
Aenoi

หลายคนมองว่าฮ่องกงเป็น  “ของง่าย” อยาก 
มาเที่ยวเมื่อไรก็ ได้ ไม่เห็นต้องเตรียมตัวเลย อ๊ะ  ๆ  
อยา่ชะลา่ใจ เพราะแมก้ระทัง่จะเจยีวไข่ใหอ้รอ่ยยงัตอ้ง 
อาศยัเคลด็ลบั การจะหอบเสือ้ผา้ขึน้เรอืบนิมากนัเฉย ๆ  
เดี๋ยวระดับความสนุกจะด้อยกว่าที่คิด ลองอ่านข้อมูล 
ตรงนี้ดูสักนิด เผื่อจะทำให้ทริป “ฮ่องก๋อง” (ฮ่องกง)  
สนุกมากขึ้น แต่เงินออกจากกระเป๋าน้อยลง

เที่ยว
และช็อปปิ้ง
ใหถู้กลงที่ฮ่องกง
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

เราสามารถเลือกวิธีเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองได้หลายแบบ  
แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน ค่าโดยสารที่ถูกที่สุดคือการนั่งรถบัส  
ถัดมาคือแอร์พอร์ตเอกซ์เพรส (Airport Express หรือ AE) แต่ที่น่าสังเกต 
คือการนั่งแท็กซี่ บางทีก็ไม่ได้แปลว่าแพงที่สุด โดยเฉพาะถ้ามากันสี่คน  
พอหารเฉลี่ยแล้วค่าเดินทางต่อหัวแทบจะพอ ๆ กับแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสเลย  
การจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรา และแต่ละทางก็มี 
เคล็ดลับในการจ่ายค่าโดยสารให้น้อยที่สุดทั้งนั้น

เทคนิคประหยัดค่าเดินทางจากสนามบิน
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• แอร์พอร์ตเอกซ์เพรส
ถ้าใครมีบัตร Standard Octopus อยู่แล้ว อย่าใช้ 

ซื้อตั๋วแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสหากไม่จำเป็น เพราะจะ 
ถูกชาร์จอัตราค่าโดยสารที่แพงที่สุด แนะนำให้ซื้อจาก 
เคาน์เตอร์ตรงทางออกที่มีอยู่หลายจุดจะดีกว่า แค่ 
บอกว่าจะซื้อกี่ใบและลงสถานีไหน จากนั้นพนักงานจะ 
เลือกตั๋วที่ถูกที่สุดให้เอง

คณะที่เดินทาง 2 - 4 คนสามารถซื้อตั๋วแบบกลุ่มได้  
ซึง่จะเปน็วธิทีีท่ำใหร้าคาแอรพ์อรต์เอกซเ์พรสเฉลีย่ตอ่คน 
ถูกที่สุด (ดังตารางด้านล่าง) ตั๋วที่ราคาถูกรองลงมาคือ 
ตัว๋แบบไป - กลบั (round trip) ขณะทีต่ัว๋แบบเทีย่วเดยีว  
(single journey) จะแพงสุดพอ  ๆกับการใช้บัตร Octopus  
ดังนั้นคนที่เดินทางคนเดียวควรซื้อตั๋วแบบไป  -  กลับ 
จะประหยัดกว่า แต่ต้องรักษาตั๋วให้ดียิ่งชีพ เพราะถ้า 
เผลอโยนทิ้งหรือทำหล่นหายแล้วมีคนเก็บได้ เขาก็ 
เอาไปใช้ได้ทันที

Hong Kong - Airport

Kowloon - Airport

HK$ 160

(HK$ 80 per person)

HK$ 140

(HK$ 70 per person)

HK$ 210

(HK$ 70 per person)

HK$ 190

(HK$ 63.4 per person)

HK$ 250

(HK$ 62.5 per person)

HK$ 220

(HK$ 55 per person)

Group Travel Group of 2 Group of 3 Group of 4

ราคาตั๋ว/เที่ยว, ที่มา : www.mtr.com.hk
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

สำหรับคนที่ใช้บริการสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (Cathay Pacific) หรือสายการบินฮ่องกง 
เอ็กเพรสแอร์เวย์ (Hong Kong Express Airways) สามารถซื้อตั๋วแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสใน 
ราคาพิเศษได้จากบนเครื่อง (รายละเอียดจะอยู่ในแค็ตตาล็อกสินค้าปลอดภาษี) 

ข้อดีของการใช้บริการแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสคือ มี in - town check - in service ที่สถานี  
Hong Kong และสถาน ี Kowloon ซึง่เราสามารถเชก็อนิและโหลดกระเปา๋ทีเ่คานเ์ตอรล์ว่งหนา้ 
ได้นานเป็นวัน เช่น บางคนมีไฟลท์ 18.00 น. ก็เอากระเป๋าไปเช็กอินและโหลดตั้งแต่เช้าตรู่ 
แล้วเที่ยวต่อได้ทันที ตัดปัญหาการไป ๆ กลับ ๆ โรงแรม เราจะได้มีเวลาเที่ยวนานขึ้น ยกเว้น 
สายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) ทีไ่มม่เีคานเ์ตอรเ์ชก็อนิให ้ แตท่ีส่ถานมีบีรกิารรบัฝากกระเปา๋ 
แบบคิดเงิน 

อีกหนึ่งข้อดีของแอร์พอร์ตเอกซ์เพรสคือ มีบริการ free shuttle bus รับ - ส่งจากโรงแรม 
ต่าง  ๆ  มาสถานี Kowloon และสถานี Hong Kong ฟรี ทำให้เราประหยัดค่าแท็กซี่ได้อีก 
หลายสบิเหรยีญ ตรวจสอบรายชือ่โรงแรมและเวลารถไดท้าง www.mtr.com.hk/en/customer/ 
services/complom_free_bus.html

สิว - สิว (Little Things)
ถ้าใครไม่ต้องการเก็บบัตรแอร์พอร์ต 
เอกซ์เพรสเป็นที่ระลึก สามารถช่วยลด 
โลกร้อนด้วยการหย่อนบัตรที่ใช้แล้ว 
ลงในกล่องใสให้เขาเอาไปรีไซเคิลได้  
กล่องจะตั้งบริเวณทางออกหลังเครื่อง 
แตะบัตร
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• รถบัส 
แตก่อ่นเราสนแตจ่ะนัง่แอรพ์อรต์ 

เอกซ์เพรส เพราะคิดว่าเร็วดี ลง 
รถไฟแล้วค่อยต่อแท็กซี่จ่ายเพิ่ม 
อีกไม่เท่าไร หารู้ไม่ว่าการขึ้นบัส 
ท่ีเรียกว่า Cityflyer น้ัน ใช้เวลาจาก 
สนามบินถึงที่พักเกือบจะเท่ากัน  
แต่จ่ายถูกกว่าหลายเท่าตัว (ราคา 
แตกต่างกันตามจุดหมาย) ย่ิงใครซ้ือ 
ตัว๋แบบไป - กลบัลว่งหนา้ (prepaid  
return ticket) จะอภิมหาถูก คือ 
ไป  -  กลับราคาถูกสุดอยู่ที่  HK$ 55  
แล้วแต่ระยะทาง

จุดแจ่มของ Cityflyer คือ มี 
รถวิ่งตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นไม่ว่า 
ไฟลท์ของคุณจะเช้าหรือดึกแค่ไหน  

ก็ม่ันใจได้ว่าสามารถเข้าออกสนามบิน 
ไดแ้น ่ จดุรบัสง่กค็อ่นขา้งครอบคลมุ  
ส่วนวิธี จ่ ายสตางค์  จะใช้บัตร  
Octopus กไ็ด ้ หรอืจา่ยดว้ยเงนิสด  
บนรถเลย แต่ต้องเตรียมให้พอดี 
เพราะคนขับไม่มีเงินทอน

ข้อเสียที่พบคือ ถ้าไปจังหวะ  
คนแยะอาจไม่มีที่นั่ง เราต้องยก 
กระเปา๋ขึน้เกบ็บนชัน้ดา้นหลงัคนขบั 
ด้วยตัวเอง ถ้าเต็มก็ต้องหาที่วางไว ้
บนพื้น  ที่นั่ งชั้นบนเขามีจอจาก  
CCTV ให้เราคอยดูกระเป๋าตัวเองที่ 
วางอยู่ชั้นล่างได้ ตรวจสอบจุดรับ -  
ส่งรถบัสได้ทาง www.nwstbus. 
com.hk/routes/airport - bus/route/ 
index.aspx?intLangID=1
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

• แท็กซี ่
สภาพภายนอกรถแท็กซี่ฮ่องกงอาจจะดูเก่า แต่ 

ห้องโดยสารใหญ่นั่งสบ๊ายสบาย ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์  
ที่เก็บของหลังรถกว้างอย่างกับสนามบอล ตอนย้าย 
มาอยูฮ่อ่งกงเราใชแ้ทก็ซีข่นกระเปา๋เดนิทางใบยกัษ ์ 2 ใบ  
ใบกลาง  3 ใบ และใบเล็ก  2 ใบในแท็กซี่คันเดียว 
สบาย  ๆ ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีข้าวของ 
มากมายจนไม่สะดวกจะเดินทางด้วยวิธีอื่น
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ถ้าใครเดินทางมาพร้อมกันสี่คน  
หารเฉลีย่ออกมาแลว้คา่แทก็ซีท่ีจ่า่ย 
แทบจะพอ  ๆ  กับราคาตั๋วแอร์พอร์ต 
เอกซเ์พรส แตไ่ดค้วามสะดวกสบาย 
และไม่ต้องลากกระเป๋าไปต่อรถ 
อีกรอบ ราคาในมิเตอร์อาจไม่ใช่ 
ราคาสุดท้าย  เพราะบางทีมีค่า 
ลอดอุโมงค์ระหว่างเกาะ หรือค่า 
กระเป๋าเยอะบวกเพิ่มนิดหน่อย  
แท็กซี่ฮ่องกงเขาไม่ขี้โกงแม้เราจะ 
พูดจีนไม่ได้  อันนี้พิสูจน์มาแล้ว  
คอนเฟิร์ม!!

เวลานั่งแท็กซี่ในเมืองเราต้อง 
ยืนเข้าคิวให้ถูกป้าย ไม่งั้นเขาไม่รับ 
ขึ้นรถ  ซึ่งแยกชัดเจนว่าคิวนี้ ไป 
ฮ่องกง คิวนี้ไปเกาลูน สีของรถ 
ก็ต่างกัน แท็กซี่ที่วิ่งในฮ่องกงและ 
เกาลูนสีแดง  แท็กซี่ที่ วิ่ ง  New  
Territories สีเขียว และแท็กซี่ที่วิ่ง 
ในเกาะลนัเตาจะสฟีา้ แตส่ว่นใหญ ่
พวกเราเป็นนักท่องเที่ยวก็จะใช้ 
บริการแค่แท็กซี่สีแดง

อย่าตกใจถ้าบอกชื่อโรงแรมดัง 
แล้วแท็กซ่ีไม่รู้จัก จริง  ๆคนขับแท็กซ่ี 
ฮ่องกงเก่งมาก  รู้ทางซอกแซก 
ทุกแยกทุกเลี้ยว แต่ปัญหาคือที่นี่ 
ตั้งชื่อตึกและถนนเป็นสองภาษา  

คือจีนและอังกฤษ (ไม่ยอมทับศัพท์) ซึ่งสร้างความ 
เถา่ทง (ปวดหมอง) ใหก้บัเราในชว่งแรก ๆ ทีย่า้ยมาอยู ่
มาก เช่น บอกว่า Causeway Bay คนขับบางคน 
จะไมรู่ ้ ตอ้งบอกวา่ ถ่องหลอ่วา้น ถึงจะร้องออ๋ แบบนี ้
เป็นต้น ถ้าเจอเหตุการณ์น้ีให้บอกพนักงานคุมคิวแท็กซ่ี  
เขาจะช่วยแปลให้
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

ครัง้หนึง่ระหวา่งอยูบ่นบนัไดเลือ่นทีย่าวทีส่ดุ 
ย่าน Mid - Levels คุณสามีก็พูดขึ้นว่า “มาดู 
อะไรสนุก ๆ นี่สิ” น้ำเสียงเขาตื่นเต้นเหมือนเจอ 
ขุมทอง ทั้งที่ความจริงคือ “เอาบัตร Octopus  
แตะแล้วจะได้ลด HK$ 2 ละ” 

โห เธอตื่นเต้นอย่างกับมีคนแจกคูปอง 
กินข้าวฟรีตลอดชีพ! แต่นะ...HK$ 2 ก็ดีกว่า 
ไม่ได้อะไรเลย

MTR Fare Saver คือจุดแตะบัตร Octopus 
เพื่อรับส่วนลดในการใช้บริการ MTR ครั้งถัดไป  
หน้าจอของเครื่องจะบอกเงื่อนไขการใช้ เช่น  
ได้ลดเมื่อใช้บริการที่สถานี  MTR  
ใดบ้าง (ปกติเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุด) 
ใช้ได้ภายในวันที่แตะบัตร ใช้ได้ 
วั นละครั้ ง  และ ใช้ ไ ด้ กั บบั ต ร  
Octopus แบบเติมเงินเท่านั้น ถึง 
เงื่อนไขจะดูเหมือนมากมาย แต่ถ้า 
ไหน  ๆ  เดินผ่านแล้ว หยิบบัตรมา 
แตะรับสิทธ์ิไว้หน่อยก็ไม่เสียหาย เขา 
มีหลายจุดตามห้างและอาคารที่คน 
เดนิผา่นประจำ ตรวจสอบจุดบริการ 
ได้ทาง  www.mtr.com.hk/en/ 
customer/tickets/fare_saver.html

MTR Fare Saver 
ประหยัดได้สูงสุด
HK$ 2 ทีเดียว
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ชมวิวบนรถราง 
เพื่อนสาวชาวฮ่องกงเคยบอกว่า การนั่งรถรางคือการสูดมลพิษจากควันรถบนถนนดี  ๆ  

นีเ่อง ในหนา้รอ้นยิง่ทรมาน เพราะรถรางไมม่แีอร ์ แถมทีน่ัง่กเ็ลก็ นัง่นาน ๆ แลว้เมือ่ยกน้นา่ดู
พอครั้งหนึ่งมีโอกาสพาแม่ขึ้นรถรางชมวิว เธอชอบอกชอบใจมาก นั่งเกาะหน้าต่างมองคน 

และบ้านเมืองที่รถวิ่งผ่านตาแป๋วเลย เธอว่า “ได้ดูบ้านเมืองเขาโดยไม่ต้องเดินเอง...ไม่เมื่อย  
ฮ่า ๆ” แค่นั้นไม่พอ ยังเรียกร้อง “พรุ่งนี้ไปนั่งกันอีกไหม” เออแฮะ...ท่าทางจะถูกใจจริง ๆ 

สิ่งนี้ไม่ฟรีแต่ก็เหมือนฟร ี เพราะค่ารถถูกแสนถูก คือ ผู้ใหญ่ HK$ 2.30 และเด็ก 3 - 12 ปี  
HK$ 1.20 รถจะวิ่งผ่านถนนสายหลักหลายสาย ได้เห็นแสงสีของเมืองและร้านรวงต่าง  ๆ  
สองข้างทางครบสมใจแน่ เปิดบริการตั้งแต่ 6.00 - 24.00 น. ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนรถอาจติดบ้าง

สิว - สิว (Little Things)
• ฮองกี้เรียกรถรางว่า แต๊งแต๊ง ตามเสียงกระดิ่งของมัน 
• รถไฟฟ้า = เตถีต
• รถมินิบัส 16 ที่นั่ง = สิวป๊า
• รถเมล ์ = ป๊าสี
• แท็กซี ่ = เต๊กส ี
• นั่งแท็กซี ่ = ตาบเต๊ก (ลดรูป เหมือนคนไทยพูดว่า นั่งแท็กกัน) 
• สถานี/ป้ายรถ = จ่าม (เช่น เตถีตจ่าม หมายถึง สถานีรถไฟฟ้า)
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

คูปองและส่วนลดต่าง ๆ 
ระหว่างต่อแถวจ่ายเงินซ้ือบัตรเข้าสถานท่ีท่องเท่ียว  

ลองสอดส่ายสายตาดูโปสเตอร์ท่ีแปะอยู่ตรงเคาน์เตอร์  
เพราะมักมีโปรโมช่ันลดราคาร่วมกับบัตรเครดิตเสมอ ๆ  
โดยคนที่มีบัตรของธนาคารอินเตอร์อย่าง Citibank  
หรอื HSBC เวลามาฮอ่งกงจะมโีอกาสมากเปน็พเิศษ 

เมื่อได้ตั๋วมาแล้ว อย่ารีบร้อนทิ้งสิ่งที่พนักงาน 
แนบมาให้พร้อมใบเสร็จ เพราะอาจเป็นคูปองลดราคา 
สินค้าหรืออาหารตามร้านในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น  ๆ  
เราเคยซื้อตั๋วขึ้นกระเช้า Ngong Ping 360 แล้วได้คูปองลดราคาร้านอาหารและขนมบน  
Ngong Ping Village มาด้วย ทำให้ประหยัดค่าขนมร้าน Honeymoon Dessert ตั้ง HK$ 5  
เลยรู้สึกว่าขนมวันนั้นอร่อยกว่าที่เคย 

กรณเีดยีวกนั เวลาเขา้หา้งแลว้เดนิผา่นจดุวางโบรชวัร์ ใหแ้วะหยบิมาอา่นดู อาจทำใหเ้รา 
รูข้อ้มลูด ีๆ และไดข้องฟรแีบบปุบ๊ปับ๊รบัโชค เนือ่งจากโปรโมชัน่พวกนีบ้างทเีขาไมป่ระชาสมัพนัธ ์
กันโจ่งแจ้ง (เหมือนไม่เต็มใจจะบอก แต่ไม่รอดสายตาเราร้อก...พูดเลย) 

นอกจากนี้ให้ลองตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ HKTDC (www.hktdc.com/mis/ecoupon/en/s/ 
main.html) เพราะมักจะมีคูปองลดราคาร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมาให้โหลดเป็นระยะ 
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สมัครสมาชิก
ผู้หญิงกับบัตรสมาชิก บัตรสะสมแต้ม หรือคูปองส่วนลด ดูจะเป็นคู่แท้ที่ยากจะมีคนแงะ 

เราออกจากกันได้ สะสมกันเข้าไปสิบัตรทั้งหลาย บางใบเก็บนานจนหมดอายุแลกรางวัลแล้ว 
ยังไม่รู้ตัว หรือรู้ทั้งรู้ว่าสะสมอย่างไรก็ไม่ครบจำนวนทันวันหมดเขตแน่  ๆ แต่แหม...มีไว้ก่อน 
มันก็อุ่นใจดีไม่ใช่เหรอ 

เคยซือ้ของซเูปอรม์ารเ์กต็ทีม่ใีหส้ะสมสติก๊เกอรแ์ลกรางวลั สารภาพวา่เราเองไมไ่ดช้อบแกว้ 
พวกนัน้หรอก แตค่วามสนกุอยูท่ีไ่ดเ้อาสติก๊เกอรม์าแปะลงบนใบสะสมทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ตา่งหาก  
ช่วงนั้นเลยแวะไปแต่ที่นั่นที่เดียว ไม่นอกใจไปซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นเลย ถือเป็นกลยุทธ์การตลาด 
ทีไ่ดผ้ลด ี นอกจากนัน้ตามรา้นสะดวกซือ้ เชน่ 7 - Eleven หรอื Circle K มกัมโีปรแกรมสะสม 
สติ๊กเกอร์แลก exclusive figure น่ารัก  ๆ  เป็นระยะ อันนี้ละ ที่นักท่องเที่ยวอาจจะมีโอกาส 
คว้ามาครองได ้ ถ้าเราซื้อของจากเขามากพอ 

ขอ้ดขีองการชอ็ปปิง้ในฮอ่งกงคอื เราสามารถสมคัรสมาชกิรา้นคา้ตา่ง ๆ ไดแ้มไ้มม่ทีีอ่ยูถ่าวร  
ดงันัน้กอ่นซือ้ของใหล้องมองปา้ยหรอืถามพนกังานขายดกูอ่นวา่ ตอ้งซือ้ขัน้ตำ่เทา่ไรถงึจะสมคัร 
ได้ อย่ารีบร้อนซื้อโครมเดียว เดี๋ยวจะพลาดของดี
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

ช็อปปิ้งช่วงลดราคา 
มีใครบ้างไม่ชอบสินค้าลดราคา เห็นป้ายสีแดง  ๆ  และตัวอักษร SALE ที่ไหน คล้ายว่า 

หัวใจจะเต้นแรง อะดรีนาลินหลั่ง ร่างกายที่เดินเที่ยวจนอ่อนล้าอยู่ ๆ ก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นมา 
หน้าตาเฉย ยิ่งถ้าเป็นแบรนด์โปรดจะลั้นลาเป็นพิเศษ ปกติฮ่องกงจะมีช่วงลดราคาอยู่ 3 ช่วง 
คือ ช่วงหน้าฝน ช่วงก่อนคริสมาสต ์ และช่วงก่อนตรุษจีน
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

• SALE ช่วงหน้าร้อน 
คือ ลดราคาใหญ่ทั้งเกาะช่วง 

ปลาย เดื อนมิ ถุ นายนถึ งปลาย 
กรกฎาคม ซึ่งเป็นหน้ามรสุมของ 
ฮ่องกง  บางคนโชคดีมาเจอแค่  
อากาศอบอ้าว มีฝนตกเปาะแปะ  
แต่บางคนแจ็กพ็อตเจอไต้ฝุ่นก็  
เงิบไป ดังนั้นใครมาช่วงนี้ให้คอย 
สังเกตป้ายตรงทางเข้าห้างหรือ 
อาคารจะมีประกาศบอกเอาไว้ใน 
กรณทีีส่ภาพอากาศรนุแรง เราจะได ้
คอยระวังตัว

ที่อันตรายมากคือไต้ฝุ่นระดับ 8  
และ  black rainstorm ซึ่งทาง 
รัฐบาลจะประกาศหยุดงานและ 
ให้พนักงานรีบกลับบ้านทันท ี
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ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน 
เอาแน่นอนไม่ได้ในช่วงนี้ รัฐบาล 
เขาเลยอัดฉีดจัดแคมเปญให้ร้าน 
ต่าง  ๆ  ลดราคากันทั้งเกาะ ปกติจะ 
เกิดขึ้นตามห้างสรรพสินค้า 
ต่าง  ๆ ส่วนแบรนด์ทั้งหลาย  
ตามตลาดริมทางและร้าน 
ทั่ วไปก็ ไม่ ได้มีอะไรพิ เศษ 
เพราะถือว่าราคาถูกอยู่แล้ว  
บางห้างขยายเวลาให้บริการ 
ดึกขึ้นเพื่อให้คนทำงานได้มี 
โอกาสช็อปของถูกบ้าง

อยา่ง Sogo ม ี Thankful Week ทีเ่พือ่นสาวฮอ่งกง 
ยังดี๊ด๊าชอบอย่างยิ่ง เพราะทุกแบรนด์ในห้างจะผสาน 
พลังกันลดกระหน่ำจนกระเป๋าสตางค์สั่นไหว คนออ 
เป็นพิเศษตรงแผนกเครื่องสำอางที่จัดเซตลดแลก 
แจกแถมอยา่งบา้คลัง่ แผนกรองเทา้และกระเปา๋แบรนด ์
ต่าง  ๆกระหน่ำลดราคาอย่างมีนัย เราเคยได้เน็คไทลายเก๋ 
จาก Vivienne Westwood ราคาลด 50 เปอร์เซ็นต์  
เสื้อเชิ้ตยี่ห้อ Pink จากอังกฤษลด 80 เปอร์เซ็นต์ก็มี  
กระทัง่เดรสหวาน ๆ ของ Jill Stuart ราคาไมถ่งึพนับาท 
ก็เคยคว้ามาแล้ว แต่ละวันจะมี  “ตัวเรียกแขก” หรือ 
สินค้าไฮไลต์จากจากแบรนด์ต่าง  ๆ ที่สลับเปลี่ยน 
หมนุเวยีนกนัมาลดราคาถกูแสนถกู และจะลดแคว่นันัน้ 
วันเดียว สามารถตรวจสอบสินค้าเรียกแขกเหล่านี้ 
ได้จากโบรชัวร์ที่แจกตรงทางเข้าห้าง หรือทางเว็บไซต์ 
ได้ก่อนล่วงหน้า
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

• SALE ช่วงก่อนคริสต์มาส 
ส่วนใหญ่จะเป็นช่วง  1 - 2 สัปดาห์ก่อนคริสต์มาส แต่บางห้าง เช่น Sogo ก็จะมี  

Thankful Week ตั้งแต่ปลาย  ๆ เดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้ใครมาหาของขวัญปีใหม่จำพวกของ 
จัดเซตทั้งหลายไม่ผิดหวัง ของลดแลกแจกแถมกระหน่ำไม่ปรานีปราศรัย มีโปรโมชั่นดึงดูดใจ 
ให้ต้องเสียทรัพย์เพียบ

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ฮ่องกงมักมีการจัดตลาดคริสต์มาสขึ้นมาเป็นพิเศษ  
เพราะทีน่ีฝ่รัง่มงัคา่มาปกัหลกัทำงานกแ็ยะ แถมยงัเคยเปน็เมอืงขึน้องักฤษมาตัง้นาน สว่นใหญ ่
ในงานจะมีทั้งสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงมีบู๊ธเล่นเกมและการแสดงต่าง ๆ (อารมณ์ 
คล้ายเพลินจิตแฟร์) ลองตรวจสอบรายชื่อตลาดและสถานที่ได้ทาง hk - magazine.com  
และ www.timeout.com.hk
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• SALE ช่วงก่อนตรุษจีน
เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะสนุกกับการช็อปปิ้งแบบ 

ประหยัดที่ฮ่องกง มักมีในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนตรุษจีน 
เล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน 
ก่อนปีใหม่จีน แต่ก็ไม่จัดว่าฮือฮาเท่าช่วงหน้าร้อน ถ้า 
เลี่ยงได้อย่ามาตรงกับวันตรุษจีนพอดี  (โดยเฉพาะ 
วันเที่ยว) เพราะร้านรวงทั้งหลาย กระทั่งร้านเชนจาก 
ต่างประเทศ (เช่น Zara, M & S) จะพร้อมใจกันปิด 
เงยีบกรบิ หาอาหารกนิกย็าก รา้นอรอ่ยเดด็ดงัทัง้หลาย 
อย่าหวังว่าจะเปิด เดิน  ๆ  ไปนี่นึกว่าเป็นเมืองร้าง แต่ 
ข้อดีคือวันนี้จะมีขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ประจำปีจัดขึ้น 
บนถนน Nathan ตัง้แตร่าว 18.00 - 21.00 น. ยนืดสูนกุ 
เพราะอากาศเย็นสบาย 

สิง่หนึง่ทีจ่ะเหน็ขายแยะมาก  ๆตามถนนหนทางทัว่ไป 
ก็คือ ซองอั่งเปาสารพัดรูปแบบ ทั้งแบบน่ารักและ 
แบบดั้งเดิม สมัยเด็ก  ๆ ถ้าได้ซองอั่งเปาแบบนี้เราคง 
ดีใจน่าดู เพราะทั้งได้เงินเอาไปซื้อขนมและซองที่ใส่มา 
ก็น่ารักน่าเก็บ บางอันทำเป็นลายจุดด้วยนะ โอ๊ย... 
โหวแลง (สวยมาก!) 

ช่วงนี้ถ้าซื้อของตามร้านต่าง  ๆ  จนถึงยอดที่กำหนด  
เขาจะแจกซองอ่ังเปา (red pockets) ให้เราเอาไว้ใส่เงิน 
ตอนตรุษจีนด้วย ธรรมเนียมการแจกซองอั่งเปาฟรีนี้ 
มทีีป่ระเทศสงิคโปรเ์ชน่กนั คลา้ย ๆ การแจกปฏทินิสิน้ป ี
ท่ีบ้านเราน่ันเอง แม้ซองแดงท่ีแจกจะไม่มีเงินสดใส่มาให้  
แต่บางร้านก็ใส่คูปองแทนเงินสดหรือบัตรส่วนลดต่าง ๆ  
มาให้เราแทนคำขอบคุณ
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

กิจกรรมพิเศษ
ฮ่องกงมีการจัดงานแฟร์ใหญ่  ๆเกือบตลอดปี บางงาน 

เปิดให้เฉพาะคู่ค้ามาเจรจาธุรกิจ แต่บางงานก็อนุญาต 
ให้คนทั่วไปเข้าได้ ซึ่งแปลว่าจะมีสินค้ามาขายหรือไม่ 
ก็มีนวัตกรรมมาจัดแสดง ทีเด็ดคือวันสุดท้ายของงาน  
บางบู๊ธไม่อยากขนของที่นำมาตั้งโชว์กลับประเทศ ก็จะ 
ขายเป็น sample sale ที่ตั้งราคาถูกเหมือนได้เปล่า  
แถมเป็นของดีไซน์สวย  ๆซะด้วย เทคนิคคือให้ลงทะเบียน 
เข้างานฟรีทางออนไลน์ก่อนไป ไม่เช่นนั้นอาจต้องจ่าย 
ค่าเข้าราว HK$ 100
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เราควรไปงานช่วงเช้า เพราะตอนบ่ายคนจะเริ่มเก็บของใส่กล่องเตรียม 
กลับบ้าน (เคยไปบ่ายแก่ ๆ ได้ยินเสียงคนดึงเทปกาวปิดกล่องกันแควก  ๆ  
ดังกระหึ่มไปทั้งฮอลล์) แนะนำงาน Mega Show ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย  
ทัง้ไลฟส์ไตล ์ เครือ่งเขยีน และของแตง่บา้น เดนิสนกุมาก ไดข้องใชใ้นครวั 
ดไีซนเ์กม๋าในราคาหลกัสบิบาท (เคยไดแ้กว้นำ้ทีถ่กูเหมอืนไดเ้ปลา่ ภายหลงั 
ไปเจอในรา้น Zara Home ราคาแพงกวา่หลายเทา่ตวั) และผา้หม่ลายแจม่ 
ที่แปะว่าเป็นของขายที่ฮอลแลนด์ในราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาท วันนั้นเดินฟิน 
หิ้วของตัวเอียงกลับบ้าน ข้อเสียเดียวคือ มีร้านเปิด sample sale ราว  
30 - 40 เปอร์เซ็นต์จากร้านค้าทั้งหมด 

ตรวจสอบรายชือ่งานไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง Hong Kong Convention and  
Exhibition Centre (HKCEC) www.hkcec.com/visitors/event - calendar
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ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

Octopus Card
บตัรทีท่ำใหช้วีติในฮอ่งกงสะดวก 

หาใดเทยีบเทยีม นอกจากจะใชจ้า่ย 
ค่าเดินทางท้ังรถไฟฟ้า รถเมล์ รถราง  
และเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ  (ยกเว้น 
รถแท็กซี่) ยังใช้แตะจ่ายค่าสินค้า 
ร้านสะดวกซื้อ  ซู เปอร์มาร์ เก็ต  
ฟาสต์ฟู้ด ร้านเครื่องสำอาง ร้าน 
ขายกนุเชยีง รา้นเสือ้ผา้ รา้นบะหมี ่ 
จะหยิบมาจ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
บนไฟลท์ของสายการบินฮ่องกง 
เอ็กเพรสแอร์เวย์ ตู้กดน้ำ ตู้ขายของ 
ต่าง ๆ ก็ได้ หรือแม้กระทั่งตู้หมุนไข่ 
กาชาปอง!

ยังค่ะ...ความอภินิหารของเจ้า 
ปลาหมึกหนวดยาวยังไม่หมดแค่นี้  
คนฮองกี้เขาใช้เป็นคีย์การ์ดเข้าตึก 
ด้วย และถ้าเราลงทะเบียนบัตร 
ทางออนไลน์ไว้ เมื่อไรก็ตามที่ใช้ 
จ่ายในร้านที่เข้าร่วม เราจะได้รับ 
บนัทกึสว่นลดเงนิสดสะสมไปเรือ่ย ๆ  
อยากใช้ส่วนลดที่ว่าเมื่อไรก็บอก 
พนกังานตดัจากบตัรไดเ้ลย เรยีกวา่ 
เป็นบัตรที่ทุกคนต้องมี และสำคัญ 

รองลงมาจากบตัรประชาชนเลยเชยีว
และด้วยกลัวว่าคนจะเบื่อ (หรือ 

อีกทีคือหัวการค้า) เขาเลยผลิต  
Octopus Ornament ออกมาขาย 
ในราคาแพงกวา่บตัรธรรมดา ซือ้ได ้
ที่ห้องจำหน่ายตั๋วในสถานีรถไฟฟ้า 
หรือทางออนไลน์ โดยจะนำคาแร็กเตอร์ดัง  ๆ  มาทำ 
เป็นฟิกเกอร์ตัวจิ๋วคล้ายพวงกุญแจ เช่น ฟิกเกอร์ 
ชิบิมารูโกะจัง เฮลโหลคิตตี้ หรือพอลแฟรงค์ ซึ่ง 
มีคุณสมบัติเหมือนบัตร Octopus ทุกประการ และ 
ถ้าเกิดห่วงที่คล้องไว้ขาด เจ้าฟิกเกอร์ก็จะปิ๋วหายไป 
ทำให้ เงินเราลอยวูบหายตามไปด้วย  ของแบบนี้  
ใครเก็บได้เขาก็เอาไปใช้ได้เลย และคงเพราะเหตุนี้ 
เขาเลยกำหนดวงเงินสูงสุดท่ีจะเติมในบัตรได้ท่ี HK$ 1,000 

ซื้ อบัตร  Oc topus  ใหม่ ได้ ในราคา  HK$  150  
สำหรับบัตรผู้ ใหญ่  และ  HK$  70 สำหรับบัตรเด็ก  
โดยจะกันเป็นค่ามัดจำ HK$ 50 ที่เหลือเป็นยอดเงิน 
ที่นำไปใช้ได้
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Shopping Bag 
รา้นสะดวกซือ้ เชน่ 7 - ELEVEN,  

Circle K และซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ  
จะไมใ่หถ้งุพลาสตกิ นอกจากเราขอ  
ซึ่งเขาจะคิดสตางค์ใบละราว  50  
เซ็นต์ แต่ก่อนยังพอมีบางซูเปอร์- 
มาร์เก็ตที่แจกฟรีบ้าง แต่ทางการ 
เริ่มเข้มงวดด้วยการออกมาตรการ 
ปรับร้านค้าถ้าไม่คิดเงิน เริ่มตั้งแต่ 
เดือนเมษายนปี 2015 เพื่อควบคุม 
การใช้ถุงพลาสติกในฮ่องกงให้  
น้อยลง มลพิษจากการทำลายขยะ 
จะได้ลดลงบ้าง คงเคยได้ยินข่าว 
เป็นระยะ  ๆ ว่าฮ่องกงเป็นหน่ึงในเมือง 

ที่มีมลพิษในอากาศสูงมาก บางวันถึงกับห้าม 
ประชาชนออกกำลังกายนอกบ้าน เพราะกลัวจะ 
สูดสารพิษเข้าปอดมากเกินไป เรายังเคยรู้สึก 
อึดอัดหายใจไม่ค่อยออก พอมองออกไปนอก 
หน้าต่างเห็นเป็นหมอกมลพิษคลุมทั่วบริเวณ  
น่ากลัวมากเลย

เอาเปน็วา่แมเ้งนิ 50 เซน็ตจ์ะไมม่ากมายอะไร  
แต่การติดถุงช็อปปิ้งเบา  ๆ  มาสักใบยังช่วยลด 
สภาวะโลกร้อนทางอ้อมได้ จะมาหาซื้อที่นี่ก็ได้  
มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านเสื้อผ้าทั่วไป  
ถอืเปน็ของทีร่ะลกึจากฮอ่งกงไดอ้ยา่งหนึง่ แตถ่า้ 
ซื้อของน้อยชิ้น จะใช้วิธีถือกลับที่พักเลยก็ได้  
คนส่วนใหญ่ก็ทำกัน
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น้ำดื่ม
มคีนบอกวา่นำ้ประปาฮอ่งกงดืม่ 

ได ้ แตเ่รากย็งัคลางแคลงใจอยู ่ แม ้
ตัวน้ำจะสะอาดใสและผ่านการ 
ฆ่าเชื้อจนไร้พิษ แต่ท่อที่น้ำวิ่งผ่าน 
นี่สิ เก่าแก่ไม่รู้กี่สิบปี เดาไม่ถูก 
เลยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง  เลย 
ตัดปัญหาด้วยการกรองก่อนเพื่อ 
ประคับประคองความรู้สึกทางใจ  
สำหรับคนมาเที่ยวแนะนำให้ซื้อน้ำ 
บรรจุขวดดื่ม แหล่งที่ถูกที่สุดคือ 
ตามแผงขายหนังสือพิมพ์ริมทาง  
บางแผงถูกกว่าซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ 
ครึง่ตอ่ครึง่เลย เพยีงแคน่ำ้จะไมเ่ยน็ 
ฉ่ำช่ืนใจเพราะไม่ได้อยู่ในตู้แช่เท่าน้ัน 
เอง
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อาหารการกิน
ฮ่องกงขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยอาหาร 

อรอ่ยลำ้ กระทัง่จากรา้นหอ้งแถวธรรมดา๊...ธรรมดากย็งั 
กลมกล่อม “หมี่กรึบ เกี๊ยวเด้ง ซุปกลมกล่อม เนื้อตุ๋น 
แคแ่ตะปลายลิน้กล็ะลายลงคอ” จนแทบหารา้นทีร่สชาติ 
แย่มากจนอยากถือป้ายประท้วงด้านหน้าให้เลิกขายไมเ่จอ  
ยืนยันมาแล้วจากคนใกล้ตัวที่ไปร้านไหนก็สั่งแต่หว่าน- 
ต้านหม่ี หรือบะหม่ีเก๊ียว กินเสร็จก็บอก “อร่อย ๆ” มันทุกท่ี  
ดังนั้นถ้าเห็นร้านไหนคนแยะ  ๆ ท่าทางเก่าแก่ หรือ 
หมูแดงท่ีแขวนอยู่หน้าตาน่าทานก็เข้าไปดู ปกติค่าอาหาร 
ตามร้านเหล่านี้เริ่มต้นราว HK$ 35 ต่อคน ขึ้นอยู่กับ 
ปริมาณและสิ่งที่เราสั่ง แต่ถ้าทานตามร้านอาหารหรือ 
ในห้างสรรพสินค้ามักเริ่มต้นหลักร้อยเหรียญขึ้นไป

23



ถูกและฟรีมีที่ฮ่องกง

ถ้าทานตามร้านห้องแถว ให้ 
เตรียมใจไว้เลยว่าจะต้องนั่งหายใจ 
รดต้นคอกับคนแปลกหน้า ยิ่งเป็น 

เวลาอาหารดว้ยแลว้ เราจะโดนใหน้ัง่แชรโ์ตะ๊ (ทีไ่มเ่กีย่ว 
กบัการกนิโตะ๊แชร)์ โดยเฉพาะคนทีม่าแคห่นึง่ถงึสองคน  
เพราะเขาจะไม่ปล่อยให้เก้าอี้ว่างโดยไม่จำเป็น ดังนั้น 
การนั่งกินข้าวบนโต๊ะเล็ก ๆ ร่วมกับคนแปลกหน้าจึงเป็น 
เรื่องปกติในฮ่องกง และบ่อยครั้งที่มิตรภาพน่ารัก  ๆ  
มักเกิดขึ้นตรงนั้น เราเคยเสนอให้คนแปลกหน้าที่นั่ง 
รว่มโตะ๊ลองทานอาหารทีเ่ราสัง่ และคนแปลกหนา้กเ็คย 
ขอชามเลก็  ๆมาตกัซปุหนา้ตานา่ทานใหเ้ราลองชมิ (หรอื 
เพราะเราทำตาละหอ้ย นำ้ลายยอ้ยมองเขากนิกไ็มรู่ไ้ด)้  
เราว่าเป็นภาพที่น่ารักมากเลย 
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ภาษาคืออุปสรรคหลักอย่างหนึ่งในการสั่งอาหารที่ 
ฮ่องกง เทคนิคที่เราใช้บ่อยคือการถ่ายรูปสิ่งที่ต้องการ 
จากภาพทีต่ดิอยูห่นา้รา้นไปเปดิใหอ้าเจด้ ู ใครมหีนงัสอื 
ไกดบ์ุก๊หรอืภาพจากไอจกีใ็ชไ้ดเ้ชน่กนั สองคอื (คอ่ย ๆ)  
ชี้ไปยังจานอาหารของคนข้าง ๆ ที่หน้าตาน่ากิ๊น...น่ากิน  
หรือสาม จะขอเมนูภาษาอังกฤษด้วยการบอกว่า “ยิ้ง- 
หมันฉ่อยผาย” ร้านส่วนใหญ่จะมีเตรียมไว้ แต่ไม่ค่อย 
หยิบมาใช้ เพราะลูกค้าทั่วไปอ่านภาษาจีนออก

ที่นี่มีร้านอาหารได้รับรางวัลมิชลินสตาร์เยอะมาก  
และไมจ่ำกดัวา่ตอ้งเปน็รา้นอาหารเลศิหรปูพูรมหนาเตอะ 
เท่าน้ัน ร้านข้างทางธรรมดา  ๆราคาไม่แพงก็ได้ดาวมิชลิน  
หรือได้รับการแนะนำในหนังสือมิชลินไกด์หลายร้าน  
เช่น  ติ่มซำ  T im Ho Wan ซึ่ งซาลาเปาหมูแดง  
(ชาสุ่ยเปา)  อร่อยล้ำ หรือร้านโจ๊ก  Congee King  
เนื้อโจ๊กเนียนนุ่มเสิร์ฟมาในชามไม่ใหญ่มาก แถมมี 
เมนูข้าวอบนุ่ม ๆ ให้สั่งด้วย 
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ขนมฮ่องกงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ประเภท 
มะม่วงสาคูในน้ำกะทิ มะละกอตุ๋นกับเห็ดหูหนูขาว 
ต้มถั่วสารพัดรูปแบบกับสาหร่าย  ซุปอัลมอนด์บด 
เนื้อเนียน หรือผลไม้สดโปะบนเต้าฮวยนุ่ม  ๆ ราคา 
เร่ิมต้นราว HK$ 25 เห็นท่ัวไปคือ Honeymoon Dessert,  
Hui Lau Shan, Lucky Dessert แต่ถ้าแหล่งท่ีมีร้าน 
ขนมชุกชุมคือแถวสถานีรถไฟ Tin Hau (ทางออก A1)  
ร้านโปรดของเราคือ Ching Ching Dessert ซึ่งอร่อย 
ทัง้แบบเมนรูอ้น เชน่ ถัว่ตม้ และเมนเูยน็ เชน่ ผลไม ้
ผสมเฉาก๊วยหรือพุดดิ้ง อีกร้านที่อยากแนะนำเป็น 
ร้านไอศกรีมทำสดชื่อ Lab Made เพราะเขาเปลี่ยน 
เมนูสนุกสร้างสรรค์ให้เราอยากกินเรื่อย แถมอร่อยด้วย  
(facebook : LabMadeHK)

สำหรับคนที่อยากหาไอเดียเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหาร 
ในฮ่องกง แนะนำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ Open 
Rice Hong Kong เพราะชนชาวฮองกี้เขาใช้ในการ 
หาร้านและมีการรีวิวกันจริงจัง เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง 
ที่เชื่อถือได้
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