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หมายเหต ุ 
1. * หมายถงึ ประเทศทีป่ระกาศยกเวน้การตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดยีว ทีเ่หลอืนอกจากนัน้คอื ประเทศทีทํ่าความตกลงทวภิาคกีบัไทย 
2. ตวัเลขในวงเลบ็หมายถงึ จํานวนวนัทีส่ามารถพาํนกัอยูไ่ด ้เชน่ ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางราชการของไทยสามารถเดนิทางเขา้กมัพชูาโดยไม่ตอ้งขอรบัการตรวจลงตรา 

โดยจะไดร้บัอนุญาตใหพ้าํนกัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั 
3. เอกวาดอรป์ระกาศยกเวน้การตรวจลงตราแก่คนทุกสญัชาตเิพือ่การท่องเทีย่ว เมือ่ ม.ิย. 2551 ซึง่ สอท. ณ กรงุลมิา ไดแ้จง้เพิม่เตมิว่าครอบคลุมถงึผูถ้อืหนงัสอื

เดนิทางทุกประเภท  
 

               
 

ประเทศและดินแดนท่ีผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรบัการตรวจลงตรา 
 

 

สาํหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
สาํหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทาง

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. เบลารสุ  (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 (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู)      (90) 9. ฮ่องกง (30) 
10. กมัพชูา                  (30) 37. มลัดฟีส ์*                (30) 62. ศรลีงักา       (90) 10. อนิโดนเีซยี *          (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. ตนูีเซยี   (90) 15. มองโกเลยี (30) 
16. เชก็      (90) 42. มอนเตเนโกร  (90) 68. ตุรก ี  (90) 16. มาเลเซยี *             (30) 
17. เดนมารก์ *            (90) 43. โมรอ็กโก (เริม่ 18 ก.พ. 59) (90) 69. ยเูครน   (90) 17. มลัดฟีส ์*              (30) 

18. เอกวาดอร ์ (30) 44. เมยีนมาร ์               (30) 70. อุรกุวยั (90) 18. เมยีนมาร ์ 

(เฉพาะทา่อากาศยานนานาชาต)ิ 
(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 
    (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางทตู) (30) 

  25. แอฟรกิาใต ้* (30) 

25. ฮงัการ ี (90)   26. ตุรก ี* (30) 

26. อนิเดยี   (90) 51. เปร ู (90)   27. วานูอาต ู* (90) 

27. อนิโดนเีซยี   (30) 52. ฟิลปิปินส ์   (90)   28. เวยีดนาม (30) 
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4. ไตห้วนัอนุญาตใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ถาวร หรอืไดร้บัการตรวจลงตราแบบเดนิทางเขา้-ออกไดห้ลายครัง้ 

จากสหรฐัอเมรกิา แคนาดา ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี และนิวซแีลนดไ์ดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราในการ 
      เดนิทางเขา้ไตห้วนั สามารถขอหลกัฐานเขา้ไตห้วนัไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนําหลกัฐานทีไ่ดร้บัแสดงต่อสายการบนิและเจา้หน้าที่

ตรวจคนเขา้เมอืงไตห้วนั (กรณีทีผู่แ้สดงหลกัฐานแต่ไมส่ามารถแสดงวซี่าของประเทศดงักลา่วในขอ้ 1 จะถกูปฎเิสธการเขา้ไตห้วนั) 
5. รสัเซยียกเวน้การตรวจลงตราใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดาของไทยทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้รสัเซยีเพือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ หากเป็นดว้ยวตัถุประสงคอ์ืน่ กอ็าจ

ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืงได ้ดงันัน้ คนไทยทีจ่ะเดนิทางไปรสัเซยีควรขอรบัการตรวจลงตราใหถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศทุกครัง้ 
6. ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดาของไทยจะไดร้บัการยกเวน้การตรวจลงตราในการเดนิทางเขา้คอสตารกิา หากไดร้บัการตรวจลงตราประเภทนกัทอ่งเทีย่ว ลกูเรอื หรอืธุรกจิ  

เขา้สหรฐัฯ แคนาดา Schengen ญีปุ่่น หรอืเกาหลใีต ้และการตรวจลงตราดงักล่าวมอีายุเหลอือยา่งน้อย 3 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้คอสตารกิา หรอืเป็นผูท้ีม่ถีิน่พาํนกั
ถาวรในสหรฐัฯ แคนาดา หรอืสหภาพยุโรปทีม่รีะยะเวลาอนุญาตใหพ้าํนกัในฐานะผูม้ถีิน่พาํนักถาวรในประเทศดงักลา่วเหลอือยา่งน้อย 6 เดอืน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้
คอสตารกิา สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิสถานเอกอคัรราชทตูคอสตารกิาประจาํสงิคโปร ์หมายเลขโทรศพัท ์+65 6738 0566 อเีมล ์info@costaricaembassy-sg.net 

7. ปานามายกเวน้การตรวจลงตราใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทุกประเภท โดยจะพาํนกัไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืน มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธ.ค. 2555  
8. โคลอมเบยียกเวน้การตรวจลงตราใหแ้ก่ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยทีไ่ดร้บัการตรวจลงตราจากสหรฐัฯ (ไมใ่ชป่ระเภท Transit C1) และกลุม่ประเทศเชงเกน้ (เฉพาะประเภท     

C และ D) ทีม่อีายุการตรวจลงตราไมน้่อยกวา่ 180 วนั นบัจากกวนัทีเ่ดนิทางเขา้โคลอมเบยี รวมถงึยกเวน้การตรวจลงตราใหแ้ก่ผูท้ ีม่ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัฯ และกลุม่
ประเทศเชงเกน้ดว้ย ทัง้นี้ ระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ฯ ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของสาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงโคลอมเบยี 
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List of Countries and Territories where  Thai Nationals  may enter without a visa/visa exemption  
(by Bilateral Agreement) 

 

Diplomatic/Official Passport Ordinary Passport 
1. Albania (90) 28. Israel     (90) 54. Romania (90) 1. Argentina           (90) 
2. Argentina         (90) 29. Italy (90) 55. Russia (90) 2. Bahrain *            (14) 
3. Austria               (90) 30. Japan           (90) 56. Seychelles *             (30) 3. Brazil                 (90) 
4. Bahrain *            (14) 31. Korea (ROK) (90) 57. Singapore (30) 4. Brunei *             (14) 
5. Belarus  

(as of 28 Dec  2015) (90) 32. Laos (30) 58. Slovakia (90) 5. Cambodia (14) 
6. Belgium (90) 33. Liechtenstein (90) 59. Slovenia *            (90) 6. Chile                 (90) 
7. Bhutan             (90) 34. Luxembourg (90) 60. South Africa (90) 7. Ecuador * (90) 
8. Brazil                 (90) 35. Macau (30) 61. Spain  

(Diplomatic pp only)
(90) 8. Georgia * (365) 

9. Brunei      (30) 36. Malaysia (90) 62. Sri Lanka (90) 9. Hong Kong (30) 
10. Cambodia (30) 37. Maldives *               (30) 63. Sweden *             (90) 10. Indonesia *         (30) 
11. Chile (90) 38. Malta *  (90) 64. Switzerland (90) 11. Japan * (15) 

12. Colombia (90) 39. Mauritius *  
(Diplomatic pp only) (15) 65. Tajikistan (90) 12. Korea (ROK) (90) 

13. Costa Rica (90) 40. Mexico (90) 66. Timor-Leste * (30) 13. Laos            (30) 
14. China (30) 41. Mongolia (30) 67. Tunisia (90) 14. Macau     (30) 
15. Croatia (90) 42. Montenegro  (90) 68. Turkey (90) 15. Mongolia    (30) 
16. Czech Republic   (90) 43. Morocco    

(as of 18 Feb 2016)
(90) 69. Ukraine (90) 16. Malaysia *          (30) 

17. Denmark * (90) 44. Myanmar (30) 70. Uruguay (90) 17. Maldives *          (30) 

18. Ecuador (30) 45. The Netherlands (90) 71. Vanuatu * (90) 18. Myanmar 
 (International Airports only)  (14) 

19. Estonia (90) 46. Nepal (90) 72. Vietnam (30) 19. Panama* (180) 

20. France  
(Diplomatic pp only) (90) 

47. Norway * (90)   20. Peru      (90) 
48. Oman (30) 

 
 
 
 

21. The Philippines*   (30) 
21. Finland *            (90) 

49. Panama 
(90) 

(180*) 
22. Russia     (30) 

22. Germany (90) 23. Seychelles *           (30) 
23. Georgia * (365) 50. Pakistan 

(Diplomatic pp only) (30) 
24. Singapore *        (30) 

24. Hong Kong    (30) 25. South Africa * (30) 
25. Hungary   (90) 51. Peru   (90)  26. Turkey * (30) 
26. India (90) 52. The Philippines   (90)  27. Vanuatu * (90) 
28. Indonesia     (30) 53. Poland (90)  28. Vietnam (30) 

  
 
 

  Department of Consular Affairs, 10 February 2016 
 

 
 
 
 

Remark  
1. * refers to countries/territories which grant unilaterally a visa exemption for Thai Nationals.  
2. number shown in (  ) refers to a maximum length of stay permit without visa. 
3. Visa Exemption for Ecuador on tourism basis is applied for all type of passport of any nationality. 
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4. Thai Nationals obtaining a permanent residence of / or a multiple entry visa for USA, Canada, United Kingdom  

EU, Japan, Australia and New Zealand are visa exempted for Taiwan. Prove of which may be requested upon boarding and /or arrival at the immigration 
checkpoints. More information can be searched from the following website ; https://nas.immigration.gov.tw/nase/ .  

5. Visa Exemption of Russia is for tourism purpose only. Thai Nationals visiting Russia with other purposes are required to apply for an appropriate visa in 
order to avoid refusal of entry into Russia. 

6. Thai Nationals obtaining tourist, crew member, or business visa to the USA, Canada, Schengen Area, Japan, or South Korea valid for at least three 
months or a permanent residence in the USA, Canada, or EU valid at least for six months are visa exempted for Costa Rica. For more enquiries, 
please contact Embassy of Costa Rica in Singapore, tel:. +65 6738 0566 e-mail: info@costaricaembassy-sg.net.   

7. All types of Thai passports shall be exempted from visa to Panama for a visit of not exceeding six months, effective from December 1st 2012. 
8. Thai nationals obtaining a current USA visa (not type Transit C1) or Schengen visa (only types C and D) with validity of no less than 180 days from       

the date of arrival in Colombia, including those with permanent residence in the USA and Schengen area, are visa exempted. The duration of the visa 
exemption depends on the decision of the Colombian Immigration. 
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Department of Consular Affairs, 10 February 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศและดินแดนท่ีผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเดินทางไป และไม่จาํเป็นต้องขอรบัการตรวจลงตรา ล่วงหน้า 
โดยสามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ 

ประเทศ/ดินแดน ประเภทหนังสือเดินทาง พาํนักได้ไม่เกิน อตัราค่าธรรมเนียม 
1. ฟิจ ิ หนังสอืเดนิทางทตู/ ราชการ/ ธรรมดา 4 เดอืน ไมม่คีา่ธรรมเนียม 

2. ครีก์ซีสถาน หนังสอืเดนิทางทตู/ ราชการ/ ธรรมดา 15 วนั/ 1 เดอืน 
50 เหรยีญสหรฐั/ 60 เหรยีญสหรฐั 
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางธรรมดา) 

 
3. เนปาล 

 
หนังสอืเดนิทางธรรมดา 

15 วนั 25 เหรยีญสหรฐั 
30 วนั 40 เหรยีญสหรฐั 
90 วนั 100 เหรยีญสหรฐั 

4. หมูเ่กาะโซโลมอน หนังสอืเดนิทางทตู/ ราชการ/ ธรรมดา 3 เดอืน ไมม่คีา่ธรรมเนียม 
5. ตมิอร-์เลสเต หนังสอืเดนิทางธรรมดา 30 วนั 30 เหรยีญสหรฐั 

Summary of Countries and Territories entitled for Visa on Arrival (VOA)  
Countries /Territories Type of Passport Period of stay Fee 

  1.    Fiji Diplomatic/ Official/ Ordinary 4  months No Fee 

2.    Kyrgyzstan Diplomatic/ Official/ Ordinary 15 days / 1 month 
50 USD / 60 USD 

(For Ordinary Passports) 
 
3. Nepal Ordinary 

15 days 25 USD 
30 days 40 USD 
90 days 100 USD 

4. Solomon islands Diplomatic/ Official/ Ordinary 3  months No Fee 
5. Timor-Leste Ordinary 30 days 30 USD 




