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ตึก Sino แถวมงกก ตึก CTMA
Oriental 188 Shopping Centre อะครับ อยูฝงฮองกง อยู
ระหวางสถานี MTR(สายสีน้ําเงิน) Wan Chai กับ
Causeway Bay  ในนั้นใหความรูสึกแบบสะพานเหล็กเลย
ครับ   -MTR Wan Chai Station Exit A4 turn right, walk
towards Causeway Bay on Hennessy Road     สําหรับ
อาคาร 298 Computer Zone จะเนนทางดานของสินคา
คอมพิวเตอรและ IT มากกวาครับ

golden shopping center
วิธีไปใหขึ้นรถไฟฟาสาย central (สายสีแดง) ไปลงสถานี
Sham Shui Poแลวข้ึนมาบนดินก็จะเห็นเอง ที่นี่รานจะ
คลายๆกับรานที่สะพานเหล็ก  ใหลองเดินเช็คราคากอน
เพราะเกมเดียวกัน แตละรานราคาไมเทากันแถมยังตอไดอีก

-ตลาดของเลน Tai Yuen  Streetยาน WanChai
สถานี PO LAM อยูสุดสาย สีมวง พอออกจากประตูก็ใหขึ้น
บันไดเลื้อนที่อยูขวามือสุด Metro City เปนหางของแถบนี้มี
ทั้งหมด 2 ฝง  มีรานของเลนชื่อราน Wonderworld -ตึก Sincere ใกลๆ Dragon Hostel ( sincere House)
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รายช่ือแหลงชอปปงท่ีนาสนใจ
ฝงฮองกง
เซ็นทรัล
ยานธุรกิจสําคัญของฮองกงเต็มไปดวยตึกระฟาติดกระจกเงาวับรวมทั้งหางและรานคาหรูปูพื้นหินออน
บรรยากาศที่แตกตางกันราวฟากับดินระหวางตลาดกลางแจงแบบเดิม ๆ กับหองเสื้อดีไซเนอรชวยสรางความหลากหลาย
และความตื่นเตนใหกับการจับจายซื้อหาสินคาของคุณ แหลงชอปปงหลากหลายกระจัดกระจายอยูระหวางที่ทําการของรัฐ
และสถาบันการเงินการธนาคารรอใหนักชอปไปคนพบ แหลงชอปปงสําคัญ ๆ ไดแก เดอะแลนดมารค เดอะแกลลอเรีย
ปร้ินซบิลดิ้ง อเล็กซานดรา เฮาสและอินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ เซ็นเตอร มอลล ซ่ึงเต็มไปดวยหองเสื้อดีไซเนอรและ
รานคาแบรนดเนมชั้นนํา

แอดมิรัลตี้
แอดมิรัลตี้ก็เปนอีกยานหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องสินคาแบ
รนดเนมหรู แปซิฟคเพลซ หางที่เปนที่นิยมที่สุดแหง
หนึ่งของฮองกง นับเปนสถานที่ที่ไมควรพลาดหากไป
ในแถบนี้ คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญของฝากถูกใจได
จากบรรดารานคากวา 130 ราน ซ่ึงรวมถึงรานดัง ๆ อยาง

มารคส แอนด สเปนเซอร เลน ครอวฟอรด เซบู และรานดีไซเนอรช้ันนําอีกมากมาย มีทางเชื่อมจากสถานีรถ MTR สถานี
แอดมิรัลตี้มายังหางแปซิฟคเพลซ
คอสเวย เบย
คอสเวย เบย เปนที่รูจักกันในหมูชาวฮองกงในฐานะ ?ลิตเติล เจแปน?
เนื่องจากเขตนี้เปนที่ตั้งของหางสรรพสินคาญี่ปุนใหญ ๆ หลายแหง
บริเวณนี้เต็มไปดวยรานคาจําหนายรองเทา เครื่องใชไฟฟา และเสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน ลองเดินชมตามศูนยการคาแถบนี้ ไมวาจะเปน ไทมส
แควร แคโรไลน เซ็นเตอร เวิลดเทรดเซ็นเตอร เดอะลี การเดนส ลี เธีย
เตอร พลาซา แฟชั่น ไอรแลนด และไอรแลนด เบเวอรล่ีย คุณจะได
เพลิดเพลินไปกับสินคาแฟชั่นหลากหลายและอาหารนานาชนิด บริเวณ
ยานสแควร ในวินดเซอร เฮาส เปนที่รูจักกันในฐานะแหลงจําหนายผลิต
ภัณฑเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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วันไช
ถนนยานวันไชอบอวลไปดวยบรรยากาศอันเกาแกและเต็มไปดวยแหลงช
อปปงที่นาตื่นตาตื่นใจ บริเวณถนนควีนสตะวันออก เต็มไปดวยราน
จําหนายเครื่องหวายและเครื่องเรือนแบบจีนชั้นดีซ่ึงพรอมจะบริการสงสิน
คาใหคุณถึงบาน
ตรอกสปริง การเดน เลน เปนแหลงจําหนายเสื้อผาราคาถูกใจ แผงจําหนาย
สินคาที่ตลาดแหงนี้ขายแตสินคาที่ผลิตเพื่อสงออก จึงมีคุณภาพและราคาที่

หาไดยากจากที่อ่ืน นอกจากนี้สปริง การเดน เลนยงัตั้งอยูติดกับตลาดสดและตลาดจําหนายของแหง จึงนับเปนยานชอปปง
ที่มีสีสัน ใหคุณไดสัมผัสกับบรรยากาศหลากหลายวัฒนธรรมบริเวณใจกลางเขตวันไช สปริง การเดนเลน ตั้งอยูระหวาง
ถนนควีนสตะวันออกกับถนนจอหนสตัน
สแตนลี่ย
ลองเดินชมตลาดในยานชายฝงที่มีช่ือเสียงที่สุดแหงหนึ่งของฮองกง สแตนลี่ยมารเก็ตเปน
ศูนยรวมแผงลอย รานคาและรานอาหารมากมาย ตลอดถนนสายประวัติศาสตรนี้คลาคล่ํา
ไปดวยพอคาแมคาจําหนายภาพเขียนจีน งานหัตถกรรมและเครื่องเรือน ของสะสมที่ทําจาก
ผาไหม ของกระจุกกระจิกและสินคาที่ระลึกหลากหลายประเภท ตลาดแหงนี้เปดตั้งแต
ประมาณ 10:00 ? 18:00 น.ทุกวัน

ฝงเกาลูน
จิม ซา โจย
หางสรรพสินคาและศูนยการคาหลายแหงแถบเกาลูนซึ่งจําหนายสินคา
แฟชั่นทันสมัยเปนสถานที่ควรคาแกการไปเลือกซื้อหาของถูกใจ หาม
พลาดรานจําหนาย สินคาราคาโรงงานแถบถนนแกรนวิลลและในเขต
ฮุงฮอม

เยามะไต
เยามะไตเปนที่ที่คุณจะรูสึกตื่นตาตื่นใจอยูตลอดเวลา ถนนแถบเยามะไตเต็มไป
ดวยรานจําหนายเครื่องประดับและเสื้อผาหลากหลาย บรรยากาศสวางไสวไป
ดวยแสงไฟนีออนยามค่ําคืน แตที่มีช่ือเสียงยิ่งไปกวา ก็คือตลาดขางถนนแถบ
เยามะไต หากมีเวลาควรลองแวะไปเดินชมตลาดนัดกลางคืน เทมเปล สตรีท
ตลาดหยกและเดินชมเมืองบริเวณนี้ที่มีบรรยากาศนาหลงใหล
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มงกก
มงกกขึ้นชื่อวาเปนยานที่มีตลาดบรรยากาศจอแจที่นาแวะไปจับจาย
ตลาดเลดี้ส มารเก็ตบนถนนตุงฉอยในเขตมงกกนับเปนตลาดกลางวันที่เปนที่นิยมมากที่
สุดในเขตเกาลูน ตลาดแหงนี้เหมาะสําหรับนักชอปที่ตองการจะหาเสื้อผา เครื่องประดับ
และของกระจุกกระจิกสําหรับตกแตงบานราคาถูก นอกจากนี้รานคาและแผงลอยหลาย
แหงยังจําหนายสินคาสําหรับผูชายและเด็กอีกดวย

ตลาดปลาทองในเขตมง
กกเปนแหลงหาซื้อของประดับตูปลา ซ่ึงเชื่อกันวา
สามารถนําโชคดีมาใหเจาของหากตั้งถูกตําแหนงในบาน
ตามหลักฮวงจุย ใกล ๆ กันเปนแหลงชุมนุมของคนเลี้ยง
นกในฮองกง ซ่ึงมักจะมาพบปะกันที่ตลาดนก ซ่ึงตั้งอยู
บนถนนเหยินโปในเขตมงกก ตลาดอีกแหงที่นับเปน
ตลาดจําหนายสินคาเฉพาะดานที่มีสีสันที่สุดแหงหนึ่งของ
ฮองกง ไดแก ตลาดดอกไม ซ่ึงจําหนายดอกไมกล่ินหอม
นานาพรรณ พันธุไมแปลก ๆ และตนไมนําโชค

ชําฉุยโป
ชําฉุยโปนับเปนแหลงจําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกสมีช่ือ ที่ชํา
ฉุยโป คุณสามารถจะหาซื้อสินคาคอมพิวเตอรทุกประเภทได
ในราคาไมแพง ถนนอัปหลิวซ่ึงอยูในบริเวณเดียวกัน เปนตลาด
ที่จําหนายสินคามากมาย หากตองการจะหาซื้อสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่ดีเหมือนใหม ตลาดแหงนี้นับเปนแหลงที่นา
สนใจที่จะลองมาซื้อสินคาในฮองกงและลองตอราคาเลือกซื้อ
สินคา สําหรับการเดินทาง ใหนั่ง MTR ลงสถานี ชําฉุยโป ใช
ทางออก C2
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เกาลูนทง
เฟสติวัล วอลก ในเกาลูนทงนับเปนศูนยการคาที่ใหมที่สุดแหงหนึ่งของฮองกง ลองแวะไปจับจายตามรานที่ขายทุกอยาง
ตั้งแตเครื่องประดับตกแตงบานไปจนกระทั่งถึงสินคาแฟชั่น อีกทั้งยังมีรานอาหารกวา 25 แหง ลานสเก็ตน้ําแข็งและโรง
ภาพยนตร 11 จอ เฟสติวัล วอลกตั้งอยูตรงสถานี MTR เกาลูนทงพอดี

เกาะลันตา
ซิงยี่
มาริไทม สแควรในซิงยี่นับเปนสถานที่รวมสมัยที่ผสมผสานบรรยากาศเกา ๆเขากับความนําสมัยของฮองกงไดอยางลงตัว
ที่นี่มีรานคากวา 200 แหง รานอาหารบรรยากาศหรูและโรงหนัง ตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาติฮองกง จึงเปนแหลงชอป
ปงที่ไดรับความนิยมในหมูผูโดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮองกง

Hong Kong Skymart
ชอปปงสุดทายกอนกลับออกมาจากฮองกง โดยจะอยูใน Airport ขาออกนั่นเอง  เรียกไดวาใครที่ขาดเหลืออะไร ก็มาเก็บ
ตกที่นี่(แมวาจะราคาสูงก็ตาม) ใน Skymart จะประกอบดวยรานคา หลากหลาย ไมวาจะเปนรานสินคา หรือของกินตางๆ
โดยเฉพาะราน Hong Kong Disneyland ที่ผมตองไมพลาดที่จะเก็บตกของที่นี่ครับ  ^O^
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ของกิน
Krispy Kreme : โดนัทที่นาอรอยมากๆครับ แนะนําใหลองไปชิม ใครอยูเมกาหรือออสเตรเลีย คงรูจัก

 Royce Chocolate  ชอคโกแลตยี่หอดังจากญี่ปุน   มีใน City Super หางตางๆตามแผนรูปดานลางซาย รูปแบบที่อรอยๆคือ
ดานขวา
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ยานของกิน จิมซาจุย

Sweet Dynasty ตรงขาม Harbour City ถนนแคนตัน มีติ่มซํา บะหมี่หมูแดง โจก ขนม และเตาฮวยหวานสูตรโบราณ ออก
MTR จิมซาโจยทางออก A1
สเต็ก ช้ันลางOcean Terminal มีหนาใหเลือก3Option หัวละ27 HK$ อรอยมากๆ เปนรานแบบ Self Service  คือเดินไป
หยิบอาหารเองเมื่อถึงคิว รานอยูถัดจาก McDonald เดินไปหนอยมีปายบอกราคาอยู
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ยานของกิน จอรแดน

รานโจกชื่อดังที่ใครๆก็พูดถึงแถวๆโรงแรมมาเจสติก
ผมเลยเดินไปตามถนนนาธาน พอเจอถนน Saigon ก็เล้ียวเขาไปเลยจะเจอรานโจกราน
นี้ อยูตรงขามโรงแรมมาเจสติค ติดปาย ไมลองไมรู ไวดวย  ที่นี่มีขายบะหมี่ลูกชิ้นปลา
ดวยแตเมนูช่ือดังเห็นจะเปน โจกเปาฮื้อ ชามละ 80 เหรียญนั่นเอง

บะหมี่เกี๊ยว 10 เหรียญ เดินตามถนนNathan ไป Jordan เลยโรงแรม Shamrock ถึงหัว
มุม4แยกฝงตรงขาม ทางซายมี Mc ตรงถนน Temple Street มีรานอยูในซอยติดกับ Mc
ขายชามละ 10 เหรียญเกือบทุกอยาง
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ยานของกิน yao ma tei

ขาวอบหมอดิน เจออยูแถวๆ Temple St Market ถาจําไมผิด รานนี้นาจะอยู Woosung St ที่ขนานไปกับ Temple St ครับ
กรรมวิธีวา อยาเพิ่งเปดฝานะ ตองรอ 1 นาที เดี๋ยวกลับมาเปดฝา ถึงจะกินได

Eat Together : รานนี้อยูที่หัวมุม Wing Sing Lane กับ Arthur St ถาเดินมาจาก Nathan Rd ฝง
ตรงขาม เยื้องๆธนาคารกรุงเทพเลย ถาเดินไปตาม Wing Sing Lane ก็จะเปน Temple St Market
North รานนี้มีอยูที่ ตรงแถวๆ Ladies Market อีกรานนึงดวยครับ
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ยานของกิน Prince Edward ปลายถนน Mongkok

ราน Ajisan Ramenที่ถนน Argyle St ซ่ึงอยูตรงปายรถบัสสาย 2A  อาหารญี่ปุนแนว Fast Food
อรอยมากๆ วิธีมางายๆ คือผานจากหัวมุม ราน Esprit แลวเดินมาเรื่อยๆ จะเจออยูริมถนน รานนี้
เคยไปชิมแลวเหมือนกัน อรอยมากๆครับ
Belgium Waffle ที่อยูใกลๆหัวมุมถนน Nelson St  โดยเลียบกับถนนSai Yeung Choi Street

รานทาโกะยากิ ที่ถนน Sai Yeung Choi ดานถนน Shantung Street
รานลูกชิ้น ตําแหนงตรงแผนที่ สังเกตคือ แถวนั้นคือแยกสุดๆใกลๆตึก CTMA ขางๆรานขาย
วีดีโอหนังตางๆ จะมีรานลูกชิ้นหลายราน แนะนํา ปลาหมึกชุปแปงทอดครับ อันนี้แนะนํา
เลยเพราะอรอยมากๆ ปลาหมึกทอดกรอบๆ แลว พอใสถุง ก็จะโรยเกลือครับ กินมันสเพลิน

ไปเลย   ปลาหมึกยาง เปนอีกรานที่ขายปลาหมึกยาง นากินครับ ผมเดินผานตอนเชาๆ เห็นขายอยู
เลยลองซื้อมาชิม เคาจะหั่นแลวราดซอสมาใหครับ รานจะอยูแถวๆรานลูกชิ้น ถาจากแผนที่ก็เดิน
ไปทางรานโรตีครับ
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ยานของกิน Central

Hardee's  รานนี้อยูถนน Queens Road Central ไมไกลจาก Mid Level Escalator
เทาไหรนัก
Lan Fong Yuen รานขายชาถุงเทา หอมกรุนราคา 11 HK$ และแฮมเบอรเกอรหมู
ทอด 13 HK$ เปด7.00-18.00 จ.ถึง ส. ปดวันอาทิตยและวันหยุดราชการ เดินทาง
โดย MTR สถานี Central Exit D2 มาทาง Stanley Street
ราน Yung Kee รานชวนชิมโดยนักชิมฮองกง ราคาคอนขางสูง HK$ 200/คน  นั่งรถใตดิน ออกสถานี Central ทาง D2 ราน
อยูที่ถนน Wellington Street Opening hours: 11:00 to 23:30 หัวมุมถนนตัดกับถนน D.Aguilar St.
Tai Cheung Bakery  รานพายไขช่ือดัง MTR ลงสถานี Central Exit C เดินมุงหนาไปยัง Queen Victoria Street  ลงจาก
สะพาน Mid-level ที่ถนน Lyndhurst terrace แลวเล้ียวขวาไปนิดเดียวก็เห็นรานทารตไขช่ือดังละครับ  ราคาปกติ 3.5
เหรียญ  เวลาเปด 7.00-20.00 น.
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ยานของกิน Sham Shui Po

มีรานอาหารที่ Dragon Center  และรานตรง Ki Lung Street ตรงบันไดเลื่อนสะพานลอยขามไปหาง Dragon Centre เลย
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ยานของกิน Wong Tai Sin

ขาวหมูกรอบ - ซิวหยุกฝาน (ซิวหยุก - หมูกรอบ)
ขาวหนาเปด – ซิวอับฝาน (อับ/หงับ – เปด)
ขาวหมูแดง – ชาซิวฝาน (หมูแดง - ชาซิว)
เกี๊ยวน้ํา – หวั่นตั๊น / เกี๋ยวทอด- จาหวั่นทั๊น
บะหมี่หมูแดง - ชาซิวหมี่น
หมูแดง หมูกรอบ - ชาซิว ซิวหยุก
เปดยาง - ถ่ินอาบ
บะหมี่แหง – โลวหมื่น / บะหมี่น้ํา-ทองหมิ่น
ปลาหมึกทอดเกลือ - จิว หยิ่ม เหยา หยู โซ
เนื้อตุน-หงาวจาบ

โจกหมู-จยูหยกจก / ใสไข-เลหาะตาน
โจกเนื้อ-เหงาหยกจก
โจกไขเยี่ยวมา-เผตานจก
ผัดซีอ๊ิวเนื้อ – กองฉาวอาวหอ
ผัดซีอ๊ิวหมู – กองฉาวหยกผื่นหอ
บะหมี่ลูกชิ้นปลา-ยวูตานหมิ่น
บะหมี่เกี๊ยวปลา-ยวูเฝยกาวหมิ่น
หมี่เนื้อเปอย-เหงาหยกหมิ่น
ขนมจบี-ซ้ิวหมาย
ซาลาเปาหมูแดง-ซาซิวปาว

ซาลาเปาครีม-หนายหวอง
ปาว
ชานม => หนาย-ฉา
ชานมเย็น => ตง-หนาย
ตงเหลงมงฉา – ชามะนาว
ใสน้ําแข็ง
น้ําเปลา-โสย

คิดเงิน - หมายตาน
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ยานของกิน Causeway Bay

- รานลูกชิ้นไม ตรงแยก ดานหนาหางโซโก ราคาไมละ  6
เหรียญ นอกจากลูกชิ้นยังมีพวกน้ําตางๆเชน น้ําออย ขายอีก
ดวย

- Maxim สาขา Causeway Bay อยูติดตึกหาง Mitsukoshi เดิน
ออมไปดานหลังมีทาง

- ขึ้นเล็กๆ เปนอาหาร Fastfood แบบจีน
-     รานเกี๊ยวกุง Chee Kei อยูถนนฝงหนา Timesquare เปนรานมี
ปายโคมไฟรูปอาหาร สีเหลืองๆ หองเดียว ติดกับรานขายน้ําและ
ของหวานประเภทมะมวง เมนูแนะนําคือ “หวั่น-ทั่น-หมิ่น” เปนบะหมี่เกี๊ยวกุงแบบฮองกง ใสซอส XO ดวย
- Ho hung Kee อยูใกล Timesquare เดินไปตามถนน Metheson ใกลๆกับ Lee Theatre Plaza  ขายบะหมี่เกี๊ยวกุง โจก
-  Crystal Jade Noodle อาหารขึ้นชื่อคืกวยเตี๋ยว เนื้อนุมและหวานมาก รานอยูใต Time Square ติดกับ Mcdonald
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พาหนะ
KCR ขึ้นที่ Mongkok : เดินตรงไปทางตรงขามกับที่จะเดินไปขึ้นMRTไปทางที่คนนอยๆนั่นอะคะ ไมตองตกใจ เดินไป
เร่ือยๆ ไมตองขามไปอีกฝงของถนนใหญเลยนะคะ แคเดินขามทางมาลายของถนนเล็กๆไป แลวเดินตรงไปขางหนาอีกนิด
ก็จะเจอบันไดเลื่อนขึ้นไป พอ
ขึ้นไปแลวหาไมยากคะ เดิน
ตามไปเลยคะ เพราะไปKCRกัน
ทั้งนั้น อีกวิธี ถาหลงจริงๆ ไป
ขึ้นMRTแลวตอที่ จิมซาจุยก็ได
รถรา ง  :
เทาที่ทราบจะมี 3 สายที่นั่งได
(จิงๆอาจจะมีมากกวานี้) ขึ้น
รถรางทางดานหลัง จะใหวิว
สวยก็ขึ้นชั้นบน พอใกลถึงจะ
เห็นปายSOGO แตไกลก็เตรียม
ลง หยอด 2 เหรียญลงกระปอง
หรือ ใชบัตรOCTOPUS แปะ
แลวก็ลงไดเลย   สายรถมีดังนี้
Shau Kei Wan --> Western
Market Shau Kei Wan -->
Happy Valley
North Point --> Whitty Street
Happy Valley --> Kennedy
Town
Causeway Bay --> Kennedy
Town Western Market -->
Kennedy Town
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รานขายของ Disneyland (นอกจากรานของ Disneyland ปกติที่สนามบิน)
รานนี้จะอยูบริเวณ Tsim Sha Tsui เดินออกมา (อันนี้ไมแนใจเทาไหร B2 คือ ถนน Cameron Rd. หรือ A2 คือ ถนน
HumPhrey Avenue) รานจะอยูไมถนนใดก็ถนนนึง เปนรานที่เปนรานของ Disney เลยคับ ราคาในรานจะเทากับรานที่
Disney Land ออ รานอยูทางขวามือของถนนนะคับ โดยจะถึงกอนถึงถนน Carnarvon Rd. คับ ไมนาจะหลงครับ รานปด
ราว ๆ 3 ทุมนะคับ
รานหนังสือญ่ีปุนในฮองกง : ASAHIYA
HONG KONG JUSCO BRANCH - Third/f Shop 3-07 Kornhill Plaza(South) 2 Kornhill Rd. Quarry Bay, Hong Kong
                                                          MTR สถานี Quarry Bay
HONG KONG SOGO BRANCH - 10th/f 555, Hennesy Rd. Causeway Bay, Hong Kong MTR สถานี Causeway Bay
การฝากกระเปาที่สนามบิน

LEFT BAGGAGE RATE HK$ / Piece
Up to 3 hours $35
3 hours to 24 hours $50
24 hours to 48 hours $120
Thereafter each subsequent 24 hour period or part thereof +$80

บัตร Octopus บัตรเดียวสามารถใชไดทุกที่ ซื้อไดที่สนามบินตอนขาเขา โดยมีเคานเตอรอยูตรงชองขาเขา ใกลๆทางออกไปขึ้น
Airport Express เวลาที่ซื้อก็ซื้อที่นี่ หรือที่ สถานีรถไฟใตดินที่ไหนก็ได สะดวกมากๆ เวลาซื้อ จะคิดคามัดจํา 50
เหรียญตอนแรก แลวเวลาคืนก็จะคืนมาให แตก็จะหักออก 7 เหรียญเปนคามัดจําครับ หรือถาไมคืนก็เก็บไวใชตอ
ได เพราะบัตรมีอายุ ถึง 3 ป  เวลาใชก็แคเอาไปทาบ บนหนาจอเครื่องคิดเงินเทานั้น ไมวาจะเปนคารถไฟ MTR,
คารถราง, คารถบัส หรือแมแตการซื้อของใน 7-11 ,แมคโดนัลด, หรือรานFast Food นับไดวาเปนบัตรที่สะดวก

มากๆ  เวลาคืนก็สามารถคืนไดที่เคานเตอรสนามบินที่เดิมกับที่ซื้อนะแหละครับ หรือไมก็คืนกอนที่จะไปสนามบินไดตามสถานีก็ไดครับ

Events : เทศกาลตางๆในฮองกง

Hong Kong WinterFest
24 Nov 2006 - 1 Jan 2007
This magical celebration of the Christmas season features a Santa's Town in the bustling Central
business district, with special events designed for couples and families. What's more, shopping for
presents is a dream during the winter sales, and visitors can enjoy extra discounts and special deals at
many shops and restaurants!
Time: 6pm - 11pm Monday – Thursday    3pm - 11pm Fridays, Saturdays, Sundays & public holidays (open to 1am
on Christmas Eve and New Year's Eve)
Venue: Various venues
Santa's Town at Statue Square, Central, Hong Kong Island
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หนานี้มีไวสําหรับใสขอมูลสวนตัวเพิ่มเติมครับ เพราะการเที่ยวของแตละคนอาจจะสนใจในเรื่องตางๆกัน ผมจึงทํา
หนาวางๆนี้ไวใหใสขอมูลที่แตละคนสนใจ เชนที่เที่ยว , รานอาหาร, หรือขอมูลโรงแรมครับ
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Reference  : ข อ ข อ บ คุ ณ เ จ า ข อ ง ข อ มู ล ดั ง นี้

www.pantip.com คุณตงเหลงฉา,คุณ ilovesassygirl, คุณ Banque, คุณแคนู, คุณwut3616 , คุณ bicycle_trend,คุณ ^RyOkO^
www.hflight.net  คุณ Yoong_Cha_MuD, Nmkrung, patrick-syd
www.vacationzone.co.th คุณหวังเจาจิน
อ่ืนๆ : คูมือทองเที่ยวฮองกง Discover Hongkong, เว็ปไซต Hong kong Disneyland, discoverhongkong.com, เว็บสนามบิน
ฮองกง , และที่สําคัญคือ Google.com ครับ
สุดทายนี้ตองขอขอบคุณเจาของเนื้อหาจากเว็บตางๆทุกทานอีกครั้งครับ และหวังวาไฟลนี้จะเปนประโยชนแกนักเดินทาง
ตะลุยฮองกงทุกๆทาน และขอใหเที่ยวใหสนุกนะครับ ^O^

Gaobear

คูมือทองเที่ยว ฮองกง รวบรวมจากกระทูแนะนําและมีประโยชนตางๆ เวอรชัน 1   : Updated Nov 30, 2006

บทความนี้เปนการรวบรวมขอมูลจากเว็บบอรดตางๆ เพื่อแบงปนขอมูลโดยไมไดหวังผล ทั้งนี้ ไดทําการขออนุญาติเจา
ของเนื้อหาไวแลว ทั้งนี้อาจจะมีตกหลน reference ของเจาของเนื้อหาบางทานไปบางก็ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ ทั้ง
นี้ ขอความกรุณาอยานําไปใชเผยแพรเพื่อการคา หรือ นําไปใชเพื่อประโยชนอันทําใหเกิดรายได ขอขอบคุณครับ

http://www.pantip.com/
http://www.hflight.net/
http://www.vacationzone.co.th/
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