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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสั้น ๆ ว่า ฮ่องกง
ชื่อภาษาอังกฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
(Hong Kong)
ภาษาราชการ: ภาษากวางตุ้ง, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ
สกุลเงิน: ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)

ความต่างเวลาของฮ่องกง
– (UTC+8)
– เวลาฮ่องกงเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง
– เวลาที่ฮ่องกงไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
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การคมนาคมในฮ่องกง
รถไฟใต้ดิน MTR รถถแท๊กซี่ รถบัส และรถราง Tram ทางฝั่ งเกาะ
ฮ่องกง (HONG KONG) ล้วนสะดวกในการเดินทาง กรณีรถไฟใต้ดิน
หากใช้บ่อย แนะนำให้ซื้อ Octopus Card และรถบัสที่วิ่งอยู่มี 2 ชั้น
ภูมิอากาศฮ่องกง
ฮ่องกงฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ความชื้นสูงอากาศแปรปรวน ฤดูร้อนอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนกันยายน มีฝนตกมาก ร้อนชื้น บางครั้งความชื้นสูงกว่า
90% ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนธันวาคม
ความชื้นลดลงเป็ นฤดูที่สบายทีสุดของปี ทั้งอุณหภูมิและความชื้นต่ำ
กระแสไฟฟ้ า
แรงดันไฟฟ้ ามาตรฐานในฮ่องกงคือไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลต์
50 เฮิร์ตซ์ ห้องน้ำในโรงแรมส่วนใหญ่อาจมีปลั๊กไฟ 100 โวลต์ให้ แต่
ถ้าไม่มี จะต้องใช้ตัวแปลงไฟเพื่อใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ า
เต้าเสียบส่วนใหญ่ในฮ่องกงจะเป็ นปลั๊กสามตา ซึ่งสามารถหาซื้อ
อะแดปเตอร์ราคาย่อมเยาที่จำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมาใช้งาน
กับเครื่องใช้ไฟฟ้ าได้
เงินตราฮ่องกง
เงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง เงินตราที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายใน
ฮ่องกงคือเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) เหรียญกษาปณ์จะออก
โดยรัฐบาล ส่วนการออกธนบัตรฮ่องกงจะแบ่งกันระหว่างธนาคาร
พาณิชย์สามแห่ง ได้แก่ ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ดและธนาคารแห่งประเทศจีน ธนบัตรเหล่านี้จะแตกต่างกันไป
ทั้งการออกแบบและสีสันตามมูลค่าเงิน
บัตร Octopus
เริ่มด้วยบัตร Octopus บัตรที่จะสร้างความสะดวกสบายและทำให้
ชีวิตในฮ่องกงของคุณง่ายขึ้น ซึ่งเป็ นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
อเนกประสงค์ ที่ใช้จ่ายค่าเดินทางในฮ่องกงได้ทุกแบบ ทั้ง รถไฟฟ้ า,
รถเมล์, รถบัส, รถราง และยังใช้จ่ายค่าบริการต่างๆเช่น ตู้ Locker,
ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, เครื่องขายของอัตโนมัติ เท่านั้นไม่พอ
ยังสามารถใช้ซื้อตั๋วหนัง ใช้จ่ายค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และ
ใช้จ่ายค่าจอดรถได้อีกด้วย บัตรนี้ทำให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินสด ทำให้
การเดินทางต่างระบบไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้ าต่อรถรางลงเรือทำได้อย่าง
สะดวกมากขึ้น โดยจะมีอยู่ 2 แบบให้เลือก

source:https://www.hongkongsmiletrip.com
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อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ชื่ อ ดั ง ข อ ง ฮ่ อ ง ก ง
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7.
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UNIVERSITY
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source: https://www.mastersportal.com/ranking-country/107/hong-kong.html
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อฮ่องกง
การศึกษาระดับ ม.ปลาย
ส่วนใหญ่ถ้าเป็ นนักเรียนไทยไปเรียนต่อระดับ ม.ปลาย จะเน้นการเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือ
นานาชาติโดยมีค่าใช้จ่ายต่อปี ราว 180,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ส่วนโรงเรียนรัฐบาลจำเป็ นต้องสอบ
ผ่านการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 80,000 – 100,000
ดอลลาร์ฮ่องกง
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อฮ่องกงระดับปริญญาตรีจะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือก
เรียนเป็ นหลัก เมื่อเฉลี่ยออกมาจะอยู่ราว ๆ 70,000 – 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกง อย่างไรก็ตาม
บางมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย เช่น
The University of Hong Kong มีเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 ดอลลาร์ฮ่องกง,
ค่าบำรุงการศึกษาแบบรายปี 140 ดอลลาร์ฮ่องกง, ค่าประกัน 350 ดอลลาร์ฮ่องกง
The Chinese University of Hong Kong มีเพิ่มเติมค่าประกัน 140 ดอลลาร์ฮ่องกง
การศึกษาระดับปริญญาโท
จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือสาขาที่เลือกเรียน โดยตัวอย่าง
ค่าใช้จ่ายของบางมหาวิทยาลัย เช่น
University of Hong Kong มีค่าใช้จ่ายราว ๆ 42,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี เพิ่มเติมค่าสมัคร
400 ดอลลาร์ฮ่องกง
The Hong Kong Polytechnic University มีค่าใช้จ่ายราว ๆ 60,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
The Chinese University of Hong Kong จะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็ นสาขาวิชาที่เรียน
สาขากฎหมาย 45,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / หน่วยกิต
สาขาการแพทย์ 43,000 – 160,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี
สาขาศิลปะ 80,000 – 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี
สาขาวิศวกรรม 70,000 – 110,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี
สาขาบริหารธุรกิจ 75,000 – 500,000 ดอลลาร์ฮ่องกง / ปี หรือ ตลอดหลักสูตรการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาเอก
ในส่วนค่าใช้จ่ายของการเรียนต่อฮ่องกงในระดับปริญญาเอกมักไม่แตกต่างจากระดับ
ปริญญาตรีและโทมากนัก ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เลือกเรียนด้วย ซึ่งเฉลี่ยแล้ว
อยู่ที่ราว ๆ 90,000 – 265,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
โดย 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เท่ากับ 4.65 บาท (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565)
source: https://www.chulatutor.com/blog/abroad-hongkong/
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา

ต่อที่ฮ่องกง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน
โดยธรรมเนียมแล้ว ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็ นสีแห่งโชคลาภ โดยธรรมเนียมแล้วสีขาวเป็ นสีที่ใช้ในงานศพ หรือถือว่าเป็ นสีไม่เป็ นมงคล ชาวจีนแทบจะ
ไม่ซื้อหมวกสีเขียวสำหรับเพื่อนชายที่แต่งงาน แล้ว เนื่องจากมันมีความหมายว่าภรรยาของเขากำลังคบชู้ ชาวจีนบางรายหลีกเลี่ยงหมายเลขต้องห้าม
‘สี่’ เนื่องจากมีเสียงพ้องกับคำว่า ‘ความตาย”
ธรรมเนียมในการทักทายและการรับประทานอาหาร
ในเวลาอาหาร ชาวจีนนิยมใช้โต๊ะกลมและรับประทานอาหารในจานซึ่งตั้งอยู่กลางโต๊ะร่วมกันการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง ในบางตึกมีข้อห้ามการนำ หมา
และแมวเข้ามาภายในอาคาร ด้วยเหตุนี้ควรตรวจสอบก่อนทำ การเช่า และถ้าจำ เป็ นควรระบุข้อความการยินยอมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในสัญญาเช่า
การให้สินบนและการทุจริต บุคคลผู้เสนอ เรียกร้อง หรือรับสินบน ถือเป็ นความผิดตามกฏหมาย
การเลือกปฎิบัติต่อเพศ ความพิการ สถานภาพสมรส การตั้งครรภ์สถานะทางครอบครัว หรือเชื้อชาติเป็ นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เช่น
เลิกจ้างเพราะท่านต้องดูแลลูกของท่านเป็ นการเลือกปฎิบัติต่อสถานะทางครอบครัว ผู้พิการไม่สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีได้เป็ นการ
เลือกปฏิบัติต่อความพิการ เลิกจ้างเพราะการตั้งครรภ์ของท่านเป็ นการเลือกปฎิบัติ ต่อเพศ
บัตรประจำตัวประชาชน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองระบุว่า บุคคลทั่วไปควรพกหลักฐานแสดงตัว (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) เมื่อบุคคลผู้นั้นมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจขอให้บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประจำตัวได้ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามกฏของบุคคล บุคคลผู้ใดผู้ซึ่งไม่มีตัวแทนตามกฏหมาย ผู้ซึ่ง
ไม่มีข้อแก้ตัวอย่างมีเหตุผล ในการเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวของเขาไปให้บุคคลอื่น หรือใช้ หรือเก็บบัตรของบุคคลอื่นไว้ในครอบครอง หรือเป็ น
เจ้าของบัตรประจำตัวของบุคคอื่น เป็ นการกระทำที่ผิดกฏหมาย
การทิ้งขยะและการถ่มน้ำลาย
บุคคลใดกระทำ ความผิด เช่น ทิ้งขยะ ถ่มน้ำ ลาย ติดใบปลิวและโปสเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนทำให้ท้องถนนสกปรกด้วยอุจจาระของ
สุนัขในที่สาธารณะในฮ่องกง ต้องชำระค่าปรับตามกำหนดเป็ นจำนวนเงิน 1,500 เหรียญฮ่องกง
ถุงใส่สินค้า
เพื่อปกป้ องสิ่งแวดล้อม มีการริเริ่มจัดเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 50 เซ็นต์ สำหรับถุงใส่สินค้าที่ทำจากพลาสติกแต่ละใบในร้านค้าปลีก โดย
โครงการแรกครอบคลุม ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพส่วน
บุคคล ขอแนะนำให้ท่านนำถุงใส่สินค้าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
ถังขยะรีไซเคิล
มีการจัดวางถังขยะรีไซเคิลทั้งสามสีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชน และเพื่อสนับสนุนการนำกลับมาใช้อีก
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 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนจะให้การศึกษาสำหรับเด็กอายุตั้งแต่สามถึงหกขวบ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาระดับอนุบาลในฮ่องกงคือการเลี้ยงดูเด็กให้มีการพัฒนารอบด้านในด้านจริยธรรม สติปั ญญา ร่างกาย ทักษะทางสังคมและ
สุนทรียศาสตร์ เพื่อพัฒนานิสัยที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิต และเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กในการเรียนรู้และปลูกฝั ง
ทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกให้กับพวกเขา เพื่อเป็ นการวางรากฐานสำหรับการเรียนรู้ในอนาคตของพวกเขา
ระด้บประถมศึกษา
รัฐบาลมีเป้ าหมายเพื่อให้การศึกษาที่สมดุลและหลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน ช่วยสร้าง
ความรู้ ค่านิยม และทักษะเพื่อการศึกษาต่อ และเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาของนักเรียน (เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และ
สามภาษา (เช่น ภาษาอังกฤษ ผู่ตงฮวา และกวางตุ้ง)
ชั้นประถมศึกษาเริ่มต้นเมื่อเด็กอายุประมาณหกขวบและระดับประถมศึกษามีระยะเวลาหกปี โรงเรียนประถมศึกษา มีระบบการ
เรียนสามแบบ ได้แก่ AM, PM และแบบเต็มวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เปิ ดสอนตลอดทั้ง
วัน ภาษาจีนเป็ นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ โดยภาษาอังกฤษเป็ นภาษาการเรียนที่สอง นักเรียนทุกคน
สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหกปี เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 นักศึกษาจะทำการสอบสาธารณะ
หนึ่งครั้ง
การสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งฮ่องกง (HKDSE) ซึ่งจะแทนที่การสอบประกาศนียบัตรการศึกษาของฮ่องกง
ในอดีตและการสอบระดับสูงของฮ่องกง การสอบ HKDSE ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 คุณวุฒิ HKDSE ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก สามารถเทียบก้บระบบการเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ปั จจุบัน สถาบัน
อุดมศึกษาในต่างประเทศประมาณ 280 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และมหาวิทยาลัยเยล
ได้ยอมรับคุณสมบัตินี้ในการรับเข้าเรียน
(ดูรายละเอียดได้ที่: http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/ircountry_hkdse.html)
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การศึกษาในฮ่องกง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รัฐบาลจัดให้มีเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา บางคนจะเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรีโดยตรงหลังจากจบ HKDSE ในขณะที่บางคนจะเลือกเรียนหลักสูตรรอง สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตรอนุปริญญา
เมื่อสำเร็จการศึกษา พวกเขาสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเพิ่มเติม (เช่น ระบบ “2 + 2”) และรับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ปั จจุบันมีสถาบันที่มอบปริญญาในท้องถิ่น 22 แห่ง (สถาบันที่ได้รับทุนสาธารณะ 9 แห่ง และสถาบันที่ใช้ทุนตัวเอง
13 แห่ง) ในฮ่องกง นอกเหนือจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิ ดสอนแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกหลักสูตรระดับ
อนุปริญญาที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรต่อเนื่องและอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของตนมาก
ที่สุด
โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฮ่องกงแบ่งเป็ นสถาบันหลักสองประเภท: มหาวิทยาลัยที่ให้วุฒิปริญญา
และวิทยาลัยด้านเทคนิค/อาชีวศึกษา (สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยต่างอยู่ในความรับผิดชอบของ University
Grants Council (UGC) ซึ่ง UGC ให้การสนับสนุนแก่สถาบันแปดแห่งที่เปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้แก่ 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)
หลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนสามปี หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของฮ่องกงต่างจากหลักสูตรต่างๆ
ในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นเฉพาะสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาด้านธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องเป็ นวิชาที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด การสำรวจในปี 2542-2543 สัดส่วนของนักเรียนที่ศึกษาวิชาธุรกิจและการจัดการคิดเป็ นร้อยละ 23
ซึ่งเกือบหนึ่งในสามของนักเรียนเหล่านี้ศึกษาวิชาบัญชี ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และอีก 19 เปอร์เซ็นต์เลือกศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ เศรษฐศาสตร์
การแพทย์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่รู้ภาษาจีนได้ที่เว็บไซต์ (มีเอกสารภาษาไทย)
https://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/support-to-teacher/supplementary-guide-to-the-chineselanguage-curriculum-for-ncs-students.html

source: https://education.stateuniversity.com/pages/621/Hong-Kong-HIGHER-EDUCATION.html
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การขอวีซ่า
การขอวีซ่าฮ่องกงสำหรับนักเรียน
นักเรียนจำเป็ นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเมื่อมาเรียนอยู่ที่ฮ่องกงๆ เอกสารสำคัญที่ต้องมีเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง ได้แก่
1. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย
2. วีซ่านักเรียน (ประทับตราอนุญาตการเข้าประเทศ)
3. พาสปอร์ตและเอกสารเดินทาง
เมื่อนักเรียนได้รับเอกสารตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย จะต้องขอวีซ่าโดยใช้แบบฟอร์ม ID_995A และยื่นกับ
มหาวิทยาลัยด้วยตนเองและขอใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อยี่นวีซ่า โดยขอตอนที่แจ้งทางมหาวิทยาลัยกลับไปว่านักเรียนตอบรับ
การเข้าเรียน ซึ่งควรขอเอกสารนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เผื่อเวลาในการทำวีซ่าเนื่องจากฮ่องกงเริ่มเป็ นประเทศที่คนนิยมมาเรียนต่อ
มากขึ้น ขั้้นตอนนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ถ้านักเรียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีจดหมายแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง
เพื่อรับรองว่าครอบครัวของนักเรียนเห็นชอบกับการมาเรียนต่อที่นี่
มหาวิทยาลัยดำเนินการอะไรให้นักเรียนบ้าง
มหาวิทยาลัย จะกรอกแบบฟอร์ม ID_995B ซึ่่งเป็ นการกรอกแทนในฐานะที่เป็ นผู้สปอนเซอร์วีซ่า เมื่อนักเรียนยื่นความจำนง
สมัครเรียน ฟอร์มนี้จะถูกส่งไปที่กรมตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง เพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่า/ ใบอนุญาติเข้าเมือง ให้กับนักเรียน
ทันที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสารวีซ่า เอกสารจะจัดส่งแบบเร็วพิเศษมาที่นักเรียน (บางกรณีเอกสารจะถูกนำส่งจากกรมตรวจคน
เข้าเมืองโดยตรง) นี่เป็ นอีกเหตุผลที่นักเรียนควรเริ่มทำวีซ่าตั้งเเต่เนิ่นๆเพื่อป้ องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น เมื่อนักเรียนลงเครื่องบิน
มาถึงฮ่องกง นักเรียนต้องแสดงวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าเมืองกับ เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ข้อแนะนำในการยื่นขอ
1. เอกสารประกอบการยื่นขอ
(1) แบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มตามความเป็ นจริงและครบถ้วนเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปฮ่องกง
(2) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เป็ นรูปถ่ายปั จจุบัน หน้าตรง รูปสี ไม่สวมหมวก รูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทาง 1 รูป ติด
รูปถ่ายในแบบฟอร์มขอวีซ่า
(3) เอกสารอื่นๆ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่วีซ่าร้องขอ
2. ระยะเวลาดำเนินการ
วีซ่าที่พิจารณาอนุมัติภายใต้อำนาจของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีน
(1) แบบทั่วไป : รับวีซ่า 4 วันทำการ
(2) แบบเร่งด่วน : รับวีซ่า 2 หรือ 3 วันทำการ (ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)
(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ : รับวีซ่า 1วันทำการ (ยื่นขอก่อนเวลา 11:30 น. รับวีซ่า เวลา 15.00-16.00 น.
ประเภทนี้ต้องผ่านการอนุมัติ)
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การขอวีซ่า
การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยทั่วไปใช้เวลาโดยประมาณ 1 เดือน
ไม่มีแบบเร่งด่วนและเร่งด่วนพิเศษ
3. ประเภทและค่าธรรมเนียมวีซ่า
(1) แบบธรรมดา : ค่าธรรมเนียมวีซ่า คนละ 1,200 บาท
สำหรับชาวจีนที่ขอใบอนุญาตผ่านเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงราคาคนละ 350 บาท
(2) แบบเร่งด่วน 2-3 วันทำการ : จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ 800 บาท
(3) แบบเร่งด่วนพิเศษ 1 วันทำการ : จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มคนละ 1,200 บาท
(4) การยื่นขอวีซ่าที่ต้องส่งต่อไปยังสำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นอกจากการเรียกเก็บค่าวีซ่า 1,200 บาทแล้ว
ขณะที่ยื่นคำขอต้องชำระเงินอีก 800 บาทเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางโทรสาร
(5) วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็ นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย "Embassy of the People's Republic of China in Thailand"
ข้อควรทราบ
(1) กรอกรายละเอียดทุกรายการในแบบฟอร์มขอวีซ่าตามความเป็ นจริง ชัดเจนและเรียบร้อย การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่
ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธวีซ่า
(2) เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติวีซ่าตามแต่กรณี
(3) หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ให้ถือการตีความของสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนเป็ นเกณฑ์
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยและหนังสือเดินทางต่างชาติที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง
1. คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางไทยต้องการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อธุรกิจ ท่องเที่ยวในระยะสั้น ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักได้ 30 วัน อย่างไร
ก็ตาม หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย หรือสำนักงานกิจการเข้าประเทศ
รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยตรง
(1) มีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 30 วัน
(2) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อประกอบอาชีพ ตั้งถิ่นฐาน จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ
(3) เดินทางไปฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อ เข้ารับการฝึ กอบรมในอาชีพ หรือฝึ กงานในอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม
2. ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกงจำเป็ นต้องยื่นขอวีซ่าหรือไม่ และยื่นขอวีซ่าอย่างไร กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สำนักงานกิจการเข้า
ประเทศ รัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด : http://www.info.gov.hk.immd/
3. ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน / หนังสือเดินทางชั่วคราวสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง
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การขอวีซ่า

1. การผ่านแดนฮ่องกง (Transit)
(1) ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน (คลิกดูตัวอย่าง) ที่เดินทางผ่านแดนฮ่องกงไปยังประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่สาม ให้แสดง
หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุและตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง จะได้รับยกเว้นการขอ
วีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้ 7 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านแดนฮ่องกงเพื่อต่อเข้าประเทศจีนหรือมาเก๊า ไม่ต้องยื่นตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง
ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางจากภายในประเทศไปยังประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่สาม ให้แสดงตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง
และวีซ่าของประเทศหรือภูมิภาคปลายทาง หรือแสดงเอกสารการพำนักตามกฎหมาย (เช่น "กรีนการ์ด" วีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียน ฯลฯ) จะได้
รับยกเว้นการขอวีซ่าและพำนักที่ฮ่องกงได้ 7 วัน
(2) หากมีโครงการพำนักในฮ่องกงเกิน 7 วัน ต้องยื่นขออนุญาตเข้า สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย สามารถอนุมัติวีซ่าเข้าออก 1 ครั้ง หรือเข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 3 เดือน โดยพำนักที่ฮ่องกงได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แล้วแต่กรณีของผู้ยื่นขอ สำหรับผู้ถือ "กรีนการ์ด"
รวมถึงชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถยื่นขออนุญาตเข้า-ออกแบบหลายครั้งภายในสองปี ได้ โดยพำนักที่ฮ่องกงได้ครั้งละ
ไม่เกิน 14 วัน
2. ธุรกิจที่ฮ่องกง
(1) ประชาชนจีนที่ไปฮ่องกงในระยะสั้น ไม่ว่าถือหนังสือเดินทางชนิดใด ต้องยื่นขออนุญาตเข้า
(2) บุคคลต่อไปนี้ ไม่ว่าจะพำนักในฮ่องกงระยะสั้นหรือระยะยาว ต้องขออนุญาตเข้าโดยตรงต่อ สำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง หรือสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย
(2.1) ผู้ที่เดินทางไปฮ่องกงเพื่อรับจ้างประกอบอาชีพ จัดงานแสดง จัดนิทรรศการ
(2.2) ผู้ที่เดินทางไปฮ่องกงเพื่อศึกษาต่อ เข้ารับการฝึ กอบรมในอาชีพ หรือฝึ กงานในอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
(2.3) ผู้ที่มีโครงการทำงาน ตั้งถิ่นฐานในฮ่องกง
กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ สำนักงานกิจการเข้าประเทศ รัฐบาลเขตพิเศษฮ่องกง เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด :
http://www.info.gov.hk.immd
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สถานทูต
ที่อยู่ 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

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

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-kongeducation/scholarships.php

