงคู่มือการอพยพ ตลอดจนปฏิบัติตามค าแนะน าของทางการ
ชิลี และติดตามข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก +56 9 8735 4002 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@chile-thai.com


 
 
 

ประเทศ โคลอมเบีย (Colombia) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ  
หรือ Schengen หรือมีถิ่นพ านักถาวรในสหรัฐฯ หรือ Schengen สามารถเดินทางเข้า
โคลอมเบียได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต.ม. โคลอมเบียจะเป็นผู้ก าหนดว่าให้พ านักได้นาน
เท่าใด)    

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจ าประเทศไทย  
แอทเทนนี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 1807 
63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  
โทรศัพท์ 02 168 8715-7  โทรสาร 02 168 8721  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ etailandia@cancilleria.gov.co, 
pa.colombiabangkok@gmail.com   

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

- โคลอมเบียเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Zika 
- ในเวลากลางวัน สามารถสัญจรบนถนนเส้นหลักในโคลอมเบียได้อย่างปลอดภัย 
- เมืองหลักในเขตป่าอเมซอน อาทิ เมือง Vaupes เมือง Guainía สามารถเข้าถึงได้ 
โดยทางเครื่องบินเท่านั้น เพราะไม่มีถนนเข้าถึง 
- หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีการชุมนุมปิดถนนซึ่งอาจขยายตัวกลายเป็นเหตุความรุนแรงและส่งผล
ให้การบริการขนส่งสาธารณะหยุดชะงัก ทั้งนี้ ควรติดตามข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
- ความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและอาชญากรรมในบางพ้ืนที่ของโคลอมเบียยังอยู่ใน
ระดับสูง ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังในการเดินทางภายในประเทศ 
- ติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเหตุน้ าป่าไหลหลากในช่วง ธ.ค. - 
มี.ค. ของทุกปี และเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดเป็นประจ า 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (ประเทศเปรู) +51 9 4038 3185 (หมายเลขส าหรับ
ติดต่อทาง Whatsapp ด้วย) หรือติดต่อทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ที่ Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima 
- สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา +571 215 1071 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 

mailto:etailandia@cancilleria.gov.co
mailto:pa.colombiabangkok@gmail.com


 
 
 

ประเทศ คอสตาริกา (Costa Rica) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ (B1, B2 
multiple entries) หรือ Schengen (multiple entries) สหราชอาณาจักร แคนาดา  
ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ หรือมีถ่ินพ านักถาวรในสหรัฐฯ หรือ Schengen สหราชอาณาจักร 
หรือแคนาดา สามารถเดินทางเข้าคอสตาริกาได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจ าประเทศญี่ปุ่น  
38 Kowa Building, 9th Floor, 901 
4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Tokyo-106 0031  
โทรศัพท์ +81 3 3486 1812  โทรสาร  +81 3 3486 1813 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

  

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (ประเทศชิลี) +56 9 8735 4002 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันโฮเซ +506 2281 1416, +506 6059 7171 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ คิวบา (Cuba) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง   
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตคิวบาประจ าประเทศไทย 
เมลาแมนชั่นอพาร์ตเมนท์ 3C เลขที่ 5 สุขุมวิท 27 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02 665 2803, 02 661 6563  โทรสาร 02 661 6560  
เว็บไซต์ www.embacuba.cubaminrex.cu/tailandiaing  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cubaemb1@loxinfo.co.th 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงฮาวานา +537 204 0983 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.embacuba.cubaminrex.cu/tailandiaing
mailto:cubaemb1@loxinfo.co.th


 
 
 

ประเทศ โดมินิกา (Dominica) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน (Dominican Republic) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
- หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือแคนาดา หรือ Schengen หรือสหราชอาณาจักร สามารถขอ 
Tourist card ได ้   
- คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น จึงจะสามารถขอ 
Tourist Card ได้ (สามารถขอ Tourist Card  ผ่านช่องทาง Online หรือ On Arrival)  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันประจ าประเทศไทย 
431 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02 933 5686, 02 933 6336  โทรสาร 02 933 5685  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@dominicanconsulate.org    

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

  

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
- สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันโตโดมิงโก +809 535 9585 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@dominicanconsulate.org


 
 
 

ประเทศ เอกวาดอร์ (Ecuador) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 30 วัน) 
- เอกวาดอรย์กเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทเกือบทุกสัญชาติรวมถึงไทย  
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน) 
     

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เอกวาดอร์ประจ าประเทศไทย  
103 ซอยร่วมมิตร ถนนช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02 295 1991 ต่อ 343  โทรสาร 02 295 2009 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

- หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มกีารชุมนุมปิดถนน และติดตามข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
- เอกวาดอร์ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ จึงควร
ศึกษาวิธีการรับมือกรณีเหตุภัยพิบัติ รวมถึงคู่มือการอพยพ ตลอดจนปฏิบัติตามค าแนะน า
ของทางการเอกวาดอร์ และติดตามข่าวสารท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
- เอกวาดอร์เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Zika 
- ระมัดระวังสิ่งของมีค่า และเอกสารการเดินทาง เพราะมีรายงานเหตุอาชญากรรม  
และการปล้นชิงทรัพย์ในเอกวาดอร์เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (ประเทศเปรู) +51 9 4038 3185 (หมายเลขส าหรับ
ติดต่อทาง Whatsapp ด้วย) หรือติดต่อทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ที่ Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima 
- สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกีโต +593 99600 6000, +593 99598 4847 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ เอลซัลวาดอร์ (El Salvador) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ  
หรือแคนาดา หรือ Schengen ใช้ขอ Tourist Card on arrival เพ่ือเข้าเอลซัลวาดอร์ได้ 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเอลซัลวาดอร์ประจ าประเทศอินเดีย  
E 5/1, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, INDIA  
โทรศัพท์ +91 11 4608 8400  โทรสาร +91 11 4601 1688 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

  

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรอืหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (ประเทศชิลี) +56 9 8735 4002 
- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงซันซัลวาดอร์ +503 2566 6767-8, +503 7874 1122 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ เกรเนดา (Grenada) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเกรเนดาประจ าประเทศจีน 
5-2-52 Ta Yuan Diplomatic Compound Building,  
Beijing 100600 
โทรศัพท์ +86 10 6532 1028-9  โทรสาร +86 10 6532 1015 
เว็บไซต์ http://www.pek.gov.gd 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ กัวเตมาลา (Guatemala) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือ
แคนาดา หรือ Schengen สามารถเดินทางเข้ากัวเตมาลาได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตกัวเตมาลาประจ าประเทศญี่ปุ่น 
38 Kowa Bldg, 9th Floor, Room 905 
4-12-24 Nishi - Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031  
โทรศัพท์ +813 3400 1830  โทรสาร +813 3400 1820 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ กายอานา (Guyana) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
 
ในกรณีที่เป็นคณะไปเข้าร่วมการประชุมหรือมีนัดหมายทางการ อาจขอให้หน่วยงาน 
กายอานาที่เป็นผู้เชิญประสานงานขอให้ขอวีซ่า On Arrival ได้  
ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.minfor.gov.gy/demo/wp-
content/uploads/2016/10/New_Immigration_Procedures_Visa_Fees.pdf     

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตกายอานาประจ าประเทศจีน 
No.1 Xiu Shui Dong Ji 
Jaing Guo Men Wai 
Bejing, China 
โทรศัพท์ +86 10 6532 1337, +86 10 6532 1610  โทรสาร +86 10 6532 5741 
เว็บไซต์ www.guyanaembasdybeijing.cn 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@guyanaembassybeijing.cn  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (ประเทศบราซิล) +55 619 9919 8763 
   

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minfor.gov.gy/demo/wp-content/uploads/2016/10/New_Immigration_Procedures_Visa_Fees.pdf
http://www.minfor.gov.gy/demo/wp-content/uploads/2016/10/New_Immigration_Procedures_Visa_Fees.pdf
mailto:admin@guyanaembassybeijing.cn


 
 
 

ประเทศ เฮติ (Haiti) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดาได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเฮติประจ าประเทศญี่ปุ่น 
34 Kowa Bldg, Room 906  
4-12-24 Nishi - Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031  
โทรศัพท์ +813 3486 7096  โทรสาร +813 3486 7070 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ ฮอนดูรัส (Honduras) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ หรือมีถ่ิน
พ านักถาวรในเม็กซิโก สามารถเดินทางเข้าฮอนดูรัสได้โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ 
ไม่เกิน 90 วัน) 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮอนดูรัสประจ าประเทศไทย 
อาคาร CP ชั้น 28, 313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 02 641 1567, 02 642 1059  โทรสาร :02 642 1089  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpp01@asianet.co.th, sunthorn@asianet.co.th 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpp01@asianet.co.th,%20sunthorn@asianet.co.th


 
 
 

ประเทศ จาเมกา (Jamaica) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์จาเมกาประจ าประเทศไทย 
อาคาร Loxley ชั้น 16, 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02 240 3285  โทรสาร 02 240 3286  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jingjai@loxley.co.th 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงคิงส์ตัน +876 925 8181 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jingjai@loxley.co.th


 
 
 

ประเทศ เม็กซิโก (Mexico) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง แต่หากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ แคนาดา 
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือ Schengen หรือมีถ่ินพ านักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น 
สหราชอาณาจักร หรือ Schengen รวมทั้งประเทศสมาชิก Pacific Alliance (ชิลี 
โคลอมเบีย เม็กซิโก เปรู) สามารถเดินทางเข้าเม็กซิโกได้ โดยได้รับการยกเว้นวีซ่า (ต้องไม่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือท างาน) (พ านักได้ไม่เกิน 180 วัน) 
- นักธุรกิจไทยที่ถือบัตร ABTC (APEC Business Travel Card) และมีรหัส MEX ในบัตร 
สามารถเดินทางเข้าเม็กซิโกเพ่ือประกอบธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าเม็กซิโก (พ านักได้
ไม่เกิน 90 วัน)   

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจ าประเทศไทย  
อาคาร Thai Wah Tower 1 ชั้น 20,  
21/60-62 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02 285 0995, 02 285 0815-18  โทรสาร 02 285 0667  
เว็บไซต์ https://embamex.sre.gob.mx/tailandia  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mexthai@loxinfo.co.th 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก +52 1 55 2564 2662 
(ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่เมืองกวาดาลาฮารา สามารถติดต่อสถานกงสุลกิตติมศักดิ์  
ณ เมืองกวาดาลาฮารา +52 1 331 600 2340) 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 

 
 
 
 

https://embamex.sre.gob.mx/tailandia
mailto:mexthai@loxinfo.co.th


 
 
 

ประเทศ นิการากัว (Nicaragua) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถขอวีซ่า On Arrival ได้ (พ านักได้ไม่เกิน 30 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยหากมีวีซ่าเข้าสหรัฐฯ สามารถเดินทางเข้านิการากัวโดยช าระภาษี
เข้าประเทศ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตนิการากัวประจ าประเทศญี่ปุ่น 
38 Kowa Bldg, Room 903  
4-12-24 Nishi - Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031  
โทรศัพท์ +813 3499 0400-4  โทรสาร +813 3499 3800 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nicjapan@gol.com 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (ประเทศเม็กซิโก) +52 1 55 2564 2662 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nicjapan@gol.com


 
 
 

ประเทศ ปานามา (Panama) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า โดยพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน  
(ความตกลงทวิภาคี) 
- ปานามายกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท (พ านักได้ไม่เกิน 180 วัน)  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตปานามาประจ าประเทศไทย 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 16, 1168/37 ถนนพระราม 4 
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02 679 7988-90  โทรสาร 02 679 7991  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ embajada@panathai.com 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (ประเทศชิลี) +56 9 8735 4002 
- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงปานามา +507 301 5444, +507 6674 5391  

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:embajada@panathai.com


 
 
 

ประเทศ ปารากวัย (Paraguay) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตปารากวัยประจ าประเทศอินเดีย 
B-12, Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057  
โทรศัพท์ +91 11 4270 5671  โทรสาร +91 11 4270 5672  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ indiaembaparsec@outlook.com 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

  

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) +54 911 3400 3987 
- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงอะซุนซิออง +595 21 225 225, +595 971 679 841 

 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเทศ เปรู (Peru) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) ก าหนดขั้นต่ าของอายุการใช้งานที่เหลือคือ 6 เดือน ในวันที่เดิน
ทางเข้าเปรู และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า ส าหรับประทับตราตรวจคนเข้าเมือง 
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ าประเทศไทย 
อาคาร Glas Haus, ชั้น 16, ถนนสุขุมวิท ซอย 25 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02 260 6243, 02 260 6245, 260 6248  โทรสาร 02 260 6244  
เว็บไซต์ www.peruthai.or.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@peruthai.or.th 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 - การจะเดินทางออกจากเปรูโดยเอกสารการเดินทางที่ไม่มีตราประทับตรวจคนเข้าเมือง 
ขาเข้า จะต้องร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งเนรเทศ (Expulsion Order) ซึ่งใช้เวลาหลายวัน และ
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเปรูอีก 
- ควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมซึ่งเกิดข้ึนเป็นประจ า และกลายเป็นเหตุความรุนแรงได้โดยง่าย 
- การลักลอบขนยาเสพติดถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และอาชญากรรมที่ร้ายแรง  
มีบทลงโทษรุนแรงทั้งจ าคุกและปรับ 
- มีภัยคุกคามจากลุ่มก่อการร้ายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะแถบ 
ป่าอเมซอนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
- ระวังภัยถูกล่อลวงและลักขโมยจากคนขับรถแท็กซี่ปลอมโดยเฉพาะจากสนามบิน และ
สถานีรถทัวร์ต่างๆ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม (ฉกชิงวิ่งราวปล้นชิงทรัพย์) ซึ่งมักเกิดในพ้ืนที่
นอกเขตซานอิซิโดร และมิราฟลอเรส (ซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวลิมา) 
- มาตรฐานการขับขี่ และสภาพถนนหนทางไม่ปลอดภัย โดยมักเกิดอุบัติเหตุเชี่ยวชนจนถึง
แก่ชีวิตหรือบาดเจ็บเป็นประจ า 
- บางพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆ อาทิ ไวรัส Zika ไข้เหลือง วัณโรค ฯลฯ 
- การเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานมาชูปิกชู ซึ่งต้องพักท่ีเมืองกุสโก ซึ่งตั้งอยู่ที่
ระดับความสูง 3,400 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งมีออกซิเจนเบาบาง และอาจส่งผลให้มี
อาการแพ้ระดับความสูง (altitude sickness) เกิดข้ึนได้ 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา +51 9 4038 3185 (เป็นหมายเลขส าหรับติดต่อทาง 
Whatsapp ด้วย) หรือติดต่อทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ Embajada 
del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  

http://www.peruthai.or.th/
mailto:info@peruthai.or.th


 
 
 

ประเทศ เซนต์คิตส์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

ขอวีซ่า Online ได้ที่ www.evisa.gov.kn 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ เซนต์ลูเซีย (Saint Lucia) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 

ประเทศ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (Saint Vincent and the Grenadines) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา ได้รับการยกเว้นวีซ่า 
(พ านักได้ไม่เกิน 180 วัน) 
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

 

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประเทศ ซูรินาเม (Suriname) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
     

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตซูรินาเมประจ าประเทศอินโดนีเซีย 
Jalan Darmawangsa VIII No. 16, Keyayoran Baru, Jakarta, Indonesia 

โทรศัพท์ +62 21 2942 8523-25  โทรสาร +62 21 2942 8526  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ EmbSurinameJakarta@gmail.com 
ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (ประเทศบราซิล) +55 619 9919 8763 
   

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:EmbSurinameJakarta@gmail.com


 
 
 

ประเทศ ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  
 

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย 
14 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330  
 
ดูข้อมูลได้ที่ 
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-
visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand  
  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ทางเว็บไซต์) ได้ที่ 
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk  

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา (ประเทศแคนาดา) +1 613 853 2650 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงพอร์ต-ออฟ-สเปน + 1 868 621 1574     
  

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-commonwealth-visa-in-thailand/apply-for-a-visa-for-commonwealth-countries-in-thailand
https://www.gov.uk/contact-ukvi-outside-uk


 
 
 

ประเทศ อุรุกวัย (Uruguay) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

- ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นวีซ่า (พ านักได้ไม่เกิน 90 วัน) 
- ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อุรุกวัยประจ าประเทศไทย 
2133 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320  
โทรศัพท์ 02 716 5885  โทรสาร 02 716 5989  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urubkk@gmail.com 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

     

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

  

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (ประเทศอาร์เจนตินา) +54 911 3400 3987 
- สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงมอนเตวิเดโอ +598 2628 1881, +598 9440 1479 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:urubkk@gmail.com


 
 
 

ประเทศ เวเนซุเอลา (Venezuela) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า 
รวมถึงมาตรการอ านวย
ความสะดวกในการ 
เข้าเมืองส าหรับคนไทย 
(หากมี) 

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภทต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง 
  

สถานที่ในการติดต่อ 
ขอวีซ่า  

สถานเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจ าประเทศมาเลเซีย 
Suite 20-05, 20th Floor, Menara Tan & Tan 
207 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, MALAYSIA  
โทรศัพท์ +603 2163 3444, +603 2163 3445  โทรสาร +603 2163 6819  
เว็บไซต์ www.venezuela.org.my  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@venezuela.org.my 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี) 

ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และมีหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนติดตัวไว้แสดงระหว่างการเดินทาง (วัคซีนมีอายุ 10 ปี)    

ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง  
(หากมี) 

- ไม่ควรเดินทางไปในบริเวณรัศมี 80 กม. จากเขตแดนระหว่างเวเนซุเอลากับโคลอมเบีย 
(รัฐ Zulia Tachira และ Apure) เนื่องจากมีความเสี่ยงจากขบวนการติดอาวุธและ 
ค้ายาเสพติด โดยอาจถูกลักพาตัวได้  
- ควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมซึ่งเกิดข้ึนเป็นประจ า และกลายเป็นเหตุความรุนแรงได้โดยง่าย 
- ระมัดระวังเหตุอาชญากรรม ความรุนแรง การปล้นชิงทรัพย์ และการถูกลักพาตัว 
ซึ่งมักเกิดข้ึนเป็นประจ าในทุกพ้ืนที่ 
- เวเนซุเอลาเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส Zika 

หมายเลขโทรศัพท์ 
Hotline ของสถานทูตไทย 
หรือหมายเลขโทรศัพท์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ของไทย (กรณีฉุกเฉิน) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา (ประเทศเปรู) +51 9 4038 3185 (หมายเลขส าหรับ
ติดต่อทาง Whatsapp ด้วย) หรือติดต่อทาง facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ที่ Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy Lima 
 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ่ืนๆ  
 

http://www.venezuela.org.my/

