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มาตรการทีม่อียูแ่ละแผนงาน 

เพือ่สง่เสรมิความเทา่เทยีมกนัทางเชือ้ชาติ 

คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วฮ่องกง (“HKTB”) เป็นหน่วยงานทีร่ัฐบาลมอบหมายให้ท า 

แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางของโลกส าหรับการ 

ท่องเที่ยว และเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนกัท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางมาถึง HKTB 

คณะกรรมการการท่องเทีย่วฮ่องกงให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจในการ 

เข้าถึงบริการของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติภูม ิ

หลังของพวกเขา 

(A) บรกิารขอ้มลูส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว

บริการที ่

เกี่ยวข้อง 

 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ HKTB มุ่งม่ันที่จะให้ขอ้มูลและ

บริการที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวที่หลากหลายแกส่าธารณชน

และนักท่องเที่ยว

มาตรการ 

ที่มีอยู ่

 ส่ิงพิมพ์ของ HKTB ส าหรับแจกจา่ยที่ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวจะมีการพิมพ์เป็นสองภาษาคือทั้งภาษาจีน

และภาษาอังกฤษ

 ขณะเดียวกันบริการของ HKTB นั้น จะมุ่งเน้นเพ่ือให้บริการ

แก่ผู้มาเยือนด้วยความสุจริต หากจ าเป็นเจ้าหนา้ที่ฝา่ยบริการ

ลูกค้าของ HKTB อาจขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุล

หรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือเพ่ือชนกลุ่มน้อยในฮ่องกง

(“CHEER”) ส าหรับบริการล่ามแปลภาษา เช่น

ภาษาอินโดนีเซีย, ฮินดู, เนปาล, ปัญจาบ, ตากาลอ็ก, ไทย, อ ูรดู

และเวียดนาม

การประเมิน 

การท างานใน 

อนาคต 

 HKTB จะประเมินการให้บริการเป็นระยะๆ โดยพิจารณาถึง

ความคิดเห็นและค าแนะน าจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

เพ่ือใช้ปรับปรุงการบริการตามความจ าเป็นและเหมาะสม HKTB

จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการในการ ใช้ภาษา

ของผู้คนที่มีเช้ือชาติอันหลากหลาย ซึ่งจะน าไปใช้
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ส าหรับการประเมินและปรับปรุงข้อก าหนดการให้บริการ 

อย่างต่อเน่ือง 

 

(B) เวบ็ไซตข์อง HKTB 

 

บริการที ่

เกี่ยวข้อง 

 

 HKTB ให้บริการข้อมูลทีห่ลากหลายเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว 

สถานที่น่าสนใจ และกจิกรรมต่างๆ ฯลฯ บนเว็บไซต์ของ 

HKTB (www.discoverhongkong.com) เพ่ือประชาชน 

ทั่วไปและนักท่องเที่ยว 

  

มาตรการ 

ที่มีอยู่เดิม 

 เว็บไซต์ของ HKTB จัดท าเป็นสองภาษาทั้งภาษาจนีและ 

อังกฤษและภาษาอื่นๆ 1  

 

การประเมิน 

การท างานในอนาคต 

 HKTB จะยังคงประเมินความต้องการในการรวมภาษา 

อื่นๆเข้ามาในเว็บไซต์ของ HKTB  ให้มากขึ้นเป็นระยะๆ 

เพ่ือตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้คนที่มีเช้ือชาติอัน 

หลากหลายตามความจ าเป็นและเหมาะสม HKTB  จะเก็บ 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการบริการดา้นภาษา 

จากผู้คนที่มีเช้ือชาติอันหลากหลาย ซึ่งจะน าไปใช้ส าหรับการ 

ประเมินและปรับปรุงข้อก าหนดการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 

 

(C) แผนการกองทนุ 

 

บริการ  

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจุบัน HKTB ไดจ้ัดท าแผนงานในหลายรูปแบบที่เปิดรับสมัคร 

จากองค์กรอิสระที่มีสิทธิ์หรือบริษัทต่างๆ เช่น แผนโครงการ 

น าร่อง ส าหรับการกิจกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

และการให้ ทุนสนบัสนุนส าหรับการจัดการสัมมนาขนาดเล็ก 

กลุ่มสร้างแรงจูงใจ และประเพณีต่างๆ  

 

มาตรการ 

ที่มีอยู ่

 ถึงแม้ว่าผู้สมัครของแผนการกองทุนจะจ ากัดอยู่ที่องค์กรหรือ 

บริษัทต่างๆ แต่บริการของ HKTB นั้นมีความเป็นกลาง 

โดยค านึงถึงเรื่องเช้ือชาติและการเผยแพร่เป็นสองภาษาทั้งภาษา

                                                           
1 เพิ่มเติมนอกจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาอื่นๆ อีก 11 ภาษาในเว็บไซต์ของ HKTB ซึ่งรวมถึง 

ภาษาอารบิก, บาฮาซา อินโดนีเซีย, บาฮาซา มาเลเซีย, ดัตช์, เยอรมัน, เกาหลี, ฝรั่งเศส, ญ่ีปุ่น, รัสเซีย, ไทย, 

และเวียดนาม 

http://www.discoverhongkong.com/
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จีนและภาษาอังกฤษ 

 HKTB อาจจ าเป็นทีจ่ะขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุล

หรือจากศูนย์เชียร์ CHEER ส าหรับการบริการล่ามแปล

ภาษาในภาษาอื่นๆ เมื่อต้องการ

การประเมิน 

การท างานในอนาค

ต 

 HKTB จะยังคงบังคับใช้มาตรการที่มีอยู่และประเมินการให้

บริการอยา่งสม่ าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความเป็นกลางในเรื่อง

ของความเท่าเทียมกันทางเช้ือชาติ รวมถีง HKTB จะรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการในการใช้ภาษาจากผู้คนที่มี

เช้ือชาติอันหลากหลาย ซึ่งจะน าไปใช้ส าหรับการประเมิน

และปรับปรุงข้อก าหนดการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง

(D) โครงการบรกิารการทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพ

บริการ 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจุบัน HKTB จัดการโครงการบริการการทอ่งเที่ยวที่มีคุณภาพ

(“QTS”) ซึ่งเป็นโปรแกรมมอบประกาศนียบัตรรับรองด้านบริการ

ให้กับ ร้านคา้ปลีก ร้านอาหาร และที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวต่างๆ

เพ่ือให้บริการการท่องเทีย่วอย่างมีคณุภาพ ด้วยการปฏิบัติตาม

เกณฑก์ารประเมินที่ก าหนดเพ่ือให้ได้รับการรับรองในฐานะผู้

ประกอบการ QTS ภายใต้โครงการ

มาตรการ 

ที่มีอยู ่

 แม้ว่าผู้สมัครของโปรแกรมจะถูกจ ากัดอยูใ่นกลุ่มของ ร้านค้าปลกี

ร้านอาหาร และสถานที่พักของนักทอ่งเที่ยวต่างๆ บริการของ

HKTB นัน้ มีความเป็นกลางส าหรับทุกเช้ือชาติ และจัดให้บริการ

ในสองภาษา ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

 HKTB อาจจะขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลหรือจาก

ศูนย์เชียร์ CHEER ส าหรับการบรกิารล่ามแปลภาษาในภาษา อื่นๆ

เมื่อต้องการ

การประเมิน 

การท างานในอนาค

ต 

 HKTB จะยังคงบังคับใช้มาตรการที่มีอยู่และประเมินการให้

บริการอยา่งสม่ าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่า มีความเป็นกลางใน

เรื่องของความเท่าเทียมกนัทางเช้ือชาติ รวมถีง HKTB

จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับความต้องการในการใช้ภาษาจากผู้

คนที่มีเช้ือชาติอันหลากหลาย ซึ่งจะน าไปใช้ส าหรับการประเมิน
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และปรบัปรุงข้อก าหนดการให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 

(E) การฝกีอบรม

มาตรการเพ่ิมเติมที่ 

ด าเนินการไปแลว้ / 

ที่จะด าเนินการ 

 HKTBจัดฝึกอบรมเรื่องความเสมอภาคทางเช้ือชาติให้กับ

พนักงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของพนักงานใน

เรื่องความเท่าเทียมกันทางเช้ือชาติ

ส าหรับสอบถาม กรุณาติดต่อเราได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้: 

โทรศัพท:์ 

แฟกซ์: 

อีเมล: 

เว็บไซต์: 

  ที่อยูไ่ปรษณีย์: 

Ms Catherine Yau:
2508 1234 

(สอบถามข้อมูลของผู้บริโภคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว); 

Ms Suki Lai:
2807 6199 (สอบถามทั่วไป)

2503 6114 

info@hktb.com 

https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html 

11/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road. North Point, 

Hong Kong 

คณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง 

กรกฎาคม 2022

https://www.discoverhongkong.com/eng/contact-us.html



