
 

หนงัสอืเดนิทางไทย สามารถเดนิทางเขา้ไปทอ่งเทีย่วได ้
โดยไมต่อ้งขอวซีา่ 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 

1. บาหเ์รน (Bahrain) 
2. บรูไน (Brunei) 
3. กัมพูชา หรอื เขมร (Cambodia) 
4. เมยีนมา หรอื พมา่ (Myanmar) (เฉพาะสนามบนินานาชาต)ิ 
5. ไตห้วนั (Taiwan) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 15 วนั 

• ญีปุ่่ น (Japan) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั 

1. มณฑลไหห่นาน ประเทศจนี (Hainan Province, China) 

(เฉพาะผา่นบรษัิททวัร)์ 

2. ฮอ่งกง (Hong Kong) 

3. อนิโดนีเซยี (Indonesia) 

4. ลาว (Laos) 

5. มาเกา๊ (Macau) 

6. มาเลเซยี (Malaysia) 

7. มัลดฟีส ์(Maldives) 

8. มองโกเลยี (Mongolia) 

9. ฟิลปิปินส ์(Philippines) 

10. กาตาร ์(Qatar) 

11. รัสเซยี (Russia) 

12. เซเชลส ์(Seychelles) 

13. สงิคโปร ์(Singapore) 

14. แอฟรกิาใต ้(South Africa) 

15. ทาจกิสิถาน (Tajikistan) 

16. ตรุก ี(Turkey) 

https://www.plan-travel.com/visa/Brunei.html
https://www.plan-travel.com/visa/Cambodia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Myanmar.html
https://www.plan-travel.com/visa/Taiwan.html
https://www.plan-travel.com/visa/Japan.html
https://www.plan-travel.com/visa/China.html
https://www.plan-travel.com/visa/Malaysia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Mongolia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Russia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Turkey.html


 

17. วานูอาต ู(Vanuatu) 

18. เวยีดนาม (Vietnam) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 60 วนั 

• ครีก์ซี (Kyrgyz) (เฉพาะ 1ส.ค.64-31ธ.ค.68) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 90 วนั 

1. แอลบาเนีย (Albania) (เฉพาะ 20เม.ย.65 – 31ธ.ค.65) 
2. อารเ์จนตนิา (Argentina) 
3. บราซลิ (Brazil) 
4. ชลิ ี(Chili) 
5. เอกวาดอร ์(Ecuador) 
6. สาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลใีต)้ (Republic of Korea) 
7. เปรู (Peru) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 180 วนั 

• ปานามา (Panama) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 365 วนั 

• จอรเ์จยี (Georgia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนงัสอืเดนิทางทตู / ขา้ราชการไทย สามารถเดนิทาง เขา้ไปไดโ้ดย ไมต่อ้งใช ้

VISA 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั: 

• บาหเ์รน (Bahrain) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 15 วนั: 

• มอรเิซยีส (Mauritius) (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั: 

1. บังกลาเทศ (Bangladesh) (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) 

2. บรูไน (Brunei) 

3. กัมพูชา (Cambodia) 

4. จนี (China) 

5. เอกวาดอร ์(Ecuador) 

6. ฮอ่งกง (Hong Kong) 

7. อนิโดนีเซยี (Indonesia) 

8. จอรแ์ดน (Jordan) 

9. คาซคัสถาน (Kazakhstan) 

10. ลาว (Laos) 

11. มาเกา๊ (Macau) 

12. มาเลเซยี (Malaysia) 

13. มัลดฟีส ์(Maldives) 

14. มองโกเลยี (Mongolia) 

15. โมซมับกิ (Mozambique) 

16. เมยีนมาร ์(พมา่) (Myanmar) 

17. โอมาน (Oman) 

18. ปาเลสไตน ์(Palestine) 

19. ปากสีถาน (Pakistan) (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) 

https://www.plan-travel.com/visa/Bangladesh.html
https://www.plan-travel.com/visa/Brunei.html
https://www.plan-travel.com/visa/Cambodia.html
https://www.plan-travel.com/visa/China.html
https://www.plan-travel.com/visa/Malaysia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Mongolia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Myanmar.html


 

20. สงิคโปร ์(Singapore) 

21. หมูเ่กาะโซโลมอน (Solomon Islands) 

22. เวยีดนาม (Vietnam) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 90 วนั: 

1. แอลเบเนีย (Albania) 

2. อารเ์จนตนิา (Argentina) 

3. ออสเตรยี (Austria) 

4. เบลารุส (Belarus) 

5. เบลเยยีม (Belgium) 

6. ภฏูาน (Bhutan 

7. บราซลิ (Brazil) 

8. บัลแกเรยี (Bulgaria) 

9. ชลิ ี(Chile) 

10. โคลอมเบยี (Colombia) 

11. คอสตารกิา (Costa Rica) 

12. โครเอเชยี (Croatia) 

13. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 

14. เดนมารก์ (Denmark) 

15. เอลซลัวาดอร ์(El Salvador) 

16. เอสโตเนีย (Estonia) 

17. ฝรั่งเศส (France) (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) 

18. ฟินแลนด ์(Finland) 

19. เยอรมนี (Germany) 

20. ฮังการ ี(Hungary) 

21. อนิเดยี (India) 

22. อสิราเอล (Israel) 

23. อติาล ี(Italy) 

https://www.plan-travel.com/visa/Austria.html
https://www.plan-travel.com/visa/Belgium.html
https://www.plan-travel.com/visa/Croatia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Czech.html
https://www.plan-travel.com/visa/Denmark.html
https://www.plan-travel.com/visa/Finland.html
https://www.plan-travel.com/visa/France.html
https://www.plan-travel.com/visa/Finland.html
https://www.plan-travel.com/visa/Germany.html
https://www.plan-travel.com/visa/India.html
https://www.plan-travel.com/visa/Italy.html


 

24. ญีปุ่่ น (Japan) 

25. สาธารณรัฐเกาหล ี(Republic of Korea) 

26. คอซอวอ (Kosovo) 

27. คเูวต (Kuwait) 

28. ลัตเวยี (Latvia) 

29. ลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) 

30. ลักเซมเบริก์ (Luxembourg) 

31. มอลตา (Malta) 

32. เม็กซโิก (Mexico) 

33. มอนเตเนโกร (Montenegro) 

34. โมร๊อกโก (Morocco) 

35. เนเธอรแ์ลนด ์(The Netherlands) 

36. เนปาล (Nepal) 

37. นอรเ์วย ์(Norway) 

38. ปานามา (Panama) 

39. เปรู (Peru) 

40. ฟิลปิปินส ์(The Philippines) 

41. โปแลนด ์(Poland) 

42. โรมาเนีย (Romania) 

43. รัสเซยี (Russian Federation) 

44. เซอรเ์บยี (Serbia) 

45. เซเชลส ์(Seychelles) 

46. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) 

47. สโลวเีนีย (Slovenia) 

48. แอฟรกิาใต ้(South Africa) 

49. สเปน (Spain) (เฉพาะหนังสอืเดนิทางทตู) 

50. ศรลีังกา (Sri Lanka) 

51. สวเีดน (Sweden) 

https://www.plan-travel.com/visa/Japan.html
https://www.plan-travel.com/visa/Switzerland.html
https://www.plan-travel.com/visa/Luxembourg.html
https://www.plan-travel.com/visa/Austria.html
https://www.plan-travel.com/visa/Mexican.html
https://www.plan-travel.com/visa/Morocco.html
https://www.plan-travel.com/visa/Netherlands.html
https://www.plan-travel.com/visa/Nepal.html
https://www.plan-travel.com/visa/Norway.html
https://www.plan-travel.com/visa/Poland.html
https://www.plan-travel.com/visa/Romania.html
https://www.plan-travel.com/visa/Russia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Slovakia.html
https://www.plan-travel.com/visa/Austria.html
https://www.plan-travel.com/visa/Spain.html
https://www.plan-travel.com/visa/Sweden.html


 

52. สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) 

53. ทาจกิสิถาน (Tajikistan) 

54. ตมิอร ์เลสเต (Timor-Leste) 

55. ตนูีเซยี (Tunisia) 

56. ตรุก ี(Turkey) 

57. ยเูครน (Ukraine) 

58. สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์(United Arab Emirates) 

59. อรุุกวัย (Uruguay) 

60. วานูอาต ู(Vanuatu) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 120 วนั: 

• ฟิจ ิ(Fiji) 

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 365 วนั: 

• จอรเ์จยี (Georgia) 

 

 

https://www.plan-travel.com/visa/Switzerland.html
https://www.plan-travel.com/visa/Turkey.html
https://www.plan-travel.com/visa/UAE.html

