
 
 
 

 
ประกาศสถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงฮานอย 

เรือง ระเบียบใหม่การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพาํนักอาศัยของบุคคลต่างชาต ิ
       ในเวียดนาม  
 
  ด้วยสถานเอกอคัรราชทูต ฯ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเกียวกบัระเบียบใหม่
การเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และการพํานกัอาศยัของบคุคลต่างชาติในเวยีดนาม ซึงมีผลบงัคบัใช้ ตงัแต่
วนัที 1 มกราคม 2558 โดยสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี 

1. ระเบียบทวัไปเกียวกบัการเดินทางเข้า เดินทางออก เดินทางผ่าน และพํานกัอาศยั 
- บคุคลต่างชาติจะต้องใช้หนงัสือเดินทางฉบบัเดียว ในการเดินทางเข้า เดินทางออก เดิน 

ทางผ่าน และพํานกัอาศยัในเวยีดนาม (มาตราที 4) 
- การตรวจลงตราจะใช้ได้สําหรบัการเดินทางเข้าครังเดียว หรือ หลายครัง และวตัถุประสงค์ 

ของการเดินทางเข้าไมส่ามารถเปลียนแปลงได้ ( ยอ่หน้าท ี1 ของมาตราที 7) 
- บคุคลต่างชาติทีประสงค์จะเดินทางเข้าเวียดนามจะต้องมบีริษัทตวัแทน องค์การ หรือ   

ปัจเจกชนในเวยีดนามเป็นผู้ เชิญ รับประกนั และดําเนินการขอรบัการตรวจลงตราจากกระทรวงความมนัคงสาธารณะ 
(กระทรวงตรวจคนเข้าเมือง) หรือ กระทรวงการตา่งประเทศ (กรมการกงสุล หรือ สํานกังานกิจการตา่งประเทศ ณ        
นครโฮจิมินห)์ (ยกเว้นกรณีทีได้รับการยกเว้น หรือ เข้าเกณท์ทีจะได้รับ วีซา่ ประเภท SQ) ทงันี สถานเอกอคัรราชทูต
และสถานกงสลุใหญเ่วยีดนามในตา่งประเทศจะเป็นผู้ทําการตรวจลงตราให้ ภายหลงัจากได้รับการยืนยนัจาก
กระทรวงความมนัคงสาธารณะหรือกระทรวงต่างประเทศเวียดนามแล้ว 

- บคุคลต่างชาติทขีอรับการตรวจลงตราเพอืการลงทนุ การทํางานเป็นทนาย การทํางานทวัไป  
และการศกึษา จะต้องแสดงเอกสารอยา่งเพยีงพอเพือขอเดินทางเข้าประเทศตามวตัถปุระสงค์ 

2. ประเภทของการตรวจลงตรา 
- ประเภทของวซี่าทีออกให้ จะขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ (มาตราที 8) 

ซงึมีอยู ่20 ประเภท อาทิ ประเภท DT ซึงออกให้กบันกัลงทนุและทนายต่างชาติทีจะมาทํางานในเวียดนาม หรือ 
ประเภท DH ซึงออกให้กบัผู้ทีเดินทางเข้ามาเพือศีกษา หรือ ฝึกงาน เป็นต้น 

- อายกุารใช้งานของวซี่าจะปรบัให้เข้ากบัวตัถุประสงค์ของการเดินทางเข้าและระยะเวลาของ 
การพํานกัอาศยัของบุคคลตา่งชาตินนัในเวียดนาม (มาตราที 9) อาทิ อายขุองวีซ่าประเภท DT สําหรับนกัลงทนุ
ตา่งชาติ ไม่เกิน 5 ปี ประเภท LD สําหรับบคุคลต่างชาติ ทีมีใบอนญุาตทํางาน (Work Permit) ไมเ่กิน 2 ปี ประเภท HN 
หรือ DL สําหรับการเดินทางมาประชมุ หรือการทอ่งเทยีว ไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ประเภท VR สําหรับการเดินทางเข้ามา
ประเภทอืน ไมเ่กิน 6 เดือน เป็นต้น 

- บคุคลไร้สญัชาติทีพํานกัอาศยัอยู่ในต่างประเทศ และมีเอกสารเดินทางระหวา่งประเทศ 
สามารถทจีะขอรับวีซา่แบบแผ่น (loose-leaf visa) เข้าวน. โดยมีวตัถปุระสงค์เพือการทอ่งเทียว หรือ ส่วนตวั (ยอ่หน้าที 
3 มาตราที 3 ยอ่หน้าที 3 มาตราที 11 และหวัข้อ h ยอ่หน้าที 1 มาตราที 44) อย่างไรก็ตาม ตวัอยา่งของเอกสาร
เดินทางข้างต้น จะต้องถูกส่งไปให้ทางการเวยีดนามรบัรอง ผ่านชอ่งทางการทตูกอ่น  

- วีซา่ ประเภท SQ สถานเอกอคัรราชทตู หรือสถานกงสลุของเวยีดนาม สามารถทําการตรวจ 
ลงตราระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัให้กบับคุคลตา่งชาติผู้ทีประสงค์จะเดินทางเข้าเวยีดนาม เพือวตัถุประสงค์ในการสํารวจ
ตลาด การทอ่งเทียว การเยียมญาติ และการรบัการรักษาพยาบาลได้ (ยอ่หน้าที 3 ของมาตราที 17ระบุวา่ 1. หาก
บคุคลข้างต้น มีความเกียวข้องในการทํางานกบัสถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ่เวียดนามทีเกียวข้องและบุคคล
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นนัเกียวพนัเป็นคูส่มรสหรือบตุร  2. หากได้การร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหนว่ยงานของกระทรวงการต่าง 
ประเทศ ของประเทศเจ้าบ้าน และ 3. หากได้รบัการร้องขอหรือการแนะนําเป็นลายลักษณ์อกัษรจากสถาน
เอกอคัรราชทูต/สถานกงสลุใหญ่ในประเทศเจ้าบ้าน )   

3. การยกเว้นการตรวจลงตรา (มาตรา 12) มีดงันี  
1. ตามความตกลงระหวา่งประเทศทเีวียดนามเป็นสมาชิก 2. มีเอกสารผู้พํานกัถาวร หรือ  

ผู้ พํานกัชวัคราวในเวยีดนาม 3. เมอืเดินทางเข้าและอยูที่จดุตรวจเขตแดนของเขตเศรษฐกจิพิเศษ หรือ เขตปกครอง
พิเศษ 4. เมือเดินทางเข้าเวยีดนามภายใต้กรอบการยกเว้นการตรวจตราแต่ฝ่ายเดยีวของรฐับาลเวยีดนาม 

2. การยกเว้นการตรวจลงตราแตฝ่่ายเดียวของรฐับาลเวียดนาม 
- ระยะเวลาของมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแต่เพียงฝ่ายเดียวของเวยีดนามจะไมเ่กิน 5 ปี  

และอาจได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีก (มาตรา 13) ทงันี รฐับาลเวียดนามสามารถออกมาตรการ        
การยกเว้นการตรวจลงตราแตฝ่่ายเดียว ให้กบับคุคลของอกีประเทศหนงึได้ โดยมีเงือนไข ดงันี 1. ประเทศนนัมี
ความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัเวียดนาม 2. มาตรการยกเว้น ฯ จะต้องสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาสงัคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางการทูตของเวียดนามแต่ละชว่ง และ 3. มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา ฯ จะต้องไม่
กระทบต่อการปกป้อง ความมนัคงของชาติ รวมทงั ความปลอดภยัและความเป็นระเบียบทางสงัคมของเวียดนาม 

- ระยะเวลา การพํานกัอาศยัอยูใ่นเวียดนามของบคุคลต่างชาติภายใต้มาตรการยกเว้นการ 
ตรวจลงตรา ฯ จะต้องไมเ่กิน 15 วนั (หวัข้อ d ยอ่หน้าที 1 มาตราที 31) ทงันี การเข้าเวยีดนามภายใต้มาตรการยกเว้น
การตรวจลงตรา ฯ บคุคลตา่งชาติจะต้องถือหนงัสือเดินทาง ทีมีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และการเดินทางเข้า
เวียดนาม โดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา จะต้องห่างจากการเดินทางเข้าครังกอ่น 30 วนั จึงจะสามารถเดินทางเข้า
เวียดนามได้อีกครงัหนงึ (ยอ่หน้าที 1 มาตราที 20) หากบคุคลดงักล่าว ต้องการเดินทางเข้าเวยีดนามในช่วงกอ่น 30 วนั 
โดยใช้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตราอกีครังแล้ว บคุคลนนั จะต้องขอรับการตรวจลงตรากอ่นจึงจะสามารถเดินทางเข้า
ประเทศได้ 

3. การขอรบัการตรวจลงตราทีดา่นตรวจชายแดนสามารถกระทําได้ในกรณีต่างๆ ดงัน ี
- 1) บคุคลต่างชาติ จําเป็นต้องแวะพกัในประเทศอืนๆ กอ่นเดินทางเข้าเวยีดนาม 2. บคุคล 

ตา่งชาติมาจากประเทศทีไมมี่ตวัแทนทางการทตูของเวียดนาม 3. บคุคลตา่งชาตเิดินทางมาเวยีดนามโดยใช้บริการนํา
เทียวระหวา่งประเทศของบริษทัเวียดนาม 4. ลกูเรือตา่งชาติทีทอดสมอทีทา่เรือเวียดนามและประสงค์จะเดินทางออก
จากเวยีดนามโดยผ่านจดุตรวจชายแดนอีกแหง่ (ยอ่หน้า b,d, มาตราที 18) 5. บคุคลตา่งชาติทจีะเดินทางมาเวียดนาม 
เพือร่วมในงานศพญาติ หรือ เยียมญาติทีเจ็บป่วยอย่างหนกั 6. บคุคลต่างชาติทีเดินทางมาเวียดนามเพือเข้าร่วมใน
ปฎิบตักิารฉุกเฉินหรือชว่ยเหลือ ปฎิบตัิการป้องกนัภยัพิบติัตามธรรมชาติ การแพร่กระจายของเชือโรค หรือ
วตัถปุระสงค์พิเศษอืนใดตามความต้องการของทางการเวียดนาม 7. บคุคลต่างชาติอืนใดทีเดินทางผ่านเวียดนาม แต่มี
ความประสงค์ทจีะแวะเข้าเวยีดนามเพือการทอ่งเทียวตามกําหนดการทีจดัทาํโดยบริษัทท่องเทยีวระหวา่งประเทศของ
เวียดนามจะได้รับจากพิจารณาตรวจลงตราทสีอดคล้องกบัระยะเวลาเดินทางผ่าน (ยอ่หน้าที 2 มาตราที 25)  

4. ระเบียบอืน 
- อายกุารใช้งานของเอกสารผู้พํานกัอาศยัชวัคราวได้รับการขยายเวลาจากไม่เกนิ 3 ปี เป็น 5 ปี  

(มาตรา 38) และให้กบับคุคลต่างชาติทีเดนิทางเข้ามาเพือลงทนุ ทํางานเป็นทนาย ฝึกงาน ศกึษา และสมาชิกของ    
คณะทูต ฯลฯ 

- เอกสารผู้พํานกัอาศยัถาวร จะมีอาย ุ10 ปี และทกุๆ 10 ปี บุคคลตา่งชาติทีได้รับสถานะ        
ผู้ พํานกัอาศยัถาวร จะต้องไปยืนขอเอกสารผู้ พํานกัอาศยัถาวรจากหน่วยงานตํารวจในพืนทพํีานกั (มาตรา 43) 
ดงัความละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
   อนึง สถานเอกอคัรราชทตู ฯ ได้ตรวจสอบระเบยีบใหมข้่างต้น และได้สอบถามเป็นการภายใน
กบักระทรวงการตา่งประเทศเวยีดนามเกียวกบั Chapter VI เรือง Residence ภาคที 1 Temporary Residence 
มาตราที 31 Temporary residence permit หวัข้อ b แล้ว  โดยทีไทยและเวยีดนามมีความตกลงยกเว้นการตรวจ           



ลงตราทตู ราชการ และธรรมดาระหว่างกนั ดงันนั คนไทยสามารถเดินทางเข้าออกเวยีดนามได้ โดยไม่ต้องรอเวลาถึง        
30 วนั จึงจะเข้าเวยีดนามได้อีกครงั 

  ทงันี สามารถอา่นรายละเอยีดของระเบียบใหมฉ่บบัเตม็เป็นภาษาองักฤษ ได้ที 
haiquanbinhduong.gov.vn/EN/vanban/47.QH13.doc  

จงึประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน 

     ประกาศ ณ วนัที 13 มกราคม พ.ศ. 2558 

          สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงฮานอย  
   

 
    
 
 


