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~ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานทูตนะคะ ~ 

การเดินทางมาเช็กและการท่องเที่ยว/อยู่ในเช็กระยะสั้น  

1 . การเข้าเมือง เช็กได้ เข้า เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) เมื่อปี 2004 และเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นที่ใช้          

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เมื่อปี 2008 คนไทยที่จะเดินทางมาเช็กเป็นประ เทศแรกในกลุ่ม เชงเก้น 

หรือจะพักอยู่ในเช็กนานที่สุดในจ านวนวันทั้ งหมดของการอยู่ในเขตเชงเก้น  จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูต เช็กที่

กรุง เทพฯ (ยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ สามารถพ านักได้ไม่ เกิน 90 วัน) และหากอยู่ในเช็ก 

เกิน 3 วันขึ้นไปโดยไม่ได้พักที่ โรงแรม จะต้องรายงานตัวเพื่อแจ้งสถานที่ที่พักอยู่ในเช็กกับ ตม. เช็ก                  

มิ เช่นนั้น อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางออกนอกประเทศ และอาจถูกจับ/ปรับได้  

2. ความปลอดภัยด้านความมั่นคง สถานการณ์โดยทั่วไปในประเทศค่อนข้างปลอดภัย เช็กไม่ได้ เป็น 

ประเทศเป้าหมายในการก่อการร้าย เนื่องจากไม่ได้มีนโยบายที่สร้างความขัดแย้งกับฝ่ายใด ที่ผ่านมา              

ยังไม่มี เหตุก่อการร้าย  

3. โปรดระวังกระเป๋าสตางค์และทรัพย์สินมีค่า  เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ และ “หนังสือเดินทาง” 

โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพล่าน โปรดอย่าฝากสิ่ ง ของมีค่า เหล่านี้ รวมกันไว้ที่คนใดคนหนึ่ ง              

และอย่าทิ้งของมีค่าไว้ให้ห่างจากตัว รวมถึงไม่ควรวางทิ้ งไว้ ในห้องพัก และอย่าเปิดประตูห้องพักทิ้ งไว้  

4. ความปลอดภัย/อาชญากรรม ที่ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการโจรกรรม ขโมยรถยนต์ 

ล้วงกระเป๋า ลักเล็กขโมยน้อย นอกจากนี้ หากโดยสารรถไฟ ควรระมัดระวังด้วย เพราะมักมีมิจฉาชีพ         

แอบแฝงขึ้นไปรื้อค้นกระเป๋าบนรถไฟ หรือในขณะที่นักท่องเที่ยวก าลังวางสัมภาระ จะมีคนที่อยู่ที่ ชานชาลา

ด้านล่างท าที เป็นตะโกนถามข้อมูล เมื่อนักท่องเที่ยวชะโงกหน้าลงไปโดยไม่ได้ระวัง กลุ่มมิจฉาชีพที่รออยู่ บน

รถก็จะขโมยกระเป๋า/สัมภาระไป กรณีที่อยู่ในเมือง ระหว่างรถรถรางหรือ รถบัส อาจมีมิจฉาชีพขับรถผ่าน 

แล้วมีคนลงจากรถมาวิ่งราวกระเป๋าก่อนขึ้นรถหนีไป ดังนั้น ไม่ควรยืนรอใกล้บริ เวณ ริมฟุตบาทมากนัก หาก

หนังสือเดินทางหายหรือมี เหตุฉุกเฉิน  ติดต่อสถานทูตได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +420 721 776 717 

5. การแลกเงินยูโรเป็นเงินสกุลท้องถิ่น (คอรูนา หรือ เช็กคราวน์ CZK/Kc)  

อัตราโดยประมาณอยู่ที่  1 ยูโร = 26-27 CZK หรือ 1 CZK = 1.5 บาท 

อาจหลีกเลี่ยงการแลกเงินในร้านสี เหลือง ควรดูป้ายให้ดีว่าไม่คิด 

ค่า commission และระวังมิจฉาชีพที่มาเดินเร่รับแลกเงินตามถนน               

โดยมักจะน าเงินสกุลอื่นที่มีค่าต่ ากว่า เงินสกุลของเช็กอย่างมากมาแลกให้ แทน 

**ร้านขายของ/ร้านอาหารบางร้านรับเงินยูโร แต่อาจให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่สูงนัก 
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6. การใช้รถสาธารณะในปราก สามารถซื้อตั๋วได้ตามสถานีรถไฟใต้ดินหรือสถานีรถรางบางแห่งที่มี เครื่อง

จ าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ  ตั๋วจะมีราคาคิดตามระยะเวลาที่ใช้ ตั๋วราคา 24 CZK สามารถใช้งานได้ 30 นาที           

ตั๋วราคา 32 CZK สามารถใช้งานได้ 90 นาที ในระยะเวลานี้  สามารถขึ้น-ลงรถราง รถไฟใต้ดิน และ          

รถบัสกี่ครั้ งก็ได้  แต่ต้องออกจากสถานีหรือลงจากรถก่อนหมดเวลา ดู เส้นทางได้ที่  
ht tp ://www.dpp .cz/en/t ranspor t -a round-prague/trans i t -schemat ics/ (หัวข้อ Metro and Tram Stops) 

***หลังซื้อตั๋วแล้ว หากใช้รถไฟใต้ดิน จะต้องน าตั๋วไปประทับเวลาในเครื่องสี เหลืองบริ เวณก่อนลงบันไดเลื่อน 

หากขึ้นรถรางหรือรถบัส ประทับเวลาได้ในเครื่องสี เหลืองที่ เสาภายในรถ เพื่อ เริ่มใช้ตั๋วก่อน และโปรดเก็บตั๋ว

ไว้กับตัวจนจบการเดินทาง หากไม่มี ตั๋วหรือซื้อตั๋วแล้วไม่ประทับเวลาเริ่มใช้งาน และโดนสุ่มตรวจ จะถูกปรับ 

800 CZK/คน  

                             

  

 

 
 

หน้าตาเครื่องจ าหน่ายบัตร *ใช้ เหรียญเท่านั้น  

หรืออาจซื้อที่ร้าน/ซุ้มขายของช า (Tabak) 
 

ทั้ งนี้  ในตัวเมืองปราก และเมืองท่องเที่ยวส าคัญ เช่น Cesky Krumlov และ Karlovy Vary เป็นเมือง 

ที่สามารถเดินเที่ยวได้ เนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ไม่ไกลกันมาก ไม่แนะน าให้ใช้รถยนต์ เพราะ ที่จอดรถ

ในเมืองมีจ ากัดมาก หากต้องน ารถเข้าไปในตัวเมือง ขอให้ เลือกจอดที่ห้างสรรพสินค้า เช่น Palladium 

หรือ Kotva ห้ามจอดริมถนนในโซนที่มี เส้นสีฟ้าตีบนพื้นถนน เพราะเป็นที่จอดส าหรับ ผู้ที่มีบ้านหรือท างาน

อยู่ในเขตนั้น หรือซื้อสติ๊ก เกอร์ส าหรับจอดรถในโซนสีฟ้าแบบรายปี  

หากต้องการใช้ Taxi แนะน าให้ เลือกใช้บริการจากศูนย์ เช่น Tick Tack ซึ่ งมีพนักงานรับสายและพนักงาน

ขับรถที่พูดภาษาอังกฤษได้ สามารถโทร เบอร์ 14222 หรือเรียกรถผ่านเว็บไซต์ ht tp ://www.t ick tack .cz/en 

อัตราค่าบริการ Taxi ในกรุงปรากเริ่มต้นที่ 40 CZK และคิดเป็นกิโลเมตร กิโลเมตรละ 28 CZK ทั้ งนี้ 

ไม่แนะน าให้ เรียก Taxi ตามถนน เนื่องจากเคยมีกรณีหลอกลวงมิ เตอร์หรือขับวนเกิดขึ้นอยู่บ้าง  

หากขับรถมาจากประเทศอื่นเข้า เช็ก จะต้องซื้อสติ๊กเกอร์ค่าผ่า นทางก่อนเข้าพรมแดนเช็ก โดยมักหาซื้อได้        

ตามสถานี เติมน้ ามัน มิ เช่นนั้น จะโดนปรับ  ทั้งนี้  การขับรถในเช็ก จะต้องเปิดไฟหน้า (ไฟต่ า/ ไฟหรี่ ) ไว้

ตลอดเวลา และต้องเคารพข้อจ ากัดด้านความเร็วอย่างเคร่งครัด โดยในตัวเมืองจะอยู่ที่  50 กม./ชม. หาก

เป็นแหล่งชุมชนหรือผ่านโรงเรียน ลดเหลือ 30 กม./ชม. และตามทางหลวง อยู่ที่ระหว่าง 90-130 กม./ชม. 

แล้วแต่จุด โดยจะมีป้ายระบุความเร็วก ากับไว้ เป็นระยะ ทั้งนี้ ขอให้ดูตามป้ายก ากับจราจรเป็นหลัก เนื่องจาก

ในบางครั้ง เครื่องมือน าทาง (GPS/Navigator) อาจไม่ตรงกับข้อก าหนดจริงบนถนนช่วงนั้น 

วิธีการเริ่มใช้ตั๋ว :  น าตั๋วหันด้านที่มี 

ลูกศรชี้ไปตรงบริเวณแถบสีขาวที่ 

เว้นว่างไว้ เสียบไปในช่องสีด าของ  

เครื่องสี เหลืองตามภาพ เครื่องจะ 

ประทับเวลาเริ่มใช้งานตั๋วลงไป 

ตรงแถบสีขาว  

http://www.dpp.cz/en/transport-around-prague/transit-schematics/
http://www.ticktack.cz/en
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7. ภาษา ภาษาทางการของเช็ก คือ ภาษาเช็ก ในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองใหญ่ คนส่วนใหญ่

ตามร้านขายของ/ร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ รวมถึงภาษาเยอรมัน

และภาษารัสเซีย แต่ในบริ เวณรอบนอกแหล่งท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาเช็กเป็นหลัก          

ฉลากสินค้าต่างๆ รวมถึงป้ายบอกทางส่วนใหญ่เป็นภาษาเช็กเช่นกัน อาจใช้  google translation           

ในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ 

8 .  สาธารณสุข ขณะนี้ ไม่มีข่าวโรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในยุโรปค่อนข้างสูงมาก สถานทูตเช็กจึงได้ก าหนดให้นักท่องเที่ยวต้องท าประกั น

สุขภาพประกอบการขอรับวีซ่าด้วย หากมีความจ าเป็นต้องพบแพทย์ระหว่างอยู่ในปราก สามารถติดต่อ

คลินิกแพทย์ต่างชาติได้ที่  American Medical Centre (โทร +420 220 807 756) Canadian 

Medical Centre (โทร +420 235 360 133) หรือติดต่อที่ Health Centre Prague            

(โทร +420 224 220 040)  

9. กฎหมายเช็ก นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายท้องถิ่นของเช็กอย่างเคร่งครัด เช่น                 

ห้ามพก/ใช้/ค้ายาเสพติดทุกประเภท ห้ามการค้าประเวณี ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ห้ามสูบ             

(ในร้านอาหารบางแห่ง จะมีโซนส าหรับสูบบุหรี่และห้ ามสูบบุหรี่ ) ห้ามน าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์/นมเข้า

ประเทศ และไม่ให้น า เงินออกนอกประเทศเช็กเกิน 10,000 ยูโร เป็นต้น ทั้ งนี้  รวมถึงต้องปฏิบัติตาม  

ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของสหภาพยุโรปด้วย  

ส าหรับการลักลอบท างานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว จะได้รับโทษสถานหนัก ผู้ที่ เข้า เมืองโดยวีซ่าท่องเที่ยว จะ

ไม่สามารถไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าท างานได้ หากจะท างาน ต้องเดินทางกลับประเทศไทยและไปขอวีซ่าท างาน

จากสถานทูตเช็กที่กรุง เทพฯ ผู้ที่ประสงค์จะท างาน/ศึกษา/พ านักกับครอบครัวในเช็ก ดูรายละเอียดเพิ่ม เติม

ได้ในหัวข้อ “วีซ่าและใบอนุญาตพ านักในเช็ก ” ในเว็บไซต์ของสถานทูต www.thaiembassy.cz  

10 . หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โทร +420 220 570 055 กด 6 

กรณีคนไทยมี เหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โทร +420 721 776 717  

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (โทรแจ้ง เหตุได้ทุกกรณี) 112  

ต ารวจ 158  

บริการรถพยาบาล 155 
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