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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที�อยากเรียน

ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารบัการศึกษาน ระยะเวลาเรยีน

ระดับภาษาที�จาํเป�น การเรยีนภาษา

1

รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั�วไป 

เตรียมตัวเดินทาง

วีซ่า ตั�วเครื�องบิน พาสปอรต์ 

เดินทาง

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

วิธีสมัครเรยีน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที�จาํเป�น

ส่งเอกสาร

ขั�นตอนการเตรยีมตัว
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แ ผ น ที� ฮ่ อ ง ก ง
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ข้อมลูทั�วไป

ชื�อภาษาไทย: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี เรียกสั�น ๆ ว่า ฮ่องกง

ชื�อภาษาอังกฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 

(Hong Kong)

ภาษาราชการ: ภาษากวางตุ้ง, ภาษาจนี, ภาษาอังกฤษ

สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ความต่างเวลาของฮ่องกง

– (UTC+8)

– เวลาฮ่องกงเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั�วโมง

– เวลาที�ฮ่องกงไม่มีการปรับเปลี�ยนเวลาตามฤดูกาล
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ข้ อ มู ล ทั� ว ไ ป

เงินตราฮ่องกง

    เงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง เงินตราที�ใช้ชําระหนี�ตามกฎหมายใน

ฮ่องกงคือเงินสกุลดอลลารฮ์่องกง (HKD) เหรยีญกษาปณ์จะออก

โดยรฐับาล ส่วนการออกธนบัตรฮ่องกงจะแบ่งกันระหว่างธนาคาร

พาณิชย์สามแห่ง ได้แก่ ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารสแตนดารด์ชาร์
เตอรด์และธนาคารแห่งประเทศจนี ธนบัตรเหล่านี�จะแตกต่างกันไป

ทั�งการออกแบบและสีสันตามมูลค่าเงิน

บัตร Octopus

    เริ�มด้วยบัตร Octopus บัตรที�จะสรา้งความสะดวกสบายและทาํให้
ชีวิตในฮ่องกงของคุณง่ายขึ�น ซึ�งเป� นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
อเนกประสงค์ ที�ใช้จา่ยค่าเดินทางในฮ่องกงได้ทุกแบบ ทั�ง รถไฟฟ� า,

รถเมล์, รถบัส, รถราง และยังใช้จา่ยค่าบรกิารต่างๆเช่น ตู้ Locker,

รา้นอาหาร, รา้นสะดวกซื�อ, เครื�องขายของอัตโนมัติ เท่านั�นไม่พอ 

ยังสามารถใช้ซื�อตั�วหนัง ใช้จา่ยค่าเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ และ

ใช้จา่ยค่าจอดรถได้อีกด้วย บัตรนี�ทาํให้คุณไม่ต้องจา่ยเงินสด ทาํให้
การเดินทางต่างระบบไม่ว่าจะขึ�นรถไฟฟ� าต่อรถรางลงเรอืทาํได้อย่าง

สะดวกมากขึ�น โดยจะมีอยู่ 2 แบบให้เลือก 

การคมนาคมในฮ่องกง

    รถไฟใต้ดิน MTR รถถแท๊กซี� รถบัส และรถราง Tram ทางฝ�� งเกาะ

ฮ่องกง (HONG KONG) ล้วนสะดวกในการเดินทาง กรณีรถไฟใต้ดิน

หากใช้บ่อย แนะนําให้ซื�อ Octopus Card และรถบัสที�วิ�งอยู่มี 2 ชั�น

ภูมิอากาศฮ่องกง

    ฮ่องกงฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ความชื�นสูงอากาศแปรปรวน ฤดูรอ้นอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

ถึงกลางเดือนกันยายน มีฝนตกมาก รอ้นชื�น บางครั�งความชื�นสูงกว่า

90% ฤดูใบไม้รว่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนธันวาคม

ความชื�นลดลงเป�นฤดูที�สบายทีสุดของป�  ทั�งอุณหภูมิและความชื�นต�า

กระแสไฟฟ� า

    แรงดันไฟฟ� ามาตรฐานในฮ่องกงคือไฟฟ� ากระแสสลับ 220 โวลต์

50 เฮิรต์ซ์ ห้องน�าในโรงแรมส่วนใหญ่อาจมีปลั�กไฟ 100 โวลต์ให้ แต่
ถ้าไม่มี จะต้องใช้ตัวแปลงไฟเพื�อใช้งานอุปกรณ์หรอืเครื�องใช้ไฟฟ� า

เต้าเสียบส่วนใหญ่ในฮ่องกงจะเป�นปลั�กสามตา ซึ�งสามารถหาซื�อ

อะแดปเตอรร์าคาย่อมเยาที�จาํหน่ายตามรา้นสะดวกซื�อทั�วไปมาใช้งาน

กับเครื�องใช้ไฟฟ� าได้

source:https://www.hongkongsmiletrip.com
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THE UNIVERSITY OF HONG KONG1.
THE CHINESE UNIVERSITY OF
HONG KONG2.
HONG KONG UNIVERSITY OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY3.

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG

4.

LINGNAN UNIVERSITY

6.
5.

HONG KONG BAPTIST
UNIVERSITY
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อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื� อดั งของฮ่องกง

source: https://www.mastersportal.com/ranking-country/107/hong-kong.html

7.
THE HONG KONG POLYTECHNIC
UNIVERSITY
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ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ

ค่าใช้จา่ยในการเรียนต่อฮ่องกง

การศึกษาระดับ ม.ปลาย

    ส่วนใหญ่ถ้าเป�นนักเรยีนไทยไปเรยีนต่อระดับ ม.ปลาย จะเน้นการเรยีนในโรงเรยีนเอกชนหรอื

นานาชาติโดยมีค่าใช้จา่ยต่อป� ราว 180,000 ดอลลารฮ์่องกง ส่วนโรงเรยีนรฐับาลจาํเป�นต้องสอบ

ผ่านการใช้ภาษาจนีและภาษาอังกฤษ ซึ�งจะมีค่าใช้จา่ยต่อป�ประมาณ 80,000 – 100,000

ดอลลารฮ์่องกง

การศึกษาระดับปริญญาตรี

    ค่าใช้จา่ยในการเรยีนต่อฮ่องกงระดับปรญิญาตรจีะขึ�นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาที�เลือก

เรยีนเป�นหลัก เมื�อเฉลี�ยออกมาจะอยู่ราว ๆ 70,000 – 120,000 ดอลลารฮ์่องกง อย่างไรก็ตาม

บางมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จา่ยอื�น ๆ ด้วย เช่น

    The University of Hong Kong มีเพิ�มเติมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 ดอลลารฮ์่องกง, 

ค่าบาํรุงการศึกษาแบบรายป�  140 ดอลลารฮ์่องกง, ค่าประกัน 350 ดอลลารฮ์่องกง

The Chinese University of Hong Kong มีเพิ�มเติมค่าประกัน 140 ดอลลารฮ์่องกง

การศึกษาระดับปริญญาโท

     จะมีค่าใช้จา่ยแตกต่างกันออกไปขึ�นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรอืสาขาที�เลือกเรยีน โดยตัวอย่าง

ค่าใช้จา่ยของบางมหาวิทยาลัย เช่น

University of Hong Kong มีค่าใช้จา่ยราว ๆ 42,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�  เพิ�มเติมค่าสมัคร

400 ดอลลารฮ์่องกง

The Hong Kong Polytechnic University มีค่าใช้จา่ยราว ๆ 60,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�

สาํหรบันักศึกษาต่างชาติ

The Chinese University of Hong Kong จะแบ่งค่าใช้จา่ยออกเป�นสาขาวิชาที�เรยีน

สาขากฎหมาย 45,000 ดอลลารฮ์่องกง / หน่วยกิต

สาขาการแพทย์ 43,000 – 160,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�

สาขาศิลปะ 80,000 – 100,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�

สาขาวิศวกรรม 70,000 – 110,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�

สาขาบรหิารธุรกิจ 75,000 – 500,000 ดอลลารฮ์่องกง / ป�  หรอื ตลอดหลักสูตรการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาเอก

    ในส่วนค่าใช้จา่ยของการเรยีนต่อฮ่องกงในระดับปรญิญาเอกมักไม่แตกต่างจากระดับ

ปรญิญาตรแีละโทมากนัก ขึ�นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที�เลือกเรยีนด้วย ซึ�งเฉลี�ยแล้ว

อยู่ที�ราว ๆ 90,000 – 265,000 ดอลลารฮ์่องกง

 โดย 1 ดอลลารฮ์่องกง เท่ากับ 4.65 บาท (ข้อมูลเมื�อวันที� 31 สิงหาคม 2565)

source: https://www.chulatutor.com/blog/abroad-hongkong/
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที�ฮ่องกง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของจนี

   โดยธรรมเนียมแล้ว ชาวจนีถือว่าสีแดงเป�นสีแห่งโชคลาภ โดยธรรมเนียมแล้วสีขาวเป�นสีที�ใช้ในงานศพ หรอืถือว่าเป�นสีไม่เป�นมงคล ชาวจนีแทบจะ

ไม่ซื�อหมวกสีเขียวสําหรบัเพื�อนชายที�แต่งงาน แล้ว เนื�องจากมันมีความหมายว่าภรรยาของเขากําลังคบชู้ ชาวจนีบางรายหลีกเลี�ยงหมายเลขต้องห้าม

‘สี�’ เนื�องจากมีเสียงพ้องกับคําว่า ‘ความตาย”

ธรรมเนียมในการทักทายและการรับประทานอาหาร

    ในเวลาอาหาร ชาวจนีนิยมใช้โต๊ะกลมและรบัประทานอาหารในจานซึ�งตั�งอยู่กลางโต๊ะรว่มกันการเลี�ยงดูสัตว์เลี�ยง ในบางตึกมีข้อห้ามการนํา หมา

และแมวเข้ามาภายในอาคาร ด้วยเหตุนี�ควรตรวจสอบก่อนทํา การเช่า และถ้าจาํ เป�นควรระบุข้อความการยินยอมการเลี�ยงสัตว์เลี�ยงไว้ในสัญญาเช่า

    การให้สินบนและการทุจรติ บุคคลผู้เสนอ เรยีกรอ้ง หรอืรบัสินบน ถือเป�นความผิดตามกฏหมาย

    การเลือกปฎิบัติต่อเพศ ความพิการ สถานภาพสมรส การตั�งครรภ์สถานะทางครอบครวั หรอืเชื�อชาติเป�นการกระทํา ที�ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เช่น

เลิกจา้งเพราะท่านต้องดูแลลูกของท่านเป�นการเลือกปฎิบัติต่อสถานะทางครอบครวั ผู้พิการไม่สามารถเข้าใช้สิ�งอํานวยความสะดวก ที�มีได้เป�นการ

เลือกปฏิบัติต่อความพิการ เลิกจา้งเพราะการตั�งครรภ์ของท่านเป�นการเลือกปฎิบัติ ต่อเพศ

บัตรประจาํตัวประชาชน

    พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองระบุว่า บุคคลทั�วไปควรพกหลักฐานแสดงตัว (เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน) เมื�อบุคคลผู้นั�นมีอายุครบ 15 ป�บรบิูรณ์

เจา้หน้าที�ตํารวจอาจขอให้บุคคลทั�วไปแสดงบัตรประจาํตัวได้ เกี�ยวกับการลงทะเบียนตามกฏของบุคคล บุคคลผู้ใดผู้ซึ�งไม่มีตัวแทนตามกฏหมาย ผู้ซึ�ง

ไม่มีข้อแก้ตัวอย่างมีเหตุผล ในการเปลี�ยนแปลงบัตรประจาํตัวของเขาไปให้บุคคลอื�น หรอืใช้ หรอืเก็บบัตรของบุคคลอื�นไว้ในครอบครอง หรอืเป�น

เจา้ของบัตรประจาํตัวของบุคคอื�น เป�นการกระทําที�ผิดกฏหมาย

การทิ�งขยะและการถ่มน�าลาย

     บุคคลใดกระทํา ความผิด เช่น ทิ�งขยะ ถ่มน�า ลาย ติดใบปลิวและโปสเตอร ์โดยไม่ได้รบัอนุญาต ตลอดจนทําให้ท้องถนนสกปรกด้วยอุจจาระของ

สุนัขในที�สาธารณะในฮ่องกง ต้องชําระค่าปรบัตามกําหนดเป�นจาํนวนเงิน 1,500 เหรยีญฮ่องกง

ถุงใส่สินค้า

     เพื�อปกป�องสิ�งแวดล้อม มีการรเิริ�มจดัเก็บภาษีด้านสิ�งแวดล้อมจาํนวน 50 เซ็นต์ สําหรบัถุงใส่สินค้าที�ทําจากพลาสติกแต่ละใบในรา้นค้าปลีก โดย

โครงการแรกครอบคลุม ซูเปอรม์ารเ์ก็ตในเครอืหรอืซูเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ รา้นสะดวกซื�อ และรา้นจาํหน่ายสินค้าเพื�อความงามและสุขภาพส่วน

บุคคล ขอแนะนําให้ท่านนําถุงใส่สินค้าติดตัวไปด้วยทุกครั�ง

ถังขยะรไีซเคิล

          มีการจดัวางถังขยะรไีซเคิลทั�งสามสีเพื�ออํานวยความสะดวกแก่สาธารณชน และเพื�อสนับสนุนการนํากลับมาใช้อีก

source: https://hongkong.mol.go.th/working_abroad/social-and-business-practices
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ภาพรวมระบบการศึกษาของฮ่องกง

source :https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Taiwan
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การศึกษาในฮ่องกง

โรงเรียนอนุบาล

      ในฮ่องกง โรงเรยีนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรยีนจะให้การศึกษาสาํหรบัเด็กอายุตั�งแต่สามถึงหกขวบ จุดมุ่งหมายของ

การศึกษาระดับอนุบาลในฮ่องกงคือการเลี�ยงดูเด็กให้มีการพัฒนารอบด้านในด้านจรยิธรรม สติป�ญญา รา่งกาย ทักษะทางสังคมและ

สุนทรยีศาสตร ์เพื�อพัฒนานิสัยที�ดีเพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัชีวิต และเพื�อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการเรยีนรูแ้ละปลูกฝ� ง

ทัศนคติการเรยีนรูเ้ชิงบวกให้กับพวกเขา เพื�อเป�นการวางรากฐานสาํหรบัการเรยีนรูใ้นอนาคตของพวกเขา

ระด้บประถมศึกษา

      รฐับาลมีเป� าหมายเพื�อให้การศึกษาที�สมดุลและหลากหลายซึ�งตอบสนองความต้องการที�แตกต่างกันของนักเรยีน ช่วยสรา้ง

ความรู ้ค่านิยม และทักษะเพื�อการศึกษาต่อ และเพิ�มพูนความสามารถทางภาษาของนักเรยีน (เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจนี) และ

สามภาษา (เช่น ภาษาอังกฤษ ผู่ตงฮวา และกวางตุ้ง)   

      ชั�นประถมศึกษาเริ�มต้นเมื�อเด็กอายุประมาณหกขวบและระดับประถมศึกษามีระยะเวลาหกป�  โรงเรยีนประถมศึกษา มีระบบการ

เรยีนสามแบบ ได้แก่ AM, PM และแบบเต็มวัน โดยได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล โรงเรยีนประถมศึกษาส่วนใหญ่เป� ดสอนตลอดทั�ง

วัน ภาษาจนีเป�นภาษาที�ใช้ในการเรยีนการสอนในโรงเรยีนส่วนใหญ่ โดยภาษาอังกฤษเป�นภาษาการเรยีนที�สอง นักเรยีนทุกคน

สามารถได้รบัประโยชน์จากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหกป�  เมื�อจบชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 นักศึกษาจะทาํการสอบสาธารณะ

หนึ�งครั�ง 

     การสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งฮ่องกง (HKDSE) ซึ�งจะแทนที�การสอบประกาศนียบัตรการศึกษาของฮ่องกง

ในอดีตและการสอบระดับสูงของฮ่องกง การสอบ HKDSE ครั�งแรกจดัขึ�นในป�  2555 คุณวุฒิ HKDSE ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้าง

ขวางทั�งในประเทศและทั�วโลก สามารถเทียบก้บระบบการเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจกัร ป� จจุบัน สถาบัน

อุดมศึกษาในต่างประเทศประมาณ 280 แห่ง ซึ�งรวมถึงมหาวิทยาลัยที�มีชื�อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยเคมบรดิจ ์และมหาวิทยาลัยเยล

ได้ยอมรบัคุณสมบัตินี�ในการรบัเข้าเรยีน 

(ดูรายละเอียดได้ที�: http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/ircountry_hkdse.html)
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การศึกษาในฮ่องกง

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      รฐับาลจดัให้มีเส้นทางการศึกษาที�หลากหลายสาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษา บางคนจะเรยีนหลักสูตร

ปรญิญาตรโีดยตรงหลังจากจบ HKDSE ในขณะที�บางคนจะเลือกเรยีนหลักสูตรรอง สาํหรบัผู้ที�เรยีนหลักสูตรอนุปรญิญา

เมื�อสาํเรจ็การศึกษา พวกเขาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปรญิญาเพิ�มเติม (เช่น ระบบ “2 + 2”) และรบัวุฒิการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี

       ป� จจุบันมีสถาบันที�มอบปรญิญาในท้องถิ�น 22 แห่ง (สถาบันที�ได้รบัทุนสาธารณะ 9 แห่ง และสถาบันที�ใช้ทุนตัวเอง 

13 แห่ง) ในฮ่องกง นอกเหนือจากหลักสูตรระดับปรญิญาตรทีี�เป� ดสอนแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกหลักสูตรระดับ

อนุปรญิญาที�หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรต่อเนื�องและอาชีวศึกษาที�เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของตนมาก

ที�สุด

      โดยทั�วไปแล้วการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฮ่องกงแบ่งเป�นสถาบันหลักสองประเภท: มหาวิทยาลัยที�ให้วุฒิปรญิญา

และวิทยาลัยด้านเทคนิค/อาชีวศึกษา (สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยต่างอยู่ในความรบัผิดชอบของ University

Grants Council (UGC) ซึ�ง UGC ให้การสนับสนุนแก่สถาบันแปดแห่งที�เป� ดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาตรไีด้แก่  City

University of Hong Kong (City U), Hong Kong Baptist University (HKBU or Baptist University), Lingnan University

(LU), Chinese University of Hong Kong (CUHK), Hong Kong Polytechnic University (Poly U), Hong Kong

University of Science and Technology (HKUST), University of Hong Kong (HKU), and most recently Hong Kong

Institute of Education (HKIEd)

       หลักสูตรระดับปรญิญาตรสี่วนใหญ่ใช้เวลาเรยีนสามป�  หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของฮ่องกงต่างจากหลักสูตรต่างๆ

ในสหรฐัอเมรกิา โดยมุ่งเน้นเฉพาะสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง วิชาด้านธุรกิจและสาขาที�เกี�ยวข้องเป�นวิชาที�ได้รบั

ความนิยมมากที�สุด การสาํรวจในป�  2542-2543 สัดส่วนของนักเรยีนที�ศึกษาวิชาธุรกิจและการจดัการคิดเป�นรอ้ยละ 23 

 ซึ�งเกือบหนึ�งในสามของนักเรยีนเหล่านี�ศึกษาวิชาบัญชี ประมาณ 16 เปอรเ์ซ็นต์ของนักเรยีนศึกษาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์และอีก 19 เปอรเ์ซ็นต์เลือกศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาอื�นๆ ที�เป� นที�นิยม ได้แก่ เศรษฐศาสตร ์

การแพทย์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรการสอนสาํหรบันักเรยีนที�ไม่รูภ้าษาจนีได้ที�เว็บไซต์ (มีเอกสารภาษาไทย)

https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/support-to-teacher/supplementary-guide-to-the-chinese-

language-curriculum-for-ncs-students.html

source: https://education.stateuniversity.com/pages/621/Hong-Kong-HIGHER-EDUCATION.html
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 การขอวีซ่า

 จดหมายตอบรบัจากมหาวิทยาลัย

 วีซ่านักเรยีน (ประทับตราอนุญาตการเข้าประเทศ)

 พาสปอรต์และเอกสารเดินทาง

การขอวีซ่าฮ่องกงสําหรับนักเรียน

      นักเรยีนจาํเป�นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเมื�อมาเรยีนอยู่ที�ฮ่องกงๆ เอกสารสําคัญที�ต้องมีเพื�อผ่านด่านตรวจคนเข้า

เมือง ได้แก่

1.

2.

3.

       เมื�อนักเรยีนได้รบัเอกสารตอบรบัการเข้าเรยีนจากมหาวิทยาลัย จะต้องขอวีซ่าโดยใช้แบบฟอรม์ ID_995A และยื�นกับ

มหาวิทยาลัยด้วยตนเองและขอใบรบัรองจากมหาวิทยาลัยเพื�อยี�นวีซ่า โดยขอตอนที�แจง้ทางมหาวิทยาลัยกลับไปว่านักเรยีนตอบรบั

การเข้าเรยีน ซึ�งควรขอเอกสารนี�ให้เรว็ที�สุด เพื�อที�จะได้เผื�อเวลาในการทําวีซ่าเนื�องจากฮ่องกงเริ�มเป�นประเทศที�คนนิยมมาเรยีนต่อ

มากขึ�น ขั�้นตอนนี�อาจใช้เวลาตั�งแต่ 2 เดือนขึ�นไป ถ้านักเรยีนมีอายุต�ากว่า 18 ป�  จะต้องมีจดหมายแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง

เพื�อรบัรองว่าครอบครวัของนักเรยีนเห็นชอบกับการมาเรยีนต่อที�นี�

มหาวิทยาลัยดําเนินการอะไรให้นักเรียนบ้าง

      มหาวิทยาลัย จะกรอกแบบฟอรม์ ID_995B ซึ�่งเป�นการกรอกแทนในฐานะที�เป� นผู้สปอนเซอรว์ีซ่า เมื�อนักเรยีนยื�นความจาํนง

สมัครเรยีน ฟอรม์นี�จะถูกส่งไปที�กรมตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง เพื�อที�จะพิจารณาอนุมัติวีซ่า/ ใบอนุญาติเข้าเมือง ให้กับนักเรยีน

ทันที�ที�มหาวิทยาลัยได้รบัเอกสารวีซ่า เอกสารจะจดัส่งแบบเรว็พิเศษมาที�นักเรยีน (บางกรณีเอกสารจะถูกนําส่งจากกรมตรวจคน

เข้าเมืองโดยตรง) นี�เป� นอีกเหตุผลที�นักเรยีนควรเริ�มทําวีซ่าตั�งเเต่เนิ�นๆเพื�อป� องกันความล่าช้าที�อาจเกิดขึ�น เมื�อนักเรยีนลงเครื�องบิน

มาถึงฮ่องกง นักเรยีนต้องแสดงวีซ่าหรอืใบอนุญาตเข้าเมืองกับ เจา้หน้าที�ที�ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ข้อแนะนําในการยื�นขอ

1. เอกสารประกอบการยื�นขอ

(1) แบบฟอรม์  กรอกแบบฟอรม์ตามความเป�นจรงิและครบถ้วนเรยีบรอ้ย ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปฮ่องกง

(2) รูปถ่าย  ขนาด 2 นิ�ว (48 มม. X 33 มม.) เป�นรูปถ่ายป� จจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที�ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ติด

รูปถ่ายในแบบฟอรม์ขอวีซ่า

(3) เอกสารอื�นๆ  เอกสารที�เกี�ยวข้องอื�นๆ ตามที�เจา้หน้าที�วีซ่ารอ้งขอ

2. ระยะเวลาดําเนินการ

     วีซ่าที�พิจารณาอนุมัติภายใต้อํานาจของสถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนี

(1) แบบทั�วไป : รบัวีซ่า 4 วันทําการ

(2) แบบเรง่ด่วน : รบัวีซ่า 2 หรอื 3 วันทําการ (ประเภทนี�ต้องผ่านการอนุมัติ)

(3) แบบเรง่ด่วนพิเศษ : รบัวีซ่า 1วันทําการ (ยื�นขอก่อนเวลา 11:30 น. รบัวีซ่า เวลา 15.00-16.00 น.

ประเภทนี�ต้องผ่านการอนุมัติ)
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 การขอวีซ่า

     การยื�นขอวีซ่าที�ต้องส่งต่อไปยังสํานักงานกิจการเข้าประเทศ รฐับาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยทั�วไปใช้เวลาโดยประมาณ 1 เดือน 

ไม่มีแบบเรง่ด่วนและเรง่ด่วนพิเศษ

3. ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า

(1) แบบธรรมดา : ค่าธรรมเนียมวีซ่า คนละ 1,200 บาท

สําหรบัชาวจนีที�ขอใบอนุญาตผ่านเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงราคาคนละ 350 บาท

(2) แบบเรง่ด่วน 2-3 วันทําการ : จา่ยค่าธรรมเนียมเพิ�มคนละ 800 บาท

(3) แบบเรง่ด่วนพิเศษ 1 วันทําการ : จา่ยค่าธรรมเนียมเพิ�มคนละ 1,200 บาท

(4) การยื�นขอวีซ่าที�ต้องส่งต่อไปยังสํานักงานกิจการเข้าประเทศ รฐับาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นอกจากการเรยีกเก็บค่าวีซ่า 1,200 บาทแล้ว

ขณะที�ยื�นคําขอต้องชําระเงินอีก 800 บาทเป�นค่าใช้จา่ยในการส่งเอกสารทางโทรสาร

(5) วิธีการชําระเงิน : ชําระเป�นเงินสดหรอืแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั�งจา่ย "Embassy of the People's Republic of China in Thailand"

  ข้อควรทราบ

(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอรม์ขอวีซ่าตามความเป�นจรงิ ชัดเจนและเรยีบรอ้ย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรอืตัวหนังสือไม่

ชัดเจน อาจทําให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรอืแม้กระทั�งถูกปฏิเสธวีซ่า

(2) เจา้หน้าที�วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าตามแต่กรณี

(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี�ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีเป�นเกณฑ์

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางต่างชาติที�จะเดินทางเข้าฮ่องกง

1. คนไทยที�ถือหนังสือเดินทางไทยต้องการเดินทางไปฮ่องกงเพื�อธุรกิจ ท่องเที�ยวในระยะสั�น ได้รบัยกเว้นการขอวีซ่าและพํานักได้ 30 วัน อย่างไร

ก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ�งดังต่อไปนี� ต้องยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีประจาํประเทศไทย หรอืสํานักงานกิจการเข้าประเทศ

รฐับาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยตรง

(1) มีโครงการพํานักในฮ่องกงเกิน 30 วัน

(2) เดินทางไปฮ่องกงเพื�อประกอบอาชีพ ตั�งถิ�นฐาน จดังานแสดง จดันิทรรศการ

(3) เดินทางไปฮ่องกงเพื�อศึกษาต่อ เข้ารบัการฝ�กอบรมในอาชีพ หรอืฝ� กงานในอุตสาหกรรมหรอื

พาณิชยกรรม

2. ชาวต่างชาติที�จะเดินทางไปฮ่องกงจาํเป�นต้องยื�นขอวีซ่าหรอืไม่ และยื�นขอวีซ่าอย่างไร กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สํานักงานกิจการเข้า

ประเทศ รฐับาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื�อศึกษารายละเอียดและข้อกําหนด : http://www.info.gov.hk.immd/

3. ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรฐัประชาชนจนี / หนังสือเดินทางชั�วคราวสาธารณรฐัประชาชนจนี

ที�จะเดินทางเข้าฮ่องกง
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 การขอวีซ่า

1. การผ่านแดนฮ่องกง (Transit)

(1) ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรฐัประชาชนจนี (คลิกดูตัวอย่าง) ที�เดินทางผ่านแดนฮ่องกงไปยังประเทศ (หรอืภูมิภาค) ที�สาม ให้แสดง

หนังสือเดินทางที�ยังมีอายุและตั�วเครื�องบินแบบต่อเนื�อง จะได้รบัยกเว้นการขอ

วีซ่าและพํานักที�ฮ่องกงได้ 7 วัน สําหรบัผู้ที�ต้องการผ่านแดนฮ่องกงเพื�อต่อเข้าประเทศจนีหรอืมาเก๊า ไม่ต้องยื�นตั�วเครื�องบินแบบต่อเนื�อง

ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรฐัประชาชนจนี ที�เดินทางจากภายในประเทศไปยังประเทศ (หรอืภูมิภาค) ที�สาม ให้แสดงตั�วเครื�องบินแบบต่อเนื�อง

และวีซ่าของประเทศหรอืภูมิภาคปลายทาง หรอืแสดงเอกสารการพํานักตามกฎหมาย (เช่น "กรนีการด์" วีซ่าทํางานหรอืวีซ่านักเรยีน ฯลฯ) จะได้

รบัยกเว้นการขอวีซ่าและพํานักที�ฮ่องกงได้ 7 วัน

(2) หากมีโครงการพํานักในฮ่องกงเกิน 7 วัน ต้องยื�นขออนุญาตเข้า สถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีประจาํประเทศไทย สามารถอนุมัติวีซ่าเข้า-

ออก 1 ครั�ง หรอืเข้า-ออก 2 ครั�ง ภายใน 3 เดือน โดยพํานักที�ฮ่องกงได้ครั�งละไม่เกิน 30 วัน แล้วแต่กรณีของผู้ยื�นขอ สําหรบัผู้ถือ "กรนีการด์"

รวมถึงชาวจนีที�อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ป�  สามารถยื�นขออนุญาตเข้า-ออกแบบหลายครั�งภายในสองป� ได้ โดยพํานักที�ฮ่องกงได้ครั�งละ

ไม่เกิน 14 วัน

2. ธุรกิจที�ฮ่องกง

(1) ประชาชนจนีที�ไปฮ่องกงในระยะสั�น ไม่ว่าถือหนังสือเดินทางชนิดใด ต้องยื�นขออนุญาตเข้า

(2) บุคคลต่อไปนี� ไม่ว่าจะพํานักในฮ่องกงระยะสั�นหรอืระยะยาว ต้องขออนุญาตเข้าโดยตรงต่อ สํานักงานกิจการเข้าประเทศ รฐับาลเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง หรอืสถานทูตจนีหรอืสถานกงสุลจนีประจาํประเทศไทย

(2.1) ผู้ที�เดินทางไปฮ่องกงเพื�อรบัจา้งประกอบอาชีพ จดังานแสดง จดันิทรรศการ

(2.2) ผู้ที�เดินทางไปฮ่องกงเพื�อศึกษาต่อ เข้ารบัการฝ�กอบรมในอาชีพ หรอืฝ� กงานในอุตสาหกรรมหรอืพาณิชยกรรม

(2.3) ผู้ที�มีโครงการทํางาน ตั�งถิ�นฐานในฮ่องกง

กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สํานักงานกิจการเข้าประเทศ รฐับาลเขตพิเศษฮ่องกง เพื�อศึกษารายละเอียดและข้อกําหนด :

http://www.info.gov.hk.immd
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สถานทูต
ที�อยู่ 57 Rachadapisake Road Huay Kwang
10310 Bangkok Thailand
Tel. 
+66-2245-7043
+66-2245-7044
+66-2245-7032
+66-2245-7033
+66-2245-7036
Fax. 
+66-2246-8247
E-mail:
chinaemb_th@mfa.gov.cn
Website:
www.chinaembassy.or.th

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
ROYAL THAI CONSULAR OFFICE, HONG KONG
Fairmont House, 8th Floor, 8 cotton Tree Drive,
Central
Tel. (852) 2521-6481 to 5
Fax. (852) 2521-8629
E-mail : thaicghk@thai-consulate.org.hk
Website :
https://hongkong.thaiembassy.org/en/index
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http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A5/


แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/

https://www.grad.edu.hk/about-hong-kong/why-study-in-hong-kong

https://hongkong.thaiembassy.org/th/index

https://www.edb.gov.hk/en/index.html

https://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-kong-
education/scholarships.php

http://www.studyinsweden.se/
https://education.ki.se/scholarships
https://universityadmissions.se/en/entry-requirements/
https://universityadmissions.se/en/entry-requirements/

