
 
 

 
กรมการกงสุล  26 กรกฎาคม 2559 

 
หมายเหต ุ 
1. * หมายถงึ ประเทศทีป่ระกาศยกเวน้การตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดยีว ทีเ่หลอืนอกจากนัน้คอื ประเทศทีท่ าความตกลงทวภิาคกีบัไทย 
2. ตวัเลขในวงเลบ็หมายถงึ จ านวนวนัทีส่ามารถพ านกัอยูไ่ด ้เช่น ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางราชการของไทยสามารถเดนิทางเขา้กมัพชูาโดยไมต่อ้งขอรบัการตรวจลงตรา 

โดยจะไดร้บัอนุญาตใหพ้ านกัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
3. เอกวาดอรป์ระกาศยกเวน้การตรวจลงตราแก่คนทุกสญัชาตเิพือ่การทอ่งเทีย่ว เมื่อ ม.ิย. 2551 ซึง่ สอท. ณ กรุงลมิา ไดแ้จง้เพิม่เตมิวา่ครอบคลุมถงึผูถ้อืหนงัสอื

เดนิทางทุกประเภท  
 
 
 

            

ประเทศและดินแดนท่ีผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา 
 

 

ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางทตูและราชการ 
ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทาง

ธรรมดา 
1. แอลเบเนีย (90) 28. อสิราเอล                      (90) 53. โปแลนด ์          (90) 1. อารเ์จนตนิา             (90) 
2. อารเ์จนตนิา          (90) 29. อติาล ี                 (90) 54. โรมาเนีย                  (90) 2. บาหเ์รน *                 (14) 
3. ออสเตรยี                (90) 30. ญีปุ่่ น               (90) 55. รสัเซยี    (90) 3. บราซลิ                    (90) 
4. บาหเ์รน *               (14) 31. สาธารณรฐัเกาหล ี             (90) 56. เซเชลส ์*                                         (30) 4. บรไูน *                    (14) 
5. เบลารุส  (90) 32. ลาว                        (30) 57. สงิคโปร ์  (30) 5. กมัพชูา  (14) 
6. เบลเยีย่ม                                (90) 33. ลกิเตนสไตน์ (90) 58. สโลวกั (90) 6. ชลิ ี                        (90) 
7. ภฏูาน                     (90) 34. ลกัเซมเบริก์                  (90) 59. สโลวเีนีย *                           (90) 7. เอกวาดอร ์* (90) 
8. บราซลิ                    (90) 35. มาเก๊า        (30) 60. แอฟรกิาใต ้   (90) 8. จอรเ์จยี *                   (365) 
9. บรไูน                 (30) 36. มาเลเซยี           (90) 61. สเปน (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางทตู)      (90) 9. ฮ่องกง (30) 
10. กมัพชูา                  (30) 37. มลัดฟีส ์*                          (30) 62. ศรลีงักา       (90) 10. อนิโดนีเซยี *             (30) 
11. ชลิ ี        (90) 38. มอลตา * (90) 63. สวเีดน *     (90) 11. ญีปุ่่ น* (15) 
12. โคลอมเบยี    (90) 39. มอรเิชยีส * 

   (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางทตู) (15) 
64. สวติเซอรแ์ลนด ์ (90) 12. สาธารณรฐัเกาหล ี                          (90) 

13. คอสตารกิา (90) 65. ทาจกิสิถาน (90) 13. ลาว   (30) 
14. จนี (30) 40. เมก็ซโิก     (90) 66. ตมิอร-์เลสเต * (30) 14. มาเก๊า                       (30) 
15. โครเอเชยี (90) 41. มองโกเลยี    (30) 67. ตนีูเซยี   (90) 15. มองโกเลยี (30) 
16. เชก็      (90) 42. มอนเตเนโกร  (90) 68. ตุรก ี  (90) 16. มาเลเซยี *                      (30) 
17. เดนมารก์ *            (90) 43. โมรอ็กโก (90) 69. ยเูครน   (90) 17. มลัดฟีส ์*               (30) 

18. เอกวาดอร ์ (30) 44. เมยีนมาร ์                (30) 70. อุรุกวยั (90) 18. เมยีนมาร ์ 
(เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาต)ิ 

(14) 

19. เอสโตเนีย (90) 45. เนเธอรแ์ลนด ์   (90) 71. วานูอาต ู* (90) 19. ปานามา*                        (180) 

20. ฝรัง่เศส 
(เฉพาะหนงัสอืเดนิทางทตู) 

(90) 
46. เนปาล     (90) 72. เวยีดนาม (30) 20. เปร ู          (90) 

47. นอรเ์วย ์*                     (90)   21. ฟิลปิปินส ์* (30) 
21. ฟินแลนด ์*            (90) 48. โอมาน    (30)   22. รสัเซยี (30) 
22. เยอรมนี (90) 

49. ปานามา (90) 
(180*) 

  23. เซเชลส ์*                 (30) 
23. จอรเ์จยี *                   (365)   24. สงิคโปร ์*         (30) 

24. ฮ่องกง (30) 50. ปากสีถาน 
    (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) (30) 

  25. แอฟรกิาใต ้* (30) 

25. ฮงัการ ี (90)   26. ไตห้วนั * (เริม่ 1 ส.ค. 59) (30) 

26. อนิเดยี   (90) 51. เปร ู (90)   27. ตุรก ี* (30) 

27. อนิโดนีเซยี   (30) 52. ฟิลปิปินส ์   (90)   28. วานูอาต ู* (90) 

28.   53.     29. เวยีดนาม (30) 
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4. ไตห้วนัอนุญาตใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทีม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวร หรอืไดร้บัการตรวจลงตราแบบเดนิทางเขา้-ออกไดห้ลายครัง้ 
จากสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนิวซแีลนดไ์ดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราในการ 

      เดนิทางเขา้ไตห้วนั สามารถขอหลกัฐานเขา้ไตห้วนัไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และน าหลกัฐานทีไ่ดร้บัแสดงตอ่สายการบนิและเจา้หน้าที่
ตรวจคนเขา้เมอืงไตห้วนั (กรณทีีผู่แ้สดงหลกัฐานแต่ไมส่ามารถแสดงวซ่ีาของประเทศดงักล่าวในขอ้ 1 จะถูกปฎเิสธการเขา้ไตห้วนั) 

5. รสัเซยียกเวน้การตรวจลงตราใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดาของไทยทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้รสัเซยีเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากเป็นดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น กอ็าจ
ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืงได ้ดงันัน้ คนไทยทีจ่ะเดนิทางไปรสัเซยีควรขอรบัการตรวจลงตราใหถ้กูตอ้งตามวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศทุกครัง้ 

6. ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดาของไทยจะไดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราในการเดนิทางเขา้คอสตารกิา หากไดร้บัการตรวจลงตราประเภทนกัท่องเทีย่ว ลกูเรอื หรอืธุรกจิ  
เขา้สหรฐัฯ แคนาดา Schengen ญีปุ่่ น หรอืเกาหลใีต ้และการตรวจลงตราดงักล่าวมอีายุเหลอือย่างน้อย 3 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้คอสตารกิา หรอืเป็นผูท้ีม่ถีิน่พ านกั
ถาวรในสหรฐัฯ แคนาดา หรอืสหภาพยุโรปทีม่รีะยะเวลาอนุญาตใหพ้ านกัในฐานะผูม้ถีิน่พ านกัถาวรในประเทศดงักล่าวเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้
คอสตารกิา สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิสถานเอกอคัรราชทตูคอสตารกิาประจ าสงิคโปร ์หมายเลขโทรศพัท ์+65 6738 0566 อเีมล ์info@costaricaembassy-sg.net 

7. ปานามายกเวน้การตรวจลงตราใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทุกประเภท โดยจะพ านกัไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืน มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธ.ค. 2555  
8. โคลอมเบยียกเวน้การตรวจลงตราใหแ้ก่ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทีไ่ดร้บัการตรวจลงตราจากสหรฐัฯ (ไมใ่ช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเกน้ (เฉพาะประเภท     

C และ D) ทีม่อีายุการตรวจลงตราไมน้่อยกว่า 180 วนั นบัจากกวนัทีเ่ดนิทางเขา้โคลอมเบยี รวมถงึยกเวน้การตรวจลงตราใหแ้ก่ผูท้ ีม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัฯ และกลุ่ม
ประเทศเชงเกน้ดว้ย ทัง้นี้ ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ฯ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงโคลอมเบยี
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