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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัย และดูงาน ณ ตา่งประเทศ  
พ.ศ. 2549 
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ประเภทของการลา 
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การทดสอบภาษาอังกฤษ  

DIFA TES  
โดย สถาบันการตา่งประเทศเทวะวงศว์โรปการ 

กระทรวงการต่างประเทศ  
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DIFA TES 

ข้ันตอนสมัครสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online  
ได้ที ่: https://difa-tes.mfa.go.th/ 

ปฏิทินการสอบ ประจําปี พ.ศ. 2561 
ได้ที ่DIFA TES : Test Dates and Deadlines 

วิธีการศึกษาข้อสอบ 
ได้ที่ : https://difa-tes.mfa.go.th/get/

downloadDocument/8 
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การขออนุมัติไปราชการ  
เรื่องการลาไปศึกษา  ฝกึอบรม ดูงาน ประชุม 

หรือ ปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ   
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การขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ  
(งบประมาณอืน่ๆ) 

อธิบดี หรือผู้แทนอธิบดี  (การลาศึกษา การฝึกอบรม การปฏิบัติงานวิจัย) 

เอกสารทีต่อ้งเตรียม 
1. บันทึกขออนุมัตจิากหน่วยงานต้นสังกัด เรียนถงึผู้อํานวยการศรป.  
พรอ้มเอกสารแนบ ดังต่อไปน้ี 
      1.1 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ หรอืโครงการจากหน่วยงานท่ีจัด จะต้องระบุชือ่ของผู้
ขออนุมัติ/วันที/่สถานที ่ประเทศ และแหล่งเงินงบสนับสนุน 
      1.2 กําหนดการประชุม/โครงการ (Agenda) ให้ชัดเจน 
หมายเหตุ : กรณีไปในนามของผู้แทนอธิบดีจะต้องให้ท่านเขียนมอบหมายลงในหนังสือเขิญ  

อธิบดี หรือผู้แทนอธิบดี  (การประชุม การดูงาน การสัมมนา) 

เอกสารทีต่อ้งเตรียม 
1. บันทึกขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด เรียนถึงผู้อํานวยการศรป. 
พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ 
      1.1 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ หรือโครงการจากหน่วยงานท่ีจัดจะต้องระบุช่ือของผู้ขออนุมัติ/
วันท่ี/สถานท่ี ประเทศ และแหล่งเงินงบสนับสนุน 
      1.2 กําหนดการประชุม/โครงการ (Agenda) 
     1.3 กรอกสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ+
สัญญาคํ้าประกัน+แบบใบลา  เข้าไปที่เว็บศรป. http://cic.anamai.moph.go.th ไปยังไอค่อน แบบฟอร์มต่างๆ >>
แบบฟอร์มกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ >>แบบฟอร๋มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ      
หมายเหตุ *กรณีข้าราชการที่ลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ระยะส้ันไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องจัดทําสัญญาค้ําประกันแนบ
ท้ายสัญญา  

 หลังเสร็จส้ินภารกิจ 
หลังจากท่ีกลับมาจากราชการภายใน 15 วันจะต้องส่งรายงานผล R1หรือR2 One Page 
ภาษาองักฤษ และแบบสอบภามคําพึงพอใจ  
ส่งรายงานทางอีเมล์ premratana.v@anamai.mail.go.th และส่งบันทึกพร้อมรายงานผล
มายัง ศรป. อีกครั้ง เพื่อศรป.จะดําเนินการลงรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลติดตามฯ 
http://cicdata.anamai.moph.go.th/ และรายงานถึงสํานักปลัดกระทรวงต่อไป 
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การขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ  
(งบประมาณอืน่ๆ) 

ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย  (การลาศึกษา การฝึกอบรม การปฏิบัตงิานวิจัย) 

เอกสารทีต่อ้งเตรียม 
1. บันทึกขออนุมัตจิากหน่วยงานต้นสังกัด เรียนถงึผู้อํานวยการศรป.  
พรอ้มเอกสารแนบ ดังต่อไปน้ี 
      1.1 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ หรอืโครงการจากหน่วยงานท่ีจัด จะต้องระบุชือ่ของผู้
ขออนุมัติ/วันที/่สถานที ่ประเทศ และแหล่งเงินงบสนับสนุน 
      1.2 กําหนดการประชุม/โครงการ (Agenda) ให้ชัดเจน 

ผู้บริหาร และบุคลากรในสงักัดกรมอนามัย  (การประชุม การดูงาน การสมัมนา) 

เอกสารทีต่อ้งเตรียม 
1. บันทึกขออนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด เรียนถึงผู้อํานวยการศรป. 
พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ 
      1.1 หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ หรือโครงการจากหน่วยงานท่ีจัดจะต้องระบุช่ือของผู้ขออนุมัติ/
วันท่ี/สถานท่ี ประเทศ และแหล่งเงินงบสนับสนุน 
      1.2 กําหนดการประชุม/โครงการ (Agenda) 
      1.3 กรอกสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ+
สัญญาคํ้าประกัน+แบบใบลา  เข้าไปที่เว็บศรป. http://cic.anamai.moph.go.th ไปยังไอค่อน แบบฟอร์มต่างๆ >>
แบบฟอร์มกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ >>แบบฟอร๋มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ      
หมายเหตุ *กรณีข้าราชการที่ลาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ระยะส้ันไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องจัดทําสัญญาค้ําประกันแนบ
ท้ายสัญญา  

  
หลังเสร็จส้ินภารกิจ 

หลังจากท่ีกลับมาจากราชการภายใน 15 วันจะต้องส่งรายงานผล R3 One Page 
ภาษาองักฤษ และแบบสอบภามคําพึงพอใจ  
ส่งรายงานทางอีเมล์ premratana.v@anamai.mail.go.th และส่งบันทึกพร้อมรายงานผล
มายัง ศรป. อีกครั้ง เพื่อศรป.จะดําเนินการลงรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลติดตามฯ                   
http://cicdata.anamai.moph.go.th/ และรายงานถึงสํานักปลัดกระทรวงต่อไป 
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การขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ  
(งบประมาณอืน่ๆ) 

หลังจากได้รับอนุมัตจิากผู้บริหารแล้ว กลุ่มวิเทศสัมพนัธ์จะแจง้บันทึกไปยังหน่วยงานของ 
ผู้ขออนุมัต ิซึ่งจะแนบเอกสารดังน้ี  
  1. บันทึกแจ้งผู้ขออนุมัติ  
    1.1 หลังจากท่ีเสร็จส้ินภารกิจการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศแล้ว 
ภายใน 15 วัน จะตอ้งจัดทํารายงานผลการไปเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบไฟล์เอกสาร โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์รายงานได้ท่ี http://cic.anamai.moph.go.th เมนูดาวน์โหลด
เอกสาร (แบบฟอรม์ R1, R2, R3, R4,) 1 ฉบับ และ One Page (ภาษาอังกฤษ) อีก 1 ฉบับ  
    - R1   รายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่างประเทศสําหรบัข้าราชการสาย
งานบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข  
    - R2  รายงานผลการเดินทางไปดูงานต่างประเทศสําหรับข้าราชการสาย
งานบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข 
    - R3  รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ประชุม
และสัมมนา ณ ต่างประเทศ ของขา้ราชการกรมอนามยั 
    - R4  รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัตกิาร
วิจัยและการปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ(เฉพาะผู้รับทุนฯจากกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) 
    - One Page  รายงานสรุปผล 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
    1.2 จัดทํา Clip Video สรุปรายงานการประชุมฯ โดยมีความยาว
ประมาณ 2 - 4 นาที บันทึกในรูปแบบไฟล์นามสกุล (.MP4) ส่งมาอีเมล์ หรอืบันทึกลงแผ่น 
VCD, DVD ส่งไปยังศรป. (ถ้าคณะเดินทาง กลุ่มละ 1 ไฟล์/แผ่น)    

     1.3 กรอกรายละเอยีดในแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้รบับรกิารตอ่การ
ให้บรกิารของศนูย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ กรมอนามยั จํานวน 1 ฉบับ Download เอกสารไดท่ี้ 
http://cic.anamai.moph.go.th เมนูดาวน์โหลดเอกสาร 
  2. หนังสอืถึงกระทรวงการตา่งประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
จัดทําหนังสือเดินทางราชการ Official Passport (เล่มสีนํ้าเงิน) 
  3. หนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ    
ในการตรวจตราเข้า-ออกต่างประเทศ (VISA) ไปยื่นกับสถานทูต (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ : สําหรับส่วนภูมิภาคทางศรป.จะจัดสําเนาตัวอนุมัติบุคคล+พร้อมหนังสือ
อํานวยความสะดวกท้ัง 2 ฉบับ (ตวัจรงิ) ผ่านไปรษณย์ี EMS เพือ่ไปดําเนินการตอ่ในภมิูภาคของ
ท่าน 
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การยื่นคําร้อง 
ขอหนงัสือเดินทางราชการ และ หนังสือขอนําวีซ่า 

หนังสอืเดินทางราชการ (Official Passport) เล่มสีนํ้าเงิน  
 ต้องเป็นข้าราชการ ท่ีได้รับการอนุมัติจากอธิบดีแล้ว 
 สําหรับพนักงานราชการ ท่ีได้รับการอนุมัตจิากอธิบดีแล้ว (เป็นกรณีพเิศษ) 
 หนังสือเดินทางราชการหมดอายุหรอือายุไม่ถงึ 6 เดือนก่อนออกเดินทาง  
ขั้นตอนการดําเนินการ(ด้วยตนเอง) 
 เตรียมหนังสือขออนุมัตติวับุคคล(สําเนา)+หนังสือขออํานวยความสะดวกทําหนังสือเดินทาง

ราชการและวีซา่(ฉบับตวัจรงิ)  
 บัตรขา้ราชการ บัตรพนักงานราชการ (ไม่หมดอาย)ุ พรอ้มกับสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ  
 เงนิคา่ธรรมเนียม จํานวน 1,000 บาท  
*หมายเหตุ สําหรับพนกังานราชการจะต้องยืน่เอกสารเพิม่เติมคือ สัญญาจา้งงานพนกังานราชการ จํานวน 1 ฉบับ 

การไปรับหนังสอืเดินทางฯ 
 กําหนดวันรบัเล่ม 2-3 วันทําการ  
 ไม่มีการจดัส่งไปไปรษณย์ีจะตอ้งไปรบัด้วยตนเอง หรอื ลงนามมอบฉันทะซึง่ผู้ไปรบัแทนจะตอ้ง   

เตรยีมบัตรประชาชนและสําเนาบัตรประชาชนไปด้วย 

เง่ือนไขต่างๆ 
 หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือเม่ือเสรจ็ภารกิจหรือผู้ถือขาดคณุสมบัติท่ีจะ

ถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการน้ันแก่กระทรวงการต่างประเทศ 
ท้ังน้ีผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนําไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้  

 หนังสือเดินทางราชการของพนักงานราชดารมอีายุ 2 ป ี
 ขา้ราชการท่ีจะเกษยีณในปน้ัีน หนังสือเดินทางราชการมอีายุ 2 ป ี

หนังสือขอนําวีซ่า (VISA) 
 เตรียมเอกสารสําเนาอนุมัติตัวบุคคล+หนังสือขออํานวยความสะดวกนําส่งวีซา่ไ+ แสดง
รายละเอียดการเบิกคา่ใช้จ่ายได้ตามสิทธิซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ(ประกอบด้วย ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าท่ีพัก, ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ) กรณีท่ี
ได้รับทุนสนับสนุนจากท่ีอื่น เช่น จากต่างประเทศ หรอืหน่วยงานในประเทศ ขอเอกสารท่ี
เก่ียวข้องประกอบ  
 กําหนดวันรบัเรือ่ง 2-3 วันทําการ  
 ไม่มีการจดัส่งไปไปรษณย์ีจะตอ้งไปรบัด้วยตนเอง หรอื ลงนามมอบฉันทะซึง่ผู้ไปรบัแทนจะตอ้ง   

เตรยีมบัตรประชาชนและสําเนาบัตรประชาชนไปด้วย 
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กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ     
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210    
โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพือ่ติดตอ่กรมการกงสุล 
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442   

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     
(รับทําเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่าน้ัน) 
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝัง่ทิศตะวันออก) 
ช้ัน 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210  
จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์  
วันหยุดที่ทางราชการกําหนด ระหว่าง เวลา 8.00 - 15.30 น.  
กําหนดวันรับเล่มหรอืหนังสือนําวีซ่า 2 วันทําการไม่นับวันยืน่ 
โทร.02-203-5000 ตอ่ 49007, 49015 โทรสาร 02-143-9632  

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว บางนา-ศรีนครินทร ์     
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ช้ัน 2 โซน E 
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801    

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า    
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี 
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี    
ศูนย์การค้าบ๊ิกซี สาขาสุวินทวงศ์ 
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                            
โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365   โทรสาร 02 024 8361  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย     
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย 
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 



38 

 

สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทํางานต่างประเทศ     
(รับทําหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ทีมี่ใบส่งตัวจากกรมการจดัหางานเท่าน้ัน) 
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.  
โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042  โทรสาร 0-2245-9438  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่     
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
50000 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย     
ท่ีอยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจงัหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตาํบลริมกก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก     
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค ์    
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี      
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) 
ถนนอธิบดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี     
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ช้ัน 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646 
E-mail : passport_ubon@hotmail.com  
http://www.facebook.com/ubonpassport 

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น     
ที่อยู่ หอประชุมอําเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441  

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
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สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา    
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000   
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133   

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี     
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี      
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84000  
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต    
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อําเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082   

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา      
ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อําเภอเมือง จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท์ 074-326-510  โทรสาร 074-326511   

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา    
ที่อยู่ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) 
ถนนสุขยางค์ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037  
โทรสาร 073-274-527  

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา     
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิฎว ช้ัน 1 ถนนพทัยาสาย 2  
เลขท่ี 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรอื 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437   

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 
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รายละเอียดการขอวีซ่าต่างประเทศ 
สําหรับหนังสือเดินทางราชการ 
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ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดย 

ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) 
(สําหรับผูถื้อหนังสอืเดินทางทูตและราชการ) 

90 วัน 30 วัน อื่นๆ 
แอลเบเนีย     โมร๊อกโก       สเปน บรูไน บาห์เรน 14 วัน 
อาร์เจนตินา   เนเธอรแ์ลนด์  ฟินแลนด์ กัมพูชา ฟิจิ 120 วัน 
เบลารุส        เนปาล          ญี่ปุ่น จีน จอร์เจีย 365 วัน 
เบลเย่ียม      นอร์เวย์          เอกวาดอร์ โบลิเวีย 30 วัน 
ภูฎาน          ปานามา ฮ่องกง คีร์กีซสถาน 15 วัน 
บราซิล         เปร ู อินโดนีเซีย  
ชิลี              ฟิลิปปนิส์ ลาว  
โคลอมเบีย     โปแลนด์ มาเก๊า  
คอสตาริกา    โรมาเนีย มาเลเซีย  
เดนมาร์ก       รัสเซีย มัลดีฟส์  
โครเอเชีย       เซอร์เบีย มองโกเลยี  
เซ็ก              ลโลวัก เมียนมาร์  
เอสโตเนีย       สโลวเนีย    โอมาน  
เยอรมนี         แอฟริกาใต้ เซเซลส์  
ฮังการี           ศรีลังกา หมู่เกาะโซโลมอน  
อินเดีย           สวีเดน ดิมอร์-เลสเต  
อิสราเอล        สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม  
อิตาลี            ทาจิกิสถาน   
เกาหลี           ตูนีเซีย   
ลิกเตนสไตน์    ตุรกี    
ลักเซมเบิรก์     ยูเครน   
เม็กซิโก           อุรุกวัย   
มอนเตเนโกร    วานูอาตู   
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ที่อยู่ : เลขที 100/41 ช้ัน 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม  
บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) 
วันทําการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 น. - 13.00 น.   
โทรศัพท์ : 0 2667 0090  (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 - 15.00 น.)   
โทรสาร :  0 2667 0093   
E-mail gremb.ban@mfa.gr  
 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่าสามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/

en/thailand-en ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคําถามตามความจริง 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม.ม หรือ   1.6X2.4 น้ิว จํานวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกิน

จริง 
3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือน เป็นอย่างตํ่า และมีหน้าว่างติดกัน  2 หน้า 

(พร้อมสําเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ย่ืนด้วย 
4. หนังสือเดินทางพร้อมสําเนา 1 ชุดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/จดหมายจากกระทรวงการ

ต่างประเทศ กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายเชิญระบุช่ือ และ
วันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญน้ันๆ กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรอง
ลายเซ็นต์จากสถานีตํารวจในท้องที่  และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อ
สมัครวีซ่าด้วยตนเอง 

5. ใบจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
6. ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ วงเงิน 1,500,000 บาท (30,000 ยูโร) พร้อมสําเนา 
 

อนุมัติวันเดินทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน  
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ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ 30 วัน 
ที่อยู่ : 518/4 ถนนประชาอุทิศ (ซอยรามคําแหง 39) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0 2957 5857-2 
โทรสาร :  0 2957 5850 
E-mail : recbkk@cscoms.com 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
 
 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ที่อยู่ : 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 1  
เดินมาตามถนนเทียมร่วมมิตรประมาณ 10 นาที สถานทตูจะต้ังอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ 
สถานทูตต้ังอยู่ติดกับโรงละครสยามนิรมิตร 
โทรศัพท์ : 0 2247 7537 -39,  0 2247 7540 -41 
โทรสาร :  02 247 7534 -5 
แผนกกงสลุ โทรศัพท์ : 02 247 7540 -1 
เว็บไซต์ : http://tha.mofa.go.kr/ 
E-mail : koembth@gmail.com 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน  
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ต้องขอวีซ่า *ต้องระบุวันที่ให้ครอบคลุมด้วย* 
ที่อยู่ : 804A ช้ัน 8  93/1อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ ถนน Wireless ลุมพินี ปทมุธานี กรุงเทพฯ 10330 
เวลาทําการ : จันทร์ - ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 13.00 น. และ 14.30 - 17.30 น. 
   จันทร์ พุธ ศกุร์ เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  
โทรศัพท์ : 0 225 430 -43 
โทรสาร : 0 225 430 -42  
เว็บไซต์ : www.Kazembassythailand.org 
E-mail : mail@kazembassythailand.org 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
ที่อยู่ : 62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 กรงุเทพฯ 10110 

โทร : 0 2712 5721, 0 2185 3682 -3 
เวลาทําการ : จันทร์ - พฤหัส 10.00 น. - 13.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 น. 
  วันศุกร์ 09.00 น. - 12.00 น. 
เว็บไซต์ : kenyaembassy.or.th 
 หลักฐานในการขอวีซ่า  
1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
2. ใบจองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ โปรแกรมการเดินทาง 
3. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเคนย่า (สําหรับวีซ่าธุรกิจ) 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
5. สําเนาบัตรข้าราชการ 
6. หนังสือเชิญ 
7. ต้องฉีดวัดซีนไข้เหลืองด้วย 
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเคนย่า Single Entry 1,600 บาท สําหรับเข้า - ออกคร้ังเดียว และ Multiple Entries 3,200 

บาท สําหรับเข้า-ออกหลายคร้ัง (ขึ้นอยู่กับ การอนุมัติของสถานทูต) ระยะเวลา ในการพิจารณาและดําเนินการ 4 วัน 
เช่น ย่ืนจันทร์ รับพฤหัส 

9. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง- กลับจากเคนย่า 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ที่อยู่ : ช้ัน 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0 2636 4300  
โทรสาร : 0 2636 0567 
เวลาเปิดทําการ : วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 07.30 น. - 16.15 น. 
เวลาย่ืนวีซ่า : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 10.00 น. 
เวลารับเล่มวีซ่า : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 10.00 น. 
แผนกกงสลุ/พาสปอร์ต : 0 2646 4345 (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
เว็บไซต์ : http://www.canadainternational.gc.ca/  
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มรีายช่ืออยู่บนคําร้องต้องย่ืนหนังสือ

เดินทางของแต่ละท่านด้วย (ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องย่ืนหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ) 
2. รูป 1.37 x 1.77 น้ิว จํานวน 4 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถา้ขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไมร่ับคําร้องขอวีซ่า

ของทา่น 
3. จดหมายเชิญ 
4. ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องย่ืนเอกสารการอนุมัติให้ลางาน 

   การกรอกเอกสารต้องกรอกแบบฟอร์ม IMM 5257 IMM5645 ในระบบแล้วพิมพ์ออกมาให้มีบารโ์ค้ดด้วย  
   หาก Transit เครื่องที่อเมริกาต้องขอ Visa อเมริกา ด้วยระยะเวลาในการย่ืนขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
ที่อยู่ : ห้อง C-7 ช้ัน 23 อาคาร JTC 138/51 ถนนนเรศ สีพ่ระยา บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0 2648 5558 , 0 2238 5112  
โทรสาร : 0 2238 5113 
E-mail : croatian_consulate_thailand@yahoo.com 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ที่อยู่ : แอทเทนนี ทาวเวอร์ ช้ัน 18 ยูนิต1807 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินิ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 0 2168 8715 -17 
โทรสาร : 0 2168 8721 
E-mail : etailandia@cancilleris.gov.co 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่สถานทูตประจําประเทศไทย 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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หนังสือเดินทางไทยสามารถทํา Visa On Arrival ได้ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน  
ที่อยู่ : เลขที่ 47 มีธงปักอยู่ ประตูรั้วสีขาว 
สุขุมวิท 63 เขา้ซอยไป 3 ป้ายรถเมล์ อยู่ด้านซ้ายมือ 
จอดรถฝั่งตรงข้ามที่ธนาคารกสิกรไทย 
โทรศัพท์ : 02 465 3318 
เปิดทําการ : จันทร์ - ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
เวลาเปิดทําการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
เวลาย่ืนวีซ่า : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 ใบ 
2. จดหมายเชิญ 
3. อัตราค่าธรรมเนียม 40 ดีนารจ์อร์แดน  

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
**ต้องนําหนังสือเชญิจากจีนติดตัวไปด้วย** 
ที่อยู่ : อาคาร เอเอ ช้ัน 2 เลขที ่55 ถนน รัชดาภิเษก ซอย 3 กรุงเทพฯ  10400  
โทรศัพท์ : 0 2245 0888 
โทรสาร :  0 2245 7037 
เวลาทําการ : 09.00 น. - 12.00 น. 
เวลารับวีซ่า : 15.00 น. - 16.00 น. 
หมายเหตุ วันชาติจีน 1 - 6 ตุลาคม  
แต่ถ้าอยู่เกิน 30 วันจึงต้องทําวีซ่า โดยย่ืนขอพร้อมบันทึกการทูตที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยให้แก่สถานทูตจีน 
1 ฉบับ 
ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการทูตหรือหนังสือเดินทางราชการของประเทศที่สามต้องย่ืน บันทึกการทูตทีอ่อกโดยสถานทูตของ
ประเทศน้ันๆประจําประเทศไทยให้แก่สถานทูตจีน 1 ฉบับ 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน  
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ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
193/67 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 13.00 น.  
โทรศัพท์ 0 2260 0045 -48 
โทรสาร 0 2260 0049 
เว็บไซต์  www.chile-thai.com 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
71/6 ซอย ร่วมฤดี 2 ถ.เพลนิจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2250 9223, 02 250 9224 
เวลาทําการ จันทร์ พุธ ศุกร ์เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 
เว็บไซต์ http://www.mzv.cz/bangkok/th 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ขอ VISA ON ARRIVAL 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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สามารถขอได้ 2 ช่องทาง 
สามารถขอ VISA ทีส่ถานทูตฝรั่งเศส ใช้แบบฟอร์มเดียวกับฝรั่งเศส 
35 ซอยเจรญิกรุง 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เวลาทําการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2627 5100 , 0 2627 2100  
หลักฐานในการขอวีซ่า ผา่นเว็บไซต์ 

ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราไบโอเมตริกของเซเนกัล 
เข้าเว็บไซต์ www.visasenegal.sn  
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่งเอกสารทางออนไลน์ ได้แก่ 
3.1 สําเนาหน้าพาสปอร์ด   

3.2 สําเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน   
3.3 สําเนาการจองที่พัก 

          3.4 จดหมายเชิญ 
       - ชําระคา่ธรรมเนียมทางออนไลน์สําหรบัการตรวจลงตรา 50 ยูโร (ไมร่วมค่าดําเนินการ-  ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมของธนาคาร) สําหรบัการ
พํานักน้อยกว่า 90 วัน 

- พิมพ์หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมรอผลการพิจารณาซึ่งจะแจ้กลับมายัง E-mail ที่ให้ไว้ขณะลงทะเบียนพิมพ์ผลการ
พิจารณาพร้อมหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือประกอบการเดินทางเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอโพล์ดเซดาร์   
เซงกอร์กรุงดาการ์ เซเนกัลนําเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้หมดพรอ้มหลกัฐานการชําระคา่ธรรมเนียมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ
(กรณีไม่มผีู้แทนทางการทูตของเซเนกัลในประเทศ) 
 -  เจ้าหน้าที่ทา่อากาศยานฯ ทําการเก็บลายน้ิวมือ / ถ่ายรูป และออกการตรวจลงตราต่อไป 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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75/59 อาคารริชมอนด์ ช้ัน17 สุขมุวิท 26 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2261 8408 -9  
โทรสาร  0 2261 8410 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 11.30 น. 
ใช้เวลา 1 สัปดาห์ หากเร่งด่วนใช้เวลา 2 - 3วัน 
หมายเหตุ ต้องใช้เวลายืน่เพราะต้องส่งหลกัฐานไปอนุมตัิที่ประเทศอืน่ 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายสีขนาด 11/2   หรือ 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
จดหมายเชิญ 
สําเนาหนังสือเดินทาง 
สําเนาทะเบียนบ้าน 
สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 
สําเนา statement  
Booking การเดินทาง 
ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท 
ค่าธรรมเนียม  
9.1 pre-approval 1,000 บาท  
9.2 Fee 2,500 บาท 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ขอ Visa on Arrival 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย  
หลักฐานในการขอวีซ่า  
1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด  
2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  
3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป  
4. สําเนา PASSPORT 
5. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศ แทนซาเนีย  
6. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
7. หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ  
8. สําเนาบัตรประจําตัว ทะเบียนบ้าน  
9. ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
177 ถนนวิทยุ  ลมุพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
ใกล้สน.ปทมุวัน 100 เมตร ติดถนน 
เปิดทําการ วีซ่าข้าราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 15.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2207 5800, 0 2696 300 
โทรสาร  0 2207 8511 
**หากเปน็ทนุ JICA หรือ JICWEL ต้องขอวีซ่า** 
หลักฐานในการขอวีซ่า  

แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด+ แบบสอบถาม  
หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  
รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป  
หนังสือเชิญหรือตอบรับจากญี่ปุ่น/หนังสือรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ  
หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ  
หนังสืออนุมัติตัวบุคคล  
สําเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน-ราชการ สําเนา+ตัวจริง  
สมุดบัญชีธนาคาร(ตัวจริง)+สําเนา+หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม - 1,100 บาท (เอกสารอาจมีเพ่ิมเติมได้ตามเหตุผลการเดินทาง) 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
ช้ัน 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2118 7006 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
เวลาขอย่ืนวีซ่า 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.  
เวลารับหนังสือเดินทาง 13.00 น. - 16.00 น.  
เว็บไซต์ http://vfsglobal-denmark.com/  
E-Mail info.dkth@vfshelpline.com  
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

 
ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
เมื่อเดินทางไปถึงดูนีเซีย เจ้าหน้าที่ทํา VISA ให ้
212 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกำหนดการประชุม 2 วัน  

 

โทรศัพท์ 0 2692 5071 -2 

โทรสาร  0 2692 5079 
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ขอวีซ่าที่สาํนกังานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป 
ตึก Empire ช้ัน 20 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา 10120 
อยู่ช่วงหัวมุมแยกไฟแดง (ช่องนนทรี) 
โทรศัพท์ 0 2670 0200 -9  
โทรสาร 0 2670 0220 -1 
เวลาทําการ วันจันทร์ - ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
ขอ Visa ต้องกรอกขอ Online ทาง https://visawebapp.boca.gov.tw 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ พ้ืนหลังเรียบ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบ้าน 
สําเนาบัตรข้าราชการ 
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสําเนา 1 ชุด  
หลักฐานการอนุมัติ 
หนังสือเชิญ 
หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป(ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ) 
ค่าธรรมเนียม VISA อยู่ช่ัวคราว 1,800 บาท รับ VISAภายในวันเดียวกันจ่ายเพ่ิม 900 บาท 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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140/41 (19D) อาคารไอทเีอฟ ชัน้ 19 ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10550 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2236 7138 
เว็บไซต์ http://www.ttsnzvisa.com 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายขนาด 2x2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาว เท่าน้ัน 2 รูป 
หนังสอืเดินทาง ทีม่อีายุไมตํ่่ากว่า 6 เดือน ต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
ให้แสดงหนังสอืรับรอง จากหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง วันเริ่มทํางาน อัตราเงินเดือน 
สําเนา ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน/ ทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบเปลี่ยนช่ือ เปลี่ยนนามสกุล 
หนังสือเชิญจากต่างประเทศ 
หนังสือรับรองจากหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้เดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ 
สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา ฝากไม่ตํ่ากว่า 1 ปี ปรบัสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสําเนาทุกหน้า ต้อง

ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ถ้าไม่ขอเลม่เก่าด้วย**จําเป็นต้องมี สมดุบัญชีเงินฝากทีนํ่ามายืน่ตัวจรงิ หรือ Bank Guarantee ตัวจรงิ 
จากทางธนาคาร 

ใบจองต๋ัวเคร่ืองบิน / โรงแรม / ที่พัก / ประกันการเดินทาง 
ค่าธรรมเนียม 5,100 บาท (คา่ธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) เวลาดําเนินการ 10 วัน 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่สภานทูตประจําประเทศไทย 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
89 ปรีดี พนมยงค ์(สุขุมวทิ 71) ถนนสุขุมวทิ พระโขนงเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ 10110  
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์  
เวลาย่ืนวีซ่า 9.30 น. - 12.00 น. 
เวลารับวีซ่า 14.30 น . - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2391 7240  
โทรสาร 0 2390 2288 
เว็บไซต์ http://www.nepalembassybangkok.com  
ข้าราชการถือ Passport เลม่สีน้ําเงิน สามารถเข้าประเทศได้โดย 2 วิธี 

1. บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ําเงินจะต้องแนบเอกสารแจ้งความประสงค์ในการ
เข้าประเทศเนปาลจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตเนปาล กรุงเทพฯ  

2. หากผู้ย่ืนคําร้องขอวีซ่าไม่มีเอกสารดังกล่าว ท่านสามารถทําเร่ืองขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้า
เมือง (Visa-on-Arrival) ณ สนามบินนานาชาติ Tribhuvan, กาฐมาณฑุ โดยมิต้องมีเอกสารจากกระทรวง

การต่างประเทศแนบ 
 

อนุมัติวันเดินทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจติ แขวงลุมพิน ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10300 
เวลาทําการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา 08.30  น. - 12.00 น. และ 13.30  น. - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2309 5200 
โทรสาร. 0 2309 5205 
เว็บไซต์ http://thailand.nlembassy.org/ 
E-mail ban@minbuza.nl 
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412 เข้าซอยสขุุมวิท 71 พระเขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 อยู่ขวามือ 
โทรศัพท์ 0 2711 3076 8, 0 2711 3057 -8 
โทรสาร  0 2392 6398 
เวลาทําการ เปิดทําการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
เวลาย่ืน - รับวีซ่า เวลา 09.00 น . - 12.00 น.  
  หลักฐานในการขอวีซ่า  
1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด  
2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  
3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป ฉากขาว  
4. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศไนจีเรีย 
5. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  
6. หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ  
7. หนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) 
8. สมัครออนไลน์  https://portal.immigration.gov.ng/ 
9. ค่าวีซ่าแล้วแต่สถานทูตพิจารณา 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
เลขที่ 1168 ลมุพินีทาวเวอร์ ช้ัน 34 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120 
เวลาทําการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 14.30 น. - 16.30 น. และ ศุกร์ เวลา 09.30 น. - 13.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2679 8567 -8  
เว็บไซต์ http://bangkok.itamaraty.gov.br/th 
E-mail consular.bangkok@itamaraty.gov.br 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน  

 
 

 



57 

 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 

12 เอกมัยซอย 2 สุขุมวทิ 63 กรุงเทพฯ 10110  
เวลาทําการ  จันทร ์- ศกุร ์08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2204 1476 -9 
E-mail bangkok.thailand(at)mfa.gov.bn  

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

เอกมัย 30 สุขมุวิท 63 (ออกทาง ถ.เพชรบุรี อยู่เชิงสะพาน) 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  
รับเล่มวีซ่า จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 น. - 17.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2390 5107 -8 
โทรสาร 0 2185  1361  
ย่ืนวันน้ี รับอีก 3 วันทําการ 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 3 ใบ 
จดหมายเชิญ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 90 วัน 
โทร. 0 2679 5454, 0 2679 5460 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

31 ซอยนานาเหนือ สุขุมวิทซอย 3 ถนนสุขมุวิท กรุงเทพฯ 10110 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2253 0288 -9  กด 18 
โทรสาร 0 2253 0290 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
สําเนาบัตร 
จดหมายเชิญ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ช้ัน 16 อาคารกลาสเฮาส์ สุขมุวิท 25 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2260 6243 
E-mail info@peruthai.or.th 
เว็บไซต์ http://www.peruthai.or.th/th/ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ไม่เกิน 90 วัน 
ช้ัน 25 อาคารว่องวานิช 100/81-82 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
เวลาทําการแผนกวีซ่า จันทร์ พุธ วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2645 0367 -9 
โทรสาร 0 2645-0365 
เว็บไซต์ bangkok.msz.gov.pl/en 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
26 ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง 30 บางรัก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0 2234 0372 , 0 2234 2123 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น. 
ใช้ SCHENGEN VISA ได้ 

 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 1 ใบ 
2. แบบฟอร์มวีซ่าต้องมากรอกด้วยตัวเองที่สถานทูต  
3. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 
4. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากโปรตุเกส  
5. หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ  
6. หนังสือรับรองการทํางาน  
7. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร  
8. ใบจองที่พักที่โปรตุเกส  
9. ต๋ัวเคร่ืองบิน / booking  
10. ซื้อประกันสุภาพไม่ตํ่ากว่า 30,000 ยูโร  
11. หนังสือจากต้นสังกัดถึงสถานทูตโปรตุเกสว่าให้ไปประชุม/ สัมมนาเรื่อง....สถานที่… 
12. วันรับหนังสือเดินทางต้องเอาต๋ัวเคร่ืองบินตัวจริงไปรับ 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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35 ซอยเจรญิกรุง 36 (หรือถนนแบรสต์) ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. (ช่วงบ่ายต้องมีการนัดล่วงหน้า)  
โทรศัพท์ 0 2657 5100 
โทรสาร 0 2657 5155 
เว็บไซต์ http://www.ambafrance-th.org/ 
วีซ่าราชการ ย่ืนโดยไม่ต้องนัดหมาย ประมาณ 5 วันทําการนับต้ังแต่วันที่ย่ืนคําร้องถึงวันที่คืนหนังสือเดินทาง 
หลักฐานในการขอวีซ่า 

รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
จดหมายเชิญ 
หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
132 ถนนสาทรเหนือ ซอย 71 กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0 2233 2237 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน  
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
อาคาร Athenee Tower ช้ัน 14 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2207 8700 
เว็บไซต์ http://www.finland.or.th/ 
E-mail viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า) 
ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร) 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า  อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
760 ถ.สุขมุวิท ซอยฟิลิปปินส์ (ซอย 30/1) คลองตัน กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2259 0139 -40 , 0 2258 5401 
โทรสาร 0 2259 2809 
เว็บไซต์ http://bangkokpe.dfa.gov.ph/ 
E-mail bangkok.pe@dfa.gov.ph , bangkokpe@gmail.com 
  

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ไม่เกิน 90 วัน อยู่ตามระยะเวลาท่ีได้รบัเชญิ 
375/1 ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0 2274 4740 -2 
โทรสาร 0 2274 4743  
เว็บไซต์ http://www.bhutan.gov.bt 
 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
100/3 ซ.เอกมยั 22 ถ.สขุมุวิท 63 คลองตันเหนอื วัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2381 1400, 0 2392 1011 
โทรสาร 0 2392 4199 
เว็บไซต์ http://www.mongoliavisa.com/ 
E-mail mongemb@loxinfo.co.th 

 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย 
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ขอ VISA ON ARRIVAL อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

 
ไม่ต้องขอวีซ่า  อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2629 6800 , 0 2629 6831 
โทรสาร 0 2679 2208 , 0 2679 2270  
E-mail mwbangkok@kln.gov.my 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ช้ัน 12 อาคารสาทรซิต้ี 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2679 5604 -06 
เวลาทําการรับวีซ่า จันทร์ - ศุกร์  เวลา  09.30 น. - 12.30 น.  
เวลารับหนังสือเดินทาง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.  
เว็บไซต์ http://www.moroccoembassybangkok.org 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเว็บไซต์ 
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว จํานวน 2 ใบ ฉากหลังสีสว่าง 
3. จดหมายเชิญ 
4. หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน  

ไม่ต้องขอวีซ่า  อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ขั้น 20 อาคารไทยวาห์1 20/60-62  ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2285 0995, 0 2285 0661 
โทรสาร  0 2 285 0667 
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(สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ-คุณทวี บุตรสนุทร) 
ตึกไทยธนาคาร (Bank Thai) ช้ัน 26 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2638 8011, 0 2638 8030 
เวลาย่ืน 08.30น. - 14.00 น. 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
2. จดหมายเชิญ 
3. ถ่ายสําเนาหนังสือเดินทาง 
4. บัตรโดยสายเครื่องบิน 
5. ที่พัก 
6. สมุดเล่มเหลือง (ฉีดไข้เหลือง และวัคซีนโรคอหิวาตกโรค) 
7. 2,000 บาทเงินคา่ธรรมเนียมฝั่งเดียวกับโรงแรม Banyan tree 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
87 ซีอาร์ซทีาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2685 3215 -6  
โทรสาร 0 2685 3217 
เวลาทําการ จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 09.00 น. - 13.00 น. และ 14.00 น. - 17.00 น. 
เว็บไซต์ http://thailand.mfa.gov.ua/en 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
* ถือ paaport บุคคลธรรมดาต้องขอวีซ่า 
โทรศัพท์ 0 2287 9000 
แผนกวีซ่า  0 2287 9069 
เว็บไซต์ http://www.bangkok.diplo.de/ 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

 
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
78 ทรัพย์ ถ. สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซอยสันติภาพ  
ป้ายลูกศร "Visa Section"  
โทรศัพท์ 0 2234 9824, 0 2268 1169 
โทรสาร 0 2237 8488 
E-mail rusembbangkok@gmail.com  
เว็บไซต์ http://thailand.mid.ru/th/  
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
3388/41 อาคารสิรินรัตน์ ช้ัน 12 ถนพระราม 4 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0 2240 2522 
โทรสาร 0 2240 2550 
เว็บไซต์ http://bangkok.mae.ro 
E-mail Bangkok@mae.ro 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
อาคารควิเฮ้าส ์ลมุพินี ช้ัน 17 1 ถนนสาทรใต้ ทุง่มหาเมฆ สาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2677 7360 
โทรสาร 0 2677 7364 
E-mail Bangkok.amb@mae.etat.lu 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
520 502/1-3 ซ.สหการประมลู ถ.ประชาอุทศิ วังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310  
เวลาทําการ จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 08.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.  
โทรศัพท์ 0 2539 6667-8  แผนกวีซ่ากด 106 , 0 2539 4018 
โทรสาร 0 2539 3827 
เว็บไซต์ ww.laoembassybkk.gov.la/  
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่มีสถานทูตประจําประเทศไทย 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
83/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 
เวลาทําการ จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 08.00 น. - 11.30 น. และเสาร ์เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2551-3552 
โทรสาร 0 2251 5838 
เว็บไซต์ www.vietnamembassy-thailand.org  
E-mail vnemb.th@mofa.gov.vn 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 



70 

 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 90 วัน 
ช้ัน 13 โอเช่ียนทาวเวอร์2 75/6-7 สขุมุวิท 19 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10500 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.15 น. - 15.30 น. 
ขอวีซ่าช่วงเช้า 09.00 น. - 12.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2236 8450 
โทรสาร 0 2237 1882 -83 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

 
87/2 อาคารออลซซีัน่เพลส ซอีารซ์ ีถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กทม 10330 
โทรศัพท์ 0 2402 4000 
โทรสาร 0 2002 4005 
เวลาทําการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 15.00 น. และ 
วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 14.00 น. 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาหนังสือเดินทาง 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์  0 2105 4110 
ติดต่อฝ่ายวีซ่าช่ัวคราว จันทร์ และ พุธ ที่เป็นวันทําการของสถานทูต  
ระหว่างเวลาทําการ 13.30 น . - 15.00 น. 
เว็บไซต์ http://thai.bangkok.usembassy.gov/ 
หลักการในการขอวีซ่า 

1. ศึกษารายละเอียดเบ้ืองต้นเก่ียวกับวิธีการย่ืนคําร้องขอวีซ่าแลข้อกําหนดต่าง เๆก่ียวกับวีซา่แต่ละประเภทจากเว็บไซต์ 
www.ustraveldocs.com/th 
2. กรอกใบย่ืนคําร้องขอวีซ่า DS-160 (ผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มของตัวเองแยกกัน คนละหน่ึง
แบบฟอร์ม) โดยท่านสามารถหาแบบฟอร์มได้จาก https://ceac.state.gov/genniv/ หลังจากย่ืนแบบฟอร์มผ่าน
อินเตอร์เน็ตแล้ว ให้ท่านพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ออกมา ด้วยเน่ืองจากจะต้องนําติดตัวมาในวันสัมภาษณ์  
3. เข้าเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th เพ่ือสร้างโปรไฟล์ของท่านโดยใช้อีเมล์ส่วนตัวของผู้สมัครเอง  
4. กรอกข้อมูลส่วนตัว อันได้แก่ช่ือนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ในการจัดส่งเอกการ
ประเภทวีซ่าที่ต้องการสมัคร หมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 และอ่ืนๆ ลงในโปรไฟล์ที่ท่านสร้างขึ้น 
 5. ชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า (เป็นสกุลเงินบาท) ผ่านทางระบบออนไลน์หรือชําระด้วยเงินสดที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(สําหรับการชําระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดท่านจะต้องสั่งพิมพ์ใบนําจ่าย CGI ซึ่งจะสามารถสั่งพิมพ์จากโปรไฟล์ของ
ท่าน หากท่านไปติดต่อที่ธนาคารโดยไม่มีใบนําจ่ายฉบับน้ีทางธนาคารจะไม่สามารถรับชําระค่าธรรมเนียมให้ท่านได้)  
6. เมื่อชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งจากทางระบบหลังจากเที่ยงวันของวันทําการถัดไป 
(หากชําระด้วยเงินสด)หรือภายในสองวันทํา การ (หากชําระผ่านออนไลน์แบงก์ก้ิง) เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าระบบพร้อมทํา
นัดสัมภาษณ์ให้ท่านแล้ว หลังจากที่ท่านล๊อคอินกลับเข้าสู่โปรไฟล์บนเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th ท่านจะ
สามารถเลือกดูตารางสัมภาษณ์ ที่ว่างอยู่ภายใน 3 เดือนถัดไปได้  
7. เมื่อท่านเลือกทํานัดสัมภาษณ์ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสั่งพิมพ์ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ด้วย  
8. มาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต โดยจะต้องนําเอกสารต่อไปน้ีติดตัวมา  
 - ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์  
 - ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 
 - หนังสือเดินทางปัจจุบันและเล่มเดิมทั้งหมดที่มี 
 - ภาพถ่ายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การขอวีซ่า 1 ใบ 
 - เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าแต่ละประเภท ถ้ามี 
หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ ่าล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง และไม่ควรทําการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆท่ียกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือ
เดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว โดยสถานทูตจะไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่าในวันหยุดของสถานทูต 

 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทมุวัน กทม 10330 
โทรศัพท์ 0 2305 8333   
โทรสาร  0 2254 9579 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น . - 11.00 น. 
เวลารบัวีซา่ตามนัด จนัทร ์- พฤหสับดี เวลา 14.00  น . - 15.00 น. และ ศกุร ์11.00  น . - 12.00  น.  
เว็บไซต์ https://www.gov.uk/ 
E- mail info@ukvac-th.com 
สามารถเข้ามาติดต่อแผนกวีซ่าต่อเมื่อได้รับการนัดหมายเท่าน้ัน   
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. เข้าไปกรอกแบบคาํขอ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/ 
2. ใบคําร้องขอ ที่ print จากข้อมูลที่กรอกออนไลน์  
3. หนังสือเดินทาง มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า เพ่ือติดวีซ่า)  
4. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป พ้ืนหลังขาว  
5. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากอังกฤษ  
6. หนังสือขออํานวยความสะดวกในการออกวีซ่าจากกระทรวงการต่างประเทศ (ขอที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ถ้าปิด        

ขอที่สํานักงานหนังสือเดนทางสาขาเซ็นทรัลบางนา ช้ัน 5 ใช้หลักฐานคือ หนังสือขออํานวยความสะดวกในการขอวีซ่า
ออกจากหน่วยงานอย.หนังสืออนุมัติตัวบุคคลสําเนาหน้าแรกหนังสือเดินทางราชการ ใช้เวลา 2 วันทําการ) 

7. สําเนาบัตรข้าราชการ สําเนาทะเบียนบ้าน  
8. ใบทะเบียนสมรส  
9. หลักฐานการจ้างงาน (หนังสือรับรองเงินเดือน ภาษาอังกฤษ)  
10. สําเนาหน้าแรกหนังสือเดินทาง  
11. หนังสือเดินทางเล่มเก่า 10 ปีย้อนหลัง   

 
อนุมัติวันเดินทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ ์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เวลารบัย่ืนขอวีซา่ จนัทร ์- ศกุร ์เวลา 08.30  น. - 12.00  น. และ 13.00 น. - 16.00  น. 
เวลารับวีซ่า จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  
โทรศัพท์ 0 2118 7000 
เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/spain/thailand/ 
อีเมล์  info.esth@vfshelpline.com 
เป็นวีซ่าเช้งเก้น  
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัสีขาว) 
2. ใบจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน/ที่พัก 
3. โปรแกรมการไปประชุม 
4. กรณีย่ืนแทนต้องมีหนังสือมอบอํานาจ (ไทย/อังกฤษก็ได้) 
5. สําเนาบัตรประชาชนท้ังผู้มอบ/ผู้รับมอบอํานาจ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
ช้ัน 9 อาคาร BKI/YWCA 25/9-4 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เวลาทําการแผนกวีซ่า วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.- 12.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2677 3445 -6 
โทรสาร  0 2677 3447 
เว็บไซต์ http://www.mzv.sk/ 
E-mail emb.bangkok@mzv.sk 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม  
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ไม่ต้องขอวีซ่า  อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
สถานกงสุล  รา้นผ้าไหมแอนนิต้า ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิศสิน 
อยู่ระหว่างสีลม 26-28 
โทรศัพท์ 0 2234 7637 -23 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

 

ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ช้ัน 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 
เวลาทําการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 14.00 น. - 15.00 น. 
โทรศัพท ์ 0 2263 7211  
โทรสาร   0 2263 7267 
เว็บไซต์   www.swedenabroad.com/bangkok 
E-mail ambassaden.bangkok-visum@foreign.ministry.se 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
129 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 12.00 น. 
โทร. 0 2286 6966 
โทรสาร. 0 2286 6966, 02 287 2578 
เว็บไซต์ http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/index.html 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

ตึกไทยซีซี  ชั้น 34 เลขท่ี 889 ถ.สาทรใต้ ลงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักด์ิ 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 
เวลาย่ืนวีซ่า จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2118 7100 
เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html 
E-mail info.dibpth@vfshelpline.com  
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด ( แบบฟอร์ม 456 )ไปราชการ ประชุม สัมมนา แบบฟอร์ม 147 ไปศึกษา วิจัย ฝกึอบรม 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จํานวน 2 ใบ 
3. จดหมายเชิญ 
4. หลักฐานการเงิน (ถ้ามี) 
5. ค่าดําเนินการ 535 บาท 
6. ค่า VISA  3,200 บาท 
7. หนังสือนําจากกระทรวงการต่างประเทศ 
8. สําเนาหน้า passport  
9. หนงัสอืมอบอํานาจ Print ได้ท่ี website วันรับ VISA ถ่ายสําเนาบตัรผูรั้บ+หนงัสอืมอบ อํานาจ 
10. สําเนาบัตรข้าราชการ + ทะเบียนบ้าน 
11. ค่าธรรมเนียม 2,635+ 535 = 3,170 บาท 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ยูนิต 1801 ช้ัน 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2105 6710 
โทรสาร 0 2401 6161 
กรณีเร่งด่วน หลังจากเวลาทําการ โทรศัพท ์08 1903 6516 
เว็บไซต์ http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ห้อง 1601 อาคารกลาสเฮ้าส ์เลขที ่1 ซ.สุขมุวิท 25 ถ.สขุมุวิท กรุงเทพฯ 10110 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์  09.00 น. - 15.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2259 0401, 0 2259 9198 
โทรสาร 0 2259 0402, 0 2661 7579 , 0 2344 6593 
เว็บไซต์ etail.cancilleria.gov.ar/en 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
อาคาร 253 อโศก ช้ัน 22 ถนนสุขุมวิท สุขมุวิทซอย 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับ
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน) 
หากไปประชุมและใช้เล่มบุคคลธรรมดาต้องขอวีซ่าประเภท Conference VISA    ใช้เวลา 3 วันทําการ 
เวลาย่ืนวีซ่า วันจันทร์ - วันศกุร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น.  
เวลารับวีซ่าคืน วันจันทร ์- วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.  
โทรศัพท์ 0 2664 1200 
โทรสาร 0 26641 2101 
เว็บไซต์ http://www.indiavisathai.com/ 
หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. แบบฟอร์มออนไลน์ คําร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน 
2. หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6เดือนและต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า  
3. สําเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด 
4. รปูถา่ยส ีด้านหลงั เป็นสขีาว ไมม่กีรอบ ขนาด 2น้ิว x 2น้ิว จํานวน 1 รปู 
5. จดหมายเชิญ 
6. ใบจองต๋ัวเคร่ืองบิน 
7. ค่าธรรมเนียม  3,817 บาท 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

 
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
600-602 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2252 3135 -40 
โทรสาร. 0 2551 1267 ,  0 2551 1261 
เว็บไซต์ http://www.kemlu.go.id/bangkok/ 
E-mail kukbkk@ksc.th.com  
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ศูนย์รับคําร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี 
ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0 2285 4090 -3 กด 1 
กด 3  วีซ่า 
กด 9  เจ้าหน้าที ่

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ช้ัน 25 อาคารโอเชียน ทาวเวอรI์I เลขที ่75 ถนนสขุมุวิท ซอย 19 เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น. - 12.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2204 0871 
โทรสาร 0 2392 2623 
เว็บไซต์ http://embassies.gov.il/bangkok/  

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ซอยสุขุมวิท 49/11 (เลย ร.พ.สมิธิเวช ไปนิดเดียว) 
เวลาทําการ  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. - 16.00 น. 
เวลารับย่ืนวีซ่า 10.00 น. - 12.00 น. 
เวลารับวีซ่า 14.00 น. - 16.00 น. 
โทรศัพท์  0 2390 0871 
โทรสาร 0 2392 2623 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
2. หนังสือเดินทาง 
3. หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ  
4. หนังสอืเชิญการประชุม 
5. แบบฟอร์ม VISA 
6. ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,750 บาท 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ช้ัน 31 อาคารสรชัย ถ.สุขมุวิท 63 ซอยเอกมัย 
เวลาการย่ืนวีซ่า จันทร์ - ศุกร์ 09.30 น. - 12.00 น. 
เวลาการรับวีซ่า จันทร์ - ศุกร์ 14.00 น. - 15.00 น.  
โทรศัพท์ 0 2726 9831 -3 
หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายสีขนาด 2  น้ิว  จํานวน 1 ใบ 
2. สําเนาหนังสือเดินทาง 
3. จดหมายเชิญ 
4. Booking ต๋ัวเครื่องบินไป - กลับ 
5. หนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่าง (คู่) 
6. ถ้าเคยมี VISA จะต้องเอากระดาษขาวติดให้ทราบด้วย 
7. ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,500 บาท (Passport ราชการ) 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 
 

 
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
2114  ถ.เพรชบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320  
เวลาทําการ  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  09.00 น. - 13.00 น. 
โทร. 0 2319 7132, 0 2319 7133 
โทรสาร 0 2319 7134 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
103 ซอยร่วมมิตร ถนนนทร ีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
เวลาทําการ 08.00 น. - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2295 1991 -9 
โทรสาร 0 2259 2009 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 
 

 
ไม่ต้องขอ VISA อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
87 ตึก MTHAI ช้ัน 12 A (All season place)  
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. 
โทรศัพท์ 0 2659 2900   
โทรสาร 0 2685 3500 
เว็บไซต์ http://www.dirco.gov.za/ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 3 วัน 

 
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 90 วัน 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
82 แสงทองธานีทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
เวลาทําการ จันทร์ - พฤหัสบดี 08.30 น. - 14.00 น.  
ศุกร์ 08.30 น. - 14.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2639 9380 -2 
โทรสาร 0 2639 9390 , 02 639 9394 
E-mail embassyoman@yahoo.com 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

62 อาคารธนิยะ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 12.30 น. 
โทร 0 2632 6720  
โทรสาร 0 2632 6721 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 
2. จดหมายเชิญ 
3. ใบจองพัก/บัตรโดยสารเคร่ืองบิน 
4. เสยีคา่ธรรมเนียม  

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
ช้ัน 2 อาคาร AA Building 55 รัชดาภิเษก ซอย3 กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 245 0888  
โทรสาร 02 247 2214 
E-mail chinaemb_th@mfa.gov.cn 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 

976 อาคารพรหมสุวรรณ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป ิเขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.30 - 17.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2641 5214   
ใช้เวลาทําการประมาณ 3 วัน 
Passport ราชการไม่ต้องเสียเงินค่าวีซ่า (หากต้องการเร่งด่วนภายใน 1 วัน 
ชําระ 900 บาท) 
เว็บไซต์ http://www.ghanaconsulate-thailand.com/ 
 หลักฐานในการขอวีซ่า 
1. กรอกแบบฟอร์มและถ่ายสําเนา  4 ชุด 
2. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จํานวน 4 รูป 
3. จดหมายรับรองการทํางาน 
4. จดหมายเชิญจากกานา 
5. หลักฐานการจอง/ซื้อต๋ัว 
6. หนังสือเดินทาง 
7. หลักฐานการฉดีไข้เหลือง 
8. หลักฐานการจองที่พัก 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
1168/37 บ่อนไก่ ลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 16 ทุ่มมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0 2679 7988 -90  
โทรสาร 0 2679 7991 
E-mail consular@panathai.com 

 
อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
Wisma Chinese Chamber, 2nd Floor, 258 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia (สอท.สาธารณรัฐ
อิสลามอัฟกานิสถาน ที่มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ต้ังอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
เวลาทําการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 น. - 16.00 น.  
โทรศัพท์ (603) 4256 9400 
โทรสาร (603) 4256 6400 
E-mail admin@afghanembassykl.org 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 1 วัน 
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ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310 
เวลาทําการ  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2355 5486 -7 
โทรสาร  0 2274 7261 
เว็บไซต์ http://thaiembassyturkey.com/th/ 
 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 
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สถานกงสุลกิตติมศักด์ิเอธิโอเปียประจําประเทศไทย 
ช้ัน10 อาคาร ซทีไีอ 191/86 ซทีไีอทาวเวอร์ ถ.รชัดาภิเษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
บ้านพักกงสุล  โทร. 0-2583-3993, 0-2583-5995 
เวลาทําการ  จนัทร์ – ศุกร์   
โทรศัพท์ 0 2260 7721 -3, 0 2583 5995 
โทรสาร 0 2583 3993 
หมายเหตุ ขอรับการตรวจลงตราได้ที่ด่านตรวจคนเขา้เมืองเอธิโอเปีย 
 

อนมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
ไม่สถานทูตประจําประเทศไทย 

อนุมัติวันเดนิทางก่อนและหลังกําหนดการประชุม 2 วัน 

ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 
57 อาคารปารค์เวนเซอร์ อีโคแพล๊กซ์ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น. - 14.00 น.  
และพุธ - ศุกร ์09.00 น. - 12.00น. 
โทรศัพท์ 0 2118 9600 
โทรสาร 0 2117 4901 
เว็บไซต์ www.mfa.gov.hu/emb/bangkok  
 
 


