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 ชาวประมงจากฝูเจีย้นและชาวนาจากมณฑลกวางตุ้ง คอืกลุม่คนแรกๆ ทีเ่ข้ามาต้ังถิน่ฐานใน 
มาเก๊า หรอืในอดตีเรยีกว่า “เอ้าเหมิน” (Ou Mun) หรอื “ประตูการค้า” ด้วยท�าเลท่ีต้ังบนปากแม่น�า้ 
เพิร์ล ที่ไหลมาจากมณฑลกวางเจา ในอดีตน้ันเมืองท่าแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 
ที่นิยมใช้เป็นจุดขนถ่ายสินค้าทางเรือไปยังกรุงโรม โดยเฉพาะผ้าไหม

 แม้กระท่ังหลังจากท่ีจีนหมดความส�าคัญของการเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แต่กวางเจา
กลับได้ประโยชน์จากธุรกิจการขนส่งทางทะเลกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ัน  
นักธรุกิจท้องถิน่จงึเต็มใจต้อนรบัการมาเยือนของพ่อค้า นกัส�ารวจชาวโปรตุเกสท่ีเดนิทางเข้ามา 
ท�าธรุกิจตามรอย “จอร์จ อลัวาเรส” ซึง่เดินเรอืมาถงึตอนใต้ของจนีในปี ค.ศ. 1513 และได้มองหา 
ท�าเลการค้าที่เหมาะสม

 ในช่วงต้นทศวรรษท่ี 1550 ชาวโปรตุเกสได้เข้ามายังคาบสมุทรเอ้าเหมิน หรอืท่ีชาวพืน้เมือง 
เรยีกกันว่า “อ่าวอาม่า” (A Ma Gao) เพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศกัดิสิ์ทธ์ิ ซึง่มีวดั 
ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายองค์เทพธิดา ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว Inner Harbour ชาวโปรตุเกสที่เข้ามา 
จึงได้น�าค�าว่า A Ma Gao มาใช้เป็นชื่อเรียก และเพี้ยนเสียงจนเป็นค�าว่า “มาเก๊า” และยังได้รับ
อนุญาตจากข้าราชการระดับสูงของเมืองกวางตุ้งท่ีให้ก่อสร้างเมืองข้ึน ซึ่งในเวลาเพียงไม่นาน 
เมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นเมืองท่าส�าหรับการค้าระหว่างประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป

 นอกจากน้ัน เมืองน้ียังเป็นจดุนัดพบทีส่มบูรณ์แบบระหว่างวฒันธรรมทางฝ่ังตะวนัออกและ 
ตะวนัตก ครสิตจกัรโรมนัคาทอลิกได้ส่งมิชชนันารเีข้ามาสานต่องานของ “เซนต์ฟรานซสิ ซาเวยีร์”  
(ที่เสียชีวิตไปไม่นาน หลังการท�าให้ผู้คนจ�านวนมากในญี่ปุ่นหันมาเข้ารีต) วิทยาลัยคริสเตียน
ถูกสร้างข้ึนไม่ห่างจากซากปรักหักพังของโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบัน โดยวิทยาลัยแห่งน้ีเคย
เป็นสถานศึกษาของนักเรียนจ�านวนมาก อาทิ Matteo Ricci ท่ีใช้วิทยาลัยแห่งน้ีเตรียมพร้อม
การท�างานในราชส�านักท่ีกรุงปักก่ิง โบสถ์และป้อมปราการมากมายถูกสร้างข้ึนในช่วงเวลาน้ี  
จนท�าให้ปัจจุบันมาเก๊ายังคงมีกลิ่นอายแบบยุโรปอย่างเต็มที่

 ยุคทองของโปรตุเกสในเอเชียเริ่มจางหายไป พร้อมกับการเข้ามาท�าการค้าของชาวดัตช ์
และองักฤษ แต่ถงึกระน้ัน ชาวจนีก็ยังคงเลือกท่ีจะท�าการค้ากับชาวโปรตุเกสผ่านทางมาเก๊าต่อไป 

ประวัติศาสตร์โดยย่อ ประวัติศาสตร์โดยย่อ

 ดังนั้น ระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ บริษัท อีสต์อินเดีย และอื่นๆ ได้เข้ามาตั้งบริษัทการค้า 
ในบ้านเช่าหรูหราอย่างสวนคาซ่า ด้วยการค้าระหว่างจีนและยุโรปที่เฟื่องฟูขึ้น พ่อค้าชาวยุโรป 
จึงใช้เวลาบางช่วงของปีในกวางเจาท�าการซื้อขายใบชาและสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ในงานแสดงสินค้า
ที่จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และใช้มาเก๊าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ. 1841 ฮ่องกงถูกก่อตั้งขึ้นโดยสหราชอาณาจักร พ่อค้าต่างชาต ิ
ส่วนใหญ่จึงผละจากมาเก๊าไปสู่เกาะฮ่องกง มาเก๊าในเวลานั้นจึงเงียบเหงาลงไปมาก แต่กระน้ัน
เกาะแห่งน้ีก็ได้ปรบัตัวไปอย่างช้าๆ คงเสน่ห์ของความเป็นเมืองหลากวฒันธรรม ทรงคณุค่าด้วย 
สถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ ก่อนที่จะกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยว
ทั่วโลก รวมถึงนักเขียนและศิลปินอยากจะเดินทางมาเยือน

 ในอดีตมาเก๊าได้พฒันาอตุสาหกรรมอย่าง สิง่ทอ อิเลก็ทรอนกิส์  และของเล่น  ในขณะท่ีปัจจบุนั 
ได้ยกระดับการท่องเท่ียวสู่ระดับโลก ซึ่งเต็มไปด้วยโรงแรม รีสอร์ต สถานท่ีจัดงานสัมมนา 
แสดงสินค้า และการประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และกาสิโน แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของมาเก๊า 
ยังคงมีความเชือ่มโยงกับฮ่องกง และมณฑลกวางตุ้งของจนี  โดยเฉพาะบรเิวณสามเหล่ียมปากแม่น�า้ 
เพิร์ล (Pearl River Delta Region) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่ึงใน “เสือน้อย” แห่งเอเชีย  
นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว มาเก๊ายังข้ึนชื่อในบริการด้านการเงิน การธนาคาร การฝึกอบรม 
พนักงาน การคมนาคม และการสื่อสาร ซึ่งอยู่ในมาตรฐานสากลเช่นเดียวกัน

 นับตัง้แต่ 20 ธันวาคม 1999 มาเก๊ากลับมาเป็นเขตปกครองพเิศษของสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ปกครองประเทศด้วยรูปแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบเช่นเดียวกับฮ่องกง และเติบโตข้ึนเรื่อยๆ อย่าง
ไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดของประเทศด้วยการถมทะเล ระบบคมนาคมสาธารณะที่
เช่ือมโยงความสะดวกสบาย ความหลากหลาย และจ�านวนท่ีเพิม่ข้ึนของสถานท่ีท่องเทีย่ว ท้ังด้าน 
ประวัติศาสตร์ ความบันเทิง และวัฒนธรรมแมกคานีสอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีโดดเด่นไม่เหมอืนใครของมาเก๊า ท่ีส่งผ่านไปยังนักเดนิทางท่ีได้ 
มาเยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้ด้วย

ประวัติศาสตร์โดยย่อ
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 นับต้ังแต่ชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามายังดินแดนในแถบเอเชีย ก็ได้น�าเอาต�ารับอาหาร และ 
เครื่องเทศทีส่รรหามาจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา อเมริกาใต้ อินเดีย รวมถึงประเทศ 
ตนเอง น�ามาปรุงแต่งรสชาติ ผสมผสานกับรสชาติของอาหารจีน จนเกิดเป็นอาหารสากล 
ขนานแท้ข้ึนมา เม่ือมาถงึมาเก๊า อย่าพลาดชมิ “อาหารแมกคานีส” ท่ีถอืเป็นอาหารประจ�าชาติ และ 
ยงัถอืเป็นต้นต�ารบัอาหารฟิวชัน่ของโลกอกีด้วย ในขณะเดยีวกนั คณุก็ยังสามารถเลือกล้ิมลอง 
รสชาติความอร่อยแบบนานาชาติได้อย่างเต็มที ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารโปรตุเกส อาหารญีปุ่่น อาหาร 
อิตาเลียน อาหารแอฟริกัน อาหารมลายู หรืออาหารจีนทุกประเภท ซึ่งมีร้านอาหารพร้อมให้ 
บรกิาร ตอบสนองทุกความต้องการ และงบประมาณของคณุ

 กว่า 4 ศตวรรษมาแล้ว ท่ีมาเก๊าเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจากหลากหลายวฒันธรรม จวบจน 
กระท่ังวันน้ี สีสันของสถาปัตยกรรมที่งดงามยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในมาเก๊า ตึกรามบ้านช่อง 
และอาหารโบราณต่างๆ ได้รบัการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมและศลิปกรรม
ของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง หรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรมบาโรกหรือ 
โคโลเนียล ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 ป้อมปราการสมยัศตวรรษที ่17 บนยอดเขา โรงละครเก่าแก่สไตล์ 
ยุโรป รวมไปถึงประภาคารและตึกสไตล์โคโลเนียลสีสันสดใส ก็มีให้ช่ืนชมความงามกันได้อย่าง
เต็มตา

สัมผัสเสน่ห์ยุโรปน้อยแห่งเอเชีย

สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติอาหารนานาชาติ

สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งมาเก๊า

สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งมาเก๊า สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งมาเก๊า
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สัมผัสความสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งสุดมันส์ฟรี!

 ในมาเก๊ามีทางเดนิชมธรรมชาตมิากมายทีอ่อกแบบไว้ส�าหรบัเดิน วิง่จ๊อกก้ิง หรอืปีนเขา ซึง่มี 
อยู่ท่ัวไปท้ังในเมืองและบนเกาะ นับต้ังแต่เส้นทางบรเิวณรอบเนินเขาเกีย ซึง่คณุสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมืองและริมฝั่งน�า้ ในขณะท่ีเดินไปตามเส้นทาง Praia Grande 
ก็ท�าให้คุณได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ท่ีพานกในกรงมาเดินเล่น หรือออกก�าลังกาย 
ด้วยไทชิ หรือคุณจะเลือกไปออกก�าลังกายด้วยตัวคุณเอง โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ต้ังเรียงรายอยู ่
ในเส้นทางของเกาะโคโลอานและเนินเขาเกียก็ได้

 ตัวมาเก๊าเองน้ันเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต ซึ่งเรียกว่าไม่จ�าเป็นต้องสร้างอาคารใดๆ 
ข้ึนมาเลยก็ได้ แต่เม่ือมส่ิีงปลูกสร้างข้ึนมาเป็นกิจจะลักษณะ  ผลลัพธ์ท่ีปรากฏจงึแทบไม่เหมือนกับ 
ส่ิงที่คุณสัมผัสมาก่อนเลย ยกตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ทางทะเล ท่ีเหมือนกับเรือทอดสมออยู่
บริเวณปากอ่าว Inner Harbour พิพิธภัณฑ์มาเก๊าสร้างขึ้นภายในป้อมมองเต พิพิธภัณฑ์บ้าน
ไทปา คือบ้านเรือนสมัยโบราณที่ได้รับการบูรณะข้ึนมาใหม่บนเกาะไทปา และพิพิธภัณฑ์โรงรับ
จ�าน�า ท่ีอยู่ในอาคารรปูร่างคล้ายป้อมปราการ ซึง่เคยเป็นโรงรบัจ�าน�าก่อนท่ีจะเลิกกิจการไปเมือ่ 
ไม่นานมานี ้พพิธิภณัฑ์บางแห่งอาจสร้างข้ึนเพือ่วตัถปุระสงค์บางอย่าง เช่น พพิธิภณัฑ์กรงัด์ปรซ์ี 
และพิพิธภัณฑ์ไวน์ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงขององค์การส่งเสรมิการท่องเท่ียว แต่เม่ือได้ก้าวเข้าไป คณุจะได้ 
สัมผสัถงึบรรยากาศการแข่งขันรถยนต์สูตร 3 และไร่ไวน์แบบโปรตุเกสได้อย่างเต็มที่แน่นอน

สัมผัสเสน่ห์พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ดูเหมือนว่า ชุมชนอันหลากหลายของมาเก๊าได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการใช้เวลา
พักผ่อนแสนสบาย คุณจึงได้เห็นลูกค้ามากมายท้ังท่ีร้านน�า้ชาแบบจีนโบราณ หรือคาเฟ่สไตล์
โปรตุเกส ซึง่ส่วนใหญ่มักตัง้โต๊ะไว้ด้านนอกรมิทางเดิน ชาวเมืองส่วนใหญ่นิยมมานัง่แลกเปล่ียน 

สัมผัสเสน่ห์วันสบายๆ สไตล์มาเก๊า

ความคิดเห็นเรื่องข่าวสาร หรือเจรจาเรื่องธุรกิจ 
ในขณะท่ีเพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มนานาชนิด  
และขนมอบหรอืเค้กทีข้ึ่นชือ่ ทุกคนไม่ว่าชาวมาเก๊า 
หรือนักท่องเท่ียว ล้วนได้รับการต้อนรับอย่างดี  
โดยคุณสามารถนั่งที่ร้านและใช้เวลาเพลิดเพลิน 
ได้มากเท่าที่คุณพอใจ

สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งมาเก๊า สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งมาเก๊า
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 จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ มาเก๊าคือประตูบานส�าคัญที่อารยธรรมตะวันตกได้หล่ังไหล 
เข้าสู่จนี ตลอดเวลาหลายร้อยปี ผืนดนิเล็กๆ แห่งน้ีก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการแลกเปล่ียน
ทางวัฒนธรรมที่ก่อร่างเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมาเก๊า  
 ศนูย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า (The Historic Centre of Macau) คอืประวติัศาสตร์ท่ียงัมี 
ชีวติและได้รบัการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และการด�ารงอยู่ร่วมกันของวฒันธรรมตะวนัออก 
และตะวนัตก อนัเป็นบทหน่ึงในหน้าประวติัศาสตร์ของโลก ซึง่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในฐานะพยานเอก 
ในความส�าเร็จของสังคมพหุนิยมแห่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก สะท้อนภาพแห่งความ 
เข้มแข็งของวฒันธรรมจนี ทีย่นืหยัดอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมตะวนัตกซึง่ไหลบ่าเข้ามาในช่วงเวลาน้ัน 

บทนำา
 และเป็นผลพวงของการแสดงออกในความเคารพและยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง 
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าของสังคม คุณค่าของส่ิงเหล่าน้ีไม่เพียง
ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมและสาธารณูปโภคท้ังหลาย แต่ยังแสดงออกมา
ทางข้อเท็จจริงท่ีว่า สิ่งต่างๆ เหล่าน้ียังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีตามวิถีเดิมจนกระท่ัง
ปัจจุบัน  หน่ึงในส่วนท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งของวิถีชีวิตชาวเมืองมาเก๊าคือ การอนุรักษ์ “ศูนย์กลาง 
ประวติัศาสตร์มาเก๊า” ท่ีคนในท้องถิน่ให้ความส�าคญัมาก และหากขยายบรบิทให้กว้างข้ึน มันเป็น
ตัวแทนส่วนหนึง่ของประวติัศาสตร์จนีและของโลก ซึง่ไม่ว่าจะมองในแง่ของความส�าคญัทางด้าน
ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่สมควรอนุรักษ์ไว้ตราบเท่านาน
 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊าได้รับการจารึกลงในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  
เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ยังส่งผลให้ประเทศจีนมีแหล่งมรดกโลกท้ังส้ิน 31 แห่ง  
การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเช่นน้ี จะช่วยต่อยอดความตระหนักรู้ ไปสู่วงกว้าง  
สร้างจิตส�านึกและเห็นคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ีให้แก่ชุมชน ท้ังยังส่งผลดีต่อ 
การพัฒนาเมืองไปในทิศทางอนุรักษ์มรดกของชาติในอนาคต

 “ศนูย์กลางประวติัศาสตร์มาเก๊า” คอืสิง่ปลูกสร้างท่ียังคงอยู่ และแสดงให้เห็นถงึประวติัศาสตร์
การก่อสร้างเมือง อนัประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมล�า้ค่า ท่ีทอดตัวอยู่บนถนนหนทางและจตุัรสั  
อันได้แก่ จัตุรัสบาร์รา, จัตุรัสลีเลา, จัตุรัสเซนต์ออกัสติน, จัตุรัสเซนาโด้, จัตุรัสคาธีดรัล,  
จัตุรัสเซนต์โดมินิก, จัตุรัสคอมพานีออฟจีซัส และจัตุรัสคาโมเอส ซึ่งจัตุรัสเหล่านี้ได้เชื่อมต่อไป
ยังโบราณสถานกว่า 20 แห่ง คือ วัดอาม่า, ค่ายทหารชาวมัวร์, คฤหาสน์แมนดาริน, โบสถ์เซนต์
ลอว์เรนซ์, โรงเรียนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โยเซฟ, โรงละครดอมเปโดรท่ีห้า, หอสมุดเซอร์  
โรเบิร์ต โฮ ตุง, โบสถ์เซนต์ออกัสติน, อาคารลีอัล เซนาโด้, วัดซ�าไกวุยคุน, ส�านักแห่งความเมตตา, 
มหาวหิาร, คฤหาสน์หลู่เกา, โบสถ์เซนต์โดมนิิก, ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, วดันาช่า, บางส่วนของ 
ก�าแพงเมืองเก่า, ป้อมปราการ, โบสถ์เซนต์แอนโธนี, สวนคาซ่า, สุสานโปรเตสแตนต์  และปราการเกีย  
(ซ่ึงรวมถงึโบสถ์และประภาคารเกียด้วย) ท้ังหมดน้ีเรยีกรวมกันว่า “ศนูย์กลางประวติัศาสตร์มาเก๊า”

 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า
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โบราณสถานในย่านประวัติศาสตร์มาเก๊า โบราณสถานในย่านประวัติศาสตร์มาเก๊า

1. วัดอาม่า (A-Ma Temple)

วัดท่ีสร้างมาก่อนท่ีเมืองมาเก๊าจะก�าเนิดข้ึน ในบริเวณวัดประกอบ 
ไปด้วย ศาลาซุ้มประตู (Gate Pavillion) ซุ้มประตูแห่งการร�าลึก  
(The Memorial)  หอสวดมนต์ (Arch Prayer Hall) หอเมตตาธรรม  
(Hall of Benevolence) ศาลเจ้าแม่กวนอมิ (Hall of Guanyin) และ 
ศาลพระพุทธ (Zhenjian Chanlin) ท่ีล้วนอุทิศให้แด่เทพศักด์ิสิทธ์ิ 
องค์ต่างๆ อนัท�าให้วดัอาม่าเป็นตัวแทนอนัน่ายกย่องในการบอกเล่า 
ถึงวัฒนธรรมจีน ท่ีหล่อหลอมอยู่ในศรัทธาแห่งลัทธิเต๋า ขงจื๊อ  
พุทธศาสนา และความเชื่อในเทพนิทานพื้นบ้านต่างๆ

สร้างข้ึนก่อนปี ค.ศ. 1869 เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ท่ีอาศัยของ 
นักประพนัธ์จนีผู้ยิง่ใหญ่นามว่า “เฉิง กวนยงิ” (Zheng Guanying) 
เป็นตัวอย่างของบ้านท่ีอยู่อาศยัของชาวจนีโบราณ ซึง่ประกอบด้วย 
บ้านเรือนหลายหลัง มีอาณาบริเวณและลานหน้าบ้าน ท้ังยังผสม
ด้วยรายละเอียดของความเป็นจีนและตะวันตกอย่างลงตัว อาทิ 
การใช้อิฐสีเทาประดับโค้งประตู หรือหน้าต่างระแนงท�าจากไม้ซุง  
ประดับด้วยแผ่นกระดานสี่เหลี่ยมกรุมุกลวดลายอินเดีย

สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1874 เพื่อรับรองทหารจากเมืองกัวของประเทศ
อนิเดยี ท่ีส่งทหารเข้ามาเสริมก�าลังให้กองต�ารวจมาเก๊า ปัจจบัุนคอื
ส�านักงานใหญ่ขององค์การบริหารการเดินเรือมาเก๊า (Maritime 
Administration) ตัวอาคารยังคงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
นีโอคลาสสิก ที่ได้รับอิทธิพลของพวกโมกุลผสมผสานเข้าไปด้วย

2. ค่ายทหารชาวมัวร์ (Moorish Barracks)

3. จัตุรัสลีเลา (Lilau Square)

4. คฤหาสน์แมนดาริน (Mandarin House)

น�้าจากผืนดินของลีเลานั้นเคยเป็นแหล่งน�้าพุธรรมชาติแหล่งใหญ่
ของมาเก๊า จนมีวลียอดนิยมในภาษาโปรตุเกสกล่าวไว้ว่า “ผูท่ี้ดืม่น�า้ 
จากลีเลา ย่อมจักมิอาจลืมเลือนมาเก๊าได้เลย” อันเป็นการแสดงถึง 
ความผูกพันของชาวท้องถิ่นที่มีต่อจัตุรัสลีเลา บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ 
ยังเป็นหน่ึงในย่านท่ีอยู่อาศัยของชาวโปรตุเกสท่ีเข้ามาต้ังรกราก
ในยุคแรกๆ ด้วย

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า
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ก่อต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 1728 เพือ่เป็นโรงเรยีนสอนศาสนาและวทิยาลัย 
เซนต์ปอล เคยเป็นฐานส�าคัญของงานเผยแผ่ศาสนาในประเทศจีน  
ญีปุ่่น และภูมิภาคแถบนี ้โรงเรยีนสอนศาสนาเซนต์โยเซฟสอนวชิาการ 
เทียบเท่ากับท่ีสอนในมหาวิทยาลัย และในปี ค.ศ. 1800 พระราชินี 
ดอนนามาเรยีท่ี 1 แห่งโปรตุเกส ทรงรบัโรงเรียนน้ีไว้ในพระราชนูิปถมัภ์ 
และทรงประทานชื่อว่า “House of the Mission Congregation” 
ติดกับโรงเรยีนเป็นท่ีต้ังของโบสถ์เซนต์โยเซฟ ก่อต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 1758 
ได้รบัการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมบาโรกในประเทศ 
จีน ซึ่งประกาศไว้ในเอกสาร Atlas Mundial de la Arquitectura 
Barroca ของยูเนสโกในปี 2001

สร้างโดยคณะนักบวชเยซุอิตเมื่อตอนกลางศตวรรษที่ 16 เป็นหนึ่ง
ในสามโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า แต่ตัวโบสถ์ท่ีเห็นในปัจจุบันได้รับ
การบูรณะข้ึนใหม่เมือ่ปี ค.ศ. 1846 ตัง้อยู่รมิทะเลทางชายฝ่ังตอนใต้ 
ของมาเก๊า ในอดีตบรรดาครอบครัวของเหล่ากะลาสีมักมารวมตัว 
กันท่ีบันไดหน้าโบสถ์เพ่ือสวดมนต์ และเฝ้ารอการกลับมาของคนรัก  
จงึมีอกีชือ่ว่า หอแห่งสายลมประโลม (Hall of the Soothing Winds)  
บรเิวณรอบโบสถ์เคยเป็นถิน่ของผูม่ั้งคัง่ จงึสะท้อนออกมาทางขนาด 
และความรุม่รวยของสถาปัตยกรรม ด้วยโครงสร้างแนวนีโอคลาสสิก
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการตกแต่งแนวบาโรก

6. โรงเรยีนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โยเซฟ (St. Joseph’s Seminary and Church)

7. จตัรุสัเซนต์ออกัสตนิ (St. Augustine’s Square)

จตุัรัสเซนต์ออกสัตินเป็นศนูย์รวมของอาคารท่ีได้รบัการข้ึนทะเบยีน 
ไว้หลายหลัง อาทิ โบสถ์เซนต์ออกัสติน โรงละครดอมเปโดรท่ีห้า 
โรงเรยีนสอนศาสนาเซนต์โยเซฟ และหอสมดุเซอร์ โรเบิร์ต โฮ ตุง ทางเดิน 
ปูหินท่ีเชือ่มอาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน สะท้อนให้เห็นถงึบรรยากาศของ
ถนนหนทางแบบโปรตุเกสดั้งเดิม

8. โรงละครดอมเปโดรที่ห้า (Dom Pedro V Theatre)

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1860 และเป็นโรงละครแบบตะวันตกแห่งแรก 
ในประเทศจีน จุผู ้ชมได้ 300 ที่ น่ัง นับเป็นสถานท่ีส�าคัญทาง 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเก๊าท่ีมีอายุยืนยาว และยังคง 
เป็นสถานท่ีจดังานฉลอง และงานเน่ืองในโอกาสส�าคญัต่างๆ กระทัง่
ปัจจุบัน

อาคารหลังนี้สร้างขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1894 เดิมเป็นบ้านของ “ดอนนา 
คาโรลิน่า คนุญ่า” ต่อมานักธุรกิจชาวฮ่องกง “เซอร์ โรเบิร์ต โฮ ตุง” 
ได้ซือ้ไปในปี ค.ศ. 1918  เพือ่ใช้เป็นบ้านพกัตากอากาศ เม่ือเขาเสียชีวติ 
ลงเมื่อปี ค.ศ. 1955 ได้ท�าพินัยกรรมยกอาคารหลังนี้ให้กับรัฐบาล
มาเก๊า เพื่อให้ท�าเป็นหอสมุดสาธารณะ

ต้ังข้ึนโดยคณะนักบุญออกสัติน ชาวสเปนในปี 1591 โบสถ์แห่งนียั้งคง
รักษาประเพณีการจัดขบวนแห่ทางศาสนาท่ีโด่งดังท่ีสุดของมาเก๊า 
น่ันคือ ขบวนแห่ในเทศกาลอีสเตอร์ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมขบวนนับพัน 
ในอดีตถ้ามีฝนตก นักบวชจะใช้ใบต้นปาล์มคลุมหลงัคาโบสถ์เพือ่กัน 
ไม่ให้ฝนรัว่ลงมา และเม่ือมองจากระยะไกล ใบปาล์มจะดเูหมือนหนวด
มังกรท่ีปลิวไปตามลม ชาวจนีจงึให้ชือ่โบสถ์แห่งนีว่้า “ลอง ซอง มิว” 
หรอืวดัมังกรหนวดยาว (Temple of the Long-whiskered Dragon)

5. โบสถ์เซนต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s Church)

9. หอสมุดเซอร์ โรเบิร์ต โฮ ตุง (Sir Robert Ho Tung Library)

10. โบสถ์เซนต์ออกัสตนิ (St. Augustine’s Church)

11. อาคารลอีลั เซนาโด้ (Leal Senado Building)

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1784 เพื่อเป็นส�านักงานเทศบาลของมาเก๊า และ 
ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อ “ลีอัล เซนาโด้” หรือ ลอยัล ซีเนท มาจาก
ชื่อ “City of Our Name of God Macau, There is None More 
Loyal” ซึ่งกษัตริย์ดอม จอห์นท่ี 4 แห่งโปรตุเกสพระราชทานให้ใน 
ปี ค.ศ. 1654 ตึกลีอัล เซนาโด้ สร้างข้ึนในสไตล์นีโอคลาสสิก และ 
ยังคงรกัษาสภาพและแผนด้ังเดิม รวมท้ังก�าแพงและสวนด้านหลังท่ี 
ช้ันหน่ึง ภายในอาคารมีห้องประชมุใหญ่ สามารถเปิดออกไปสู่ห้องสมุด 
ท่ีงดงาม ซึง่สร้างเลียนแบบห้องสมุดทีม่าฟราคอนแวนต์ในโปรตุเกส  
และหอสวดเล็กๆ หอหนึ่ง
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จตัรัุสเซนาโด้เป็นศนูย์กลางของเมอืงมาเก๊ามาหลายร้อยปี ปัจจบัุน
ยังคงใช้เป็นสถานท่ีจดังานสาธารณะและงานเฉลิมฉลองต่างๆ ต้ังอยู ่
ใกล้กับอาคารสภาสูงเดมิและวดัซ�าไกวยุคนุ (วดักวนไท) ท่ีบ่งถงึความ 
ร่วมมืออย่างแข็งขันของชุมชนชาวจีนในท้องถิ่นที่มีต่องานราชการ
เมอืง ขณะเดยีวกันยงัเป็นตัวอย่างเด่นชดัท่ีแสดงถงึการผสมผสาน 
ทางวฒันธรรมอันหลากหลายของชาวมาเก๊า บรเิวณรอบจตุัรสัรายล้อม 
ไปด้วยอาคารสอ่ีอนตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นโีอคลาสสิก ท�าให้
ดูกลมกลืนงดงามในบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

13. วดัซ�าไกวุยคนุ (Sam Kai Vui Kun / Kuan Tai Temple)

วดัแห่งน้ีต้ังอยู่ใกล้กบัย่านตลาดจนีเก่า ซึง่ทุกวนัน้ียังคงด�าเนินกิจการ
อยู่ภายใต้ชือ่ ตลาดเซนต์โดมินิก การทีมี่สิง่ก่อสร้างแบบจนีด้ังเดมิอยู่ 
ใจกลางเมืองท่ามกลางอาคารแบบตะวันตก แสดงให้เห็นถึงการอยู่
ร่วมกันของสองวฒันธรรมได้อย่างกลมกลนื วดัน้ีมีความเก่ียวเนือ่ง 
กับสมาคมการค้าของจีน ซึ่งต่อมาภายหลังได้กลายเป็นหอการค้า
ของจีนประจ�าเมืองมาเก๊า

14. ส�านักแห่งความเมตตา (Holy House of Mercy)

ก่อต้ังข้ึนโดยบิชอปองค์แรกของมาเก๊าใน ค.ศ. 1560 ตามแบบองค์กร 
เพ่ือการกุศลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปรตุเกส เป็นสถานพยาบาล 
แบบตะวันตกแห่งแรกในมาเก๊า และมีหน่วยงานสังคมสงเคราะห ์
อีกหลายด้าน ซึ่งยังคงปฏิบัติงานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ ตัวอาคาร 
เป็นสไตล์นีโอคลาสสิก เจือด้วยอิทธิพลของแมนเนอริสต์ 

15. มหาวหิาร (Cathedral)

สันนิษฐานว่า สร้างข้ึนในราว ค.ศ. 1622 โครงสร้างดัง้เดมิสร้างด้วย 
ไทปา (วสัดุผสมระหว่างดนิและฟาง) โดยระหว่างการบูรณะในปี ค.ศ.  
1780 การประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ได้ย้ายไปท�าท่ีหอสวดเก่า 
ของส�านักแห่งความเมตตาเป็นการชัว่คราว ด้านหน้าของมหาวหิาร 
โดดเด่นด้วยเสา ฝาผนัง และหอระฆงัคูท่ี่ย่ืนออกมายงัถนน ภายนอก 
อาคารหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์จากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งท�าให้ตัวอาคารดู
อ่อนโยนลง

12. จตัรุสัเซนาโด้ (Senado Square)

เชือ่กนัว่าสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1889 เป็นท่ีพกัอาศยัของหลู่ เกา พ่อค้า 
ชาวจีนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในมาเก๊า ท�าเลท่ีต้ัง 
ของคฤหาสน์แสดงให้เห็นถึงความหลายหลากทางสังคม ที่แสดงให้ 
เห็นว่า ณ ใจกลางย่านเก่าของชมุชนครสิเตียน บ้านพกัอาศยัแบบจนี 
โบราณยังสามารถต้ังเคียงข้างกับจัตุรัสเซนาโด้และจัตุรัสคาธีดรัล
ได้อย่างกลมกลืน คฤหาสน์น้ีมลีกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ ก่ออฐิสีเทา 
แบบโบราณ และมีลานบ้าน ซึ่งเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบ
เดียวกับบ้านสไตล์ชิกวน (Xiguan) ของจีน

16. คฤหาสน์หลู ่เกา (Lou Kau Mansion)

18. ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s)

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล หมายถึงส่วนด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์ 
เดอ ี(Church of Master Dei) ท่ีสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1602-1640  
แต่ถกูท�าลายลงในเหตุการณ์ไฟไหม้เม่ือปี ค.ศ. 1835 ท�าให้วทิยาลยั
เซนต์ปอลท่ีอยู่ติดกับโบสถ์น้ันกลายเป็นซากด้วยเช่นกัน โดยรวม
แล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) 
และป้อมปราการ หรือเมาต์ฟอร์เทรส (Mount Fortress) เป็นกลุ่ม
อาคารท่ีสร้างข้ึนโดยนักบวชเยซอุติ มลัีกษณะเป็นด่ังอะโครโปลิสของ
มาเก๊า ซากโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยู่ของวทิยาลัยเซนต์ปอล คอื 
หลักฐานการก่อต้ังมหาวทิยาลัยแบบตะวนัตกแห่งแรกของตะวนัออก 
ไกล ที่ได้รบัการวางหลักสูตรการศกึษาไว้อย่างพถิพีถินั ในปัจจบุนั
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าเมืองมาเก๊า

17. โบสถ์เซนต์โดมินิก (St. Dominic’s Church)

สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1587 โดยบาทหลวงนกิายโดมนิกัินชาวสเปน 3  
ท่าน ท่ีมาจากอะกาปลุโกในเมก็ซโิก โบสถ์แห่งน้ีมีความเก่ียวเน่ืองกับ 
กลุ่มภราดรแห่ง Our Lady of Rosary เป็นสถานทีพ่มิพ์หนังสือพมิพ์ 
ภาษาโปรตุเกสฉบับแรกในแผ่นดินจนี A Abelha da China (ผึง้จนี)  
เม่ือวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 1822 หอระฆังด้านหลังโบสถ์ถูกปรับ 
เปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศาสนวัตถุต่างๆ ราว 300 ชิ้น

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า



2524

19. วดันาช่า (Na Tcha Temple)

สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1888 เพื่ออุทิศให้แก่นาช่า วัดแบบจีนแห่งนี้ตั้งอยู่
ใกล้อาคารทีท่�าการของหัวหน้าคณะเยซอุติประจ�าภมิูภาคท่ียงัคงใช้ 
อยู่ในปัจจุบัน แสดงถึงตรรกะแห่งอุดมคติของชาติตะวันตกและจีน 
เป็นหน่ึงในตัวอย่างชั้นเย่ียมของการมีวัฒนธรรมหลากหลาย และ
อิสรภาพทางศาสนาของมาเก๊า

20. ส่วนเสีย้วก�าแพงเมืองเก่า (Section of the Old City Walls)

สร้างข้ึนราวปี ค.ศ. 1569 เป็นส่วนท่ียังคงหลงเหลืออยู่ของการ
ก่อสร้างก�าแพงป้องกันเมืองแบบโปรตุเกสด้ังเดิม แบบเดียวกับท่ี
สร้างรอบท่าเรือในแอฟริกาและอินเดีย ส่วนเสี้ยวก�าแพงเมืองเก่านี้
ถือเป็นหลักฐานของการผสานเทคนิคและวัสดุท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ส่วนผสมชูนัมโบ (Chunambo) ท่ีเกิดจากการผสมของดินเหนียว 
ดนิร่วน ดนิทราย ฟางข้าว หินบด และเปลือกหอย จนอดัแน่นเป็นชัน้ๆ 
ต่อเนื่องกัน

21. ป้อมปราการ (Mount Fortress)

สร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1617-1626 เคยเป็นปราการทางทหารท่ี
ส�าคัญของเมือง จึงพร้อมไปด้วยปืนใหญ่ ค่ายทหาร บ่อน�้า คลัง
สรรพาวุธท่ีเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ทรงประสิทธิภาพ และเสบียงท่ี
สามารถต้านทานการโอบล้อมเมืองได้ถึง 2 ปี ครอบคลุมพื้นที่ราว 
10,000 ตารางเมตร ในรูปส่ีเหล่ียมคางหมูท้ัง 4 มุมของป้อมที่ย่ืน
ออกมาประกอบเป็นก�าแพงต้านศัตรูได้อย่างดี

22. โบสถ์เซนต์แอนโธนี (St. Anthony’s Church)

เดิมทีนั้นสร้างด้วยไม้และไม้ไผ่ช่วงก่อนปี ค.ศ. 1560 ถือเป็นหนึ่งใน
โบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของมาเก๊า และเป็นที่ซึ่งคณะบาทหลวง 
เยซุอิตมาก่อตั้งส�านักงานใหญ่แห่งแรกของเมืองด้วย โบสถ์ได้รับ 
การก่อสร้างใหม่ด้วยหินหลายครั้ง โดยรูปลักษณ์และขนาดท่ีเห็น 
ในปัจจุบัน มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1930 ก่อนหน้าน้ีชาวโปรตุเกส 
มักมาจัดพิธีแต่งงานท่ีนี่ จึงได้รับฉายาว่า “โบสถ์ดอกไม้” (Fa  
Vong Tong)

23. สวนคาซ่า (Casa Garden)

บ้านหลังน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1770 ในอดีตเป็นของพ่อค้าชาว
โปรตเุกสผูม้ัง่คัง่นามว่า “มานเูอลเปไรรา่” ซึง่ต่อมาให้บรษิทั บรติชิ 
อีสต์ อินเดีย เช่าเป็นส�านักงาน ก่อนท่ีจะเป็นส�านักงานของมูลนิธิ 
โอเรียนตัล (Oriental Foundation) ในปัจจุบัน

สุสานน้ีเป็นสถานท่ีท่ีแสดงถึงชุมชนอันหลากหลายของมาเก๊า  
สถานท่ีต้ังอยู่ไม่ไกลจากสวนคาซ่า สุสานแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่ง 
ข้อมูลเก่ียวกับชุมชนชาวโปรเตสแตนต์แรกเร่ิมของมาเก๊าได้เป็น 
อย่างดี รวมไปถึงหอสวดที่สร้างในปี ค.ศ. 1821 ถูกตั้งชื่อว่า “หอ 
สวดมอร์ริสัน” เพื่อเป็นเกียรติแด่ “โรเบิร์ต มอร์ริสัน” (ท่ีมีชีวิตอยู่
ระหว่างปี ค.ศ. 1782-1834) จอร์จ ชินเนอรี่ (ค.ศ. 1774-1852)  
ศิลปินชาวอังกฤษ ก็ถูกฝังร่างอยู่ท่ีน่ีเช่นเดียวกับบุคคลส�าคัญ 
คนอื่นๆ ในช่วงเวลานั้นอีกมากมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่หลายคนของ
บริษัท อิงลิช อีสต์ อินเดีย และชาวโปรเตสแตนต์ จากสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจักร

สร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ. 1622-1638 ภายในเป็นท่ีต้ังของโบสถ์เกีย 
ท่ีก่อต้ังโดยแม่ชีคลาริสต์ ผู้พ�านักอยู่ท่ีน่ีก่อนจะไปก่อตั้งส�านักชี
เซนต์แคลร์ (Convent of St. Clare) ภาพเขียนเฟรสโก้ภายในนั้น
บอกเล่าเร่ืองราวท้ังของจีนและตะวันตก ด้วยเรื่องราวของศาสนา 
และเทพนิยายปกรณัมอันแสดงถึงความกลมกลืนของวัฒนธรรม
ต่างๆ ในมาเก๊า ส่วนประภาคารเกียสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1865 ถอืเป็น 
ประภาคารสมยัใหม่แห่งแรกทีส่ร้างข้ึนบนชายฝ่ังจนี ท้ังน้ี ปราการเกีย  
โบสถ์ และประภาคารต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ทางการเดินเรอื การทหาร 
และการศาสนาในอดีต

25. ป้อมปราการเกีย (Guia Fortress)

24. สสุานโปรเตสแตนต์ (Protestant Cemetery)

ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์มาเก๊า
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 บรเิวณใจกลางย่านเมืองเก่าคอืท่ีต้ังของซุม้ประตูแกะสลักด้วยหิน และบันไดทางข้ึนอนัสง่างาม 
ของโบสถ์เซนต์ปอล อันเป็นส่ิงหลงเหลือเพียงอย่างเดียวของโบสถ์ และโรงเรียนสอนศาสนา 
แห่งแรกของคณะนักบวชเยซุอิตในประเทศจีน โบสถ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยนักบวชเยซุอิต
ชาวอติาลี โดยได้รบัความช่วยเหลือในการก่อสร้างจากช่างหินครสิเตียนชาวญีปุ่่น ผู้หลบหนีการ
ตามล่าตัวจากการเข้ารตีมาจากญีปุ่่น โดยตัวโบสถ์สร้างข้ึนเม่ือต้นศตวรรษท่ี 17 แต่ในปี ค.ศ. 1835 
ได้ถูกเพลิงไหม้จนเหลือแต่เพียงซากประตูด้านหน้าท่ีบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
ศาสนาครสิต์ในเอเชยี และยังประกอบด้วยข้อพระคมัภร์ีในภาษาจนีและสัญลักษณ์รปูดอกเบญจมาศ
ของญี่ปุ่น รวมถึงรูปปั้นบรอนซ์ของเหล่านักบุญซึ่งพบเพียงที่เดียวในโลก 

 พพิธิภณัฑ์ศาสนศลิป์ ถกูสร้างข้ึนในบรเิวณห้องใต้ดินของโบสถ์ และได้รวบรวมรปูป้ัน แท่นบูชา 
และภาพเขียนในสมยัศตวรรษที ่17 เช่น ภาพวาดของศลิปินญีปุ่่น เป็นภาพการถกูตรงึไม้กางเขน
ของชาวคริสต์ที่นางาซากิ และเทวทูตไมเคิลในรูปแบบซามูไร

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล และพิพิธภัณฑ์ศาสนศิลป์ 
(The Ruins of St. Paul’s & Museum of Sacred Art)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 6, 7, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33

ป้อมปราการและพิพิธภัณฑ์มาเก๊า 
(Mount Fortress & Museum of Macau)

 สร้างข้ึนโดยนักบวชนิกายเยซอุติเพือ่ใช้เป็นศนูย์รวมทางศาสนาในเวลาไล่เล่ียกับการสร้าง
โบสถ์เซนต์ปอล ตวัป้อมปราการน้ันใช้เป็นก�าแพงเมอืงเพือ่ป้องกันการรกุรานของชาวดตัช์ในปี 
ค.ศ. 1622 และต่อมาได้ใช้เป็นบ้านพกัของผูว่้าการมาเก๊า ปัจจบุนัถกูดัดแปลงให้เป็นพพิิธภัณฑ์
มาเก๊า ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีภายในป้อมและฐานปืนใหญ่ ใช้จัดแสดงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต
วัฒนธรรมมาเก๊าในช่วง 4 ศตวรรษท่ีผ่านมา โดยเน้นย�้าถึงลักษณะของเมือง 2 วัฒนธรรมท่ี 
แตกต่างกันในเรือ่งความเชือ่ งานเทศกาล ธรรมเนียมประเพณ ีสถาปัตยกรรม กีฬา ศลิปะ ไปจน 
กระท่ังเรื่องอาหาร แต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีก่อก�าเนิด
สังคมมาเก๊าที่มีเอกลักษณ์เช่นทุกวันนี้

รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 6, 7, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญของมาเก๊า 

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ
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 จัตุรัสหลักของมาเก๊าแห่งนี้ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องโมเสกเป็นลอนคลื่น 
โดยช่างฝีมือชาวโปรตุเกส โดยลาดกระเบ้ืองยาวต้ังแต่จัตุรัสเซนาโด้ไปจนถึงโบสถ์เซนต์ปอล  
จัตุรัสนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองมานานหลายศตวรรษ ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกปรับให้เป็น 
ถนนคนเดิน อันประกอบไปด้วยน�้าพุ ต้นไม้ ม้าน่ัง คาเฟ่ และพ้ืนท่ีส�าหรับจัดงานเทศกาล โดย 
สุดฝั่งด้านหน่ึงของจัตุรัสคือท่ีต้ังของส�านักงานเทศบาลมาเก๊า (หรือชื่อเดิมว่า รอยัล ซีเนท)  
ส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นคือส�านักแห่งความเมตตา ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเป็นหน่วยงาน 
การกุศลของโลกตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองจีน
 
 ส่วนสดุอีกฟากคือ โบสถเ์ซนต์โดมนิกิ อกีหนึง่ตวัอย่างสถาปัตยกรรมแบบบาโรกทีย่ิง่ใหญ่ 
อนัเป็นผลงานของนักบวชชาวโดมินกัินในศตวรรษท่ี 17 โบสถ์แห่งน้ีมีชือ่เสียงมาก ในเรือ่งแท่นบชูา
ท่ีสวยงามอลังการ เพดานไม้ท่ีประดบัตกแต่งอย่างงดงาม รวมถงึรปูป้ันอนัล�า้ค่า และศาสนวตัถ ุ
ศกัดิส์ทิธิอ์กีมากมาย โดยส่วนใหญ่ได้จดัแสดงไว้ภายในพพิิธภัณฑ์ซึง่ต้ังอยูบ่รเิวณหอระฆงัเดิม

จัตุรัสเซนาโด้และโบสถ์เซนต์โดมินิก 
(Senado Square & St. Dominic’s Church)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 6A, 7, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33,
N1A, N1B, N3

รถโดยสารประจ�าทาง: 6, 28C, H1

 ป้อมปราการเกียสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1622-1638 บนยอดเขาท่ีสูงสุดในคาบสมุทรมาเก๊า 
บริเวณน้ีถือว่าเป็นจุดชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองมาเก๊าได้สวยท่ีสุด และยังเป็นท่ีต้ังของ
ประภาคารเกีย ประภาคารเก่าแก่บนชายฝั่งทะเลจีน ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1864 และยังคง
ใช้งานส่องทิศทางเรือ่ยมาจนกระท่ังถงึปัจจบัุน นอกจากเป็นป้อมปราการแล้ว ภายในป้อมแห่งน้ี 
ยังมีโบสถ์เล็กๆ เพ่ือใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ผนังโบสถ์ด้านในตกแต่งไว้ด้วยลวดลาย
ของภาพเขียนสีโบราณที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1637
 
 นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางข้ึนไปยงัป้อมปราการเกียได้โดยน่ังเคเบลิคาร์ทีส่วนสาธารณะ
ฟลอร่า การ์เด้น

ประตูพรมแดนจีน-มาเก๊า (Barrier Gate)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, 3, 3A, 5, 9, 9A, 10, 10B, 16, 17, 18, 25, 25X, 28C, 30, 34, 
AP1

   ประตูแห่งน้ีครัง้หน่ึงเคยใช้เป็นด่านกัน้เขตระหว่าง
มาเก๊าและมณฑลกวางตุ้ง ซึง่ปัจจบัุนใช้เป็นจดุผ่านแดน
ส�าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งประตูน้ีสร้างมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1870 ได้รบัการปรบัปรงุและมีการก่อสร้างตัวอาคาร
ข้ึนมาเพิม่เติม และประดบัด้วยบทกลอนของคาโมเอส 
กวีชาวโปรตุเกส ภายในบริเวณประกอบด้วยสวน
ขนาดเล็ก และภาพกระเบ้ืองเซรามิกขนาดใหญ่ ส่วน
อีกฝั่งหนึ่งของประตูพรมแดนคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของเมืองจู่ไห่ 

ป้อมปราการและประภาคารเกีย (Guia Fortress and Lighthouse)

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ
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สวนสาธารณะเลาลิมเอี๊ยคและบ้านวัฒนธรรมชามาเก๊า 
(Lou Lim Ioc Garden / Macau Tea Culture House) 
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 2A, 5, 8A, 9, 9A, 12, 16, 22, 25X, 28C

 ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 หลู่ เกา ขุนนางชั้นสูงชาวจีนได้สร้างสวนแบบซูโจวท่ีสวยงามดุจ 
ภาพวาดของจีนข้ึน ภายในสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศความร่มรื่นของป่าไผ่ ทะเลสาบ 
ภูเขาจ�าลอง เก๋งจีน รวมไปถึงบ้านสไตล์วิกตอเรียน โดยบ้านหลังนี้เคยต้อนรับ ดร.ซุน ยัต เซ็น 
ผู้ก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนีในยุคใหม่ จนต่อมาสวนแห่งน้ีได้ตกเป็นสมบตัขิองทางการ และ 
ได้รบัการบูรณะใหม่เป็นอย่างด ีโดยปัจจบัุน สวนแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนยอดนิยมของชาวมาเก๊า 
ที่ชอบการร�าไทเก๊ก และเต้นบอลรูม
 
 บ้านวัฒนธรรมชามาเก๊าในสวนสาธารณะเลาลิมเอี๊ยคกินพื้นที่มากถึง 1,076 ตารางเมตร 
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโปรตเุกสแท้ แต่ตกแต่งหลังคาในสไตล์แบบจนี ซึง่ถอืเป็นเอกลักษณ์
และแสดงออกถึงการผสมผสานของ 2 วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

โบสถ์เพนญ่า (Penha Church)
รถโดยสารประจ�าทาง: 6, 9, 16, 28B

 ด้านใต้สุดของคาบสมุทรมาเก๊าบนยอดเขา
เพนญ่า อันเป็นท่ีต้ังของวังแห่งบิชอปอันสง่างาม 
ภายในบรเิวณประกอบด้วยหอสวดมนต์ขนาดเลก็ 
อันเป็นจุดสุดท้ายของขบวนแห่พระแม่ฟาติมาใน
วันท่ี 13 พฤษภาคม  โบสถ์ในปัจจุบันเป็นอาคาร
ท่ีสร้างข้ึนแทนของเดิม ซึง่เคยเป็นทีสั่กการบูชาของ
ลูกเรือและนักเดินทางท่ีต้องเดินเรือไปในเส้นทาง 
อนัตราย บรเิวณด้านหน้าโบสถ์เป็นสนามหญ้ากว้าง 
ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง
มาเก๊า อ่าว Praia และเกาะไทปาได้

วัดอาม่า (A-Ma Temple)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 10A, 11, 18, 21, 21A, 26, 28B

 วัดท่ีมีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดในมาเก๊า รวมถึงยังเป็นท่ีมาของค�าว่ามาเก๊าอีกด้วย 
ภายในวัดประกอบด้วยศาลา 4 ชั้น ท่ีหันหน้าออกสู่อ่าวเบื้องล่าง นอกจากนั้น ยังมีทางแห่ง
สายลม (Winding Paths) และประตูพระจนัทร์ (Moon Gate) ท่ีอทิุศให้แด่ ตินเฮา เทพศกัด์ิสิทธ์ิ
ในลัทธิเต๋า และเจ้าแม่กวนอิม บริเวณทางเข้ามีก้อนหินใหญ่ที่สลักรูปเรือส�าเภาเอาไว้ ส่วนด้าน
ตรงข้ามกับวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวมาเก๊าที่ผูกพันกับท้องทะเล
 
 โดยวดัอาม่าแห่งน้ียังเป็นสถานทีย่อดนิยมท่ีศลิปินเดินทางมาใช้เป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงาน 
มากมาย ซึง่รวมถงึ จอร์จ ชนิเนอรี ่(George Chinnery) และออกัส บอร์เกต์ (Auguste Borget)  
ด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมมาเก๊า (Macau Cultural Centre)
รถโดยสารประจ�าทาง: 3A, 8, 10A, 12, 17

 ตัวอาคารทีอ่อกแบบก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทันสมยัคล้ายคล่ืนยักษ์ จนกลายเป็นหนึง่
ในแลนด์มาร์กของมาเก๊าในปัจจบุนั ภายในมห้ีองประชมุท่ีจผุูช้มได้มากถงึ 1,200 ท่ีน่ัง โดยส่วนใหญ่ 
มักใช้จัดงานแสดงดนตรี และละครเวทีที่ส�าคัญ ส่วนห้องประชุมย่อยน้ันใช้จัดการแสดงดนตรี
คลาสสิก ฉายภาพยนตร์ รวมไปถงึการสัมมนา ส่วนอาคารท่ีติดกันน้ันคอื พพิธิภณัฑ์ศลิปะ ท่ีจดั 
แสดงภาพสีน�้าของศิลปินชื่อดังอย่าง จอร์จ ชินเนอรี่, จอร์จ สเมอร์นอฟ, ออกัส บอร์เกต์ และ 
ศิลปินในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมไปถึงงานศิลปะของจีนอย่าง เครื่องกระเบื้องเซรามิก ภาพวาด 
ลายเส้น ตัวอักษรจีนโบราณ โดยเทศกาลงานแสดงศิลปะและดนตรีท่ีส�าคัญของมาเก๊าน้ัน 
มักจัดขึ้นที่นี่

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ
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มาเก๊า ทาวเวอร์ / แหล่งบันเทิงครบวงจร
และแหล่งบันจี้จัมป์ที่สูงที่สุดในโลก
(Macau Tower and Entertainment Centre)
รถโดยสารประจ�าทาง: 9A, 18, 21, 23, 32

 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2001 มาเก๊า ทาวเวอร์มีความสูง 338 เมตร ตัวอาคาร 
ท่ีสร้างข้ึนอย่างใหญ่โตโอ่อ่าน้ี เหมาะส�าหรับการข้ึนไปชมทิวทัศน์ของตัวเมือง และสามเหล่ียม 
ปากแม่น�้าเพิร์ล ด้านบนบริเวณจุดชมวิวน้ันมีร้านอาหารท่ีมีความสูง 223 เมตร นักท่องเท่ียว 
สามารถท�ากิจกรรมท้าทายความกล้าได้โดยการเดินชมวิวรอบหอคอย หรือที่เรียกว่า สกาย
วอล์ก เอก็ซ์ (Skywalk X) หรอื กระโดดสกายจมัป์ (Skyjump) ได้จากจดุกระโดดท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
นอกจากนั้นแล้ว บริเวณชั้นล่างของอาคารยังมีศูนย์ประชุมและแหล่งบันเทิงต่างๆ รวมท้ัง 
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (835) 8988 8656

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทปา (Taipa House-museum)
รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 15, 22, 28A, 30, 33, 34

 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ภายใต้ร่มเงาของต้นไทรริมน�้าบนเกาะไทปา คือสถานที่ที่ชาวเมือง
และทางการนิยมมาลงหลักปักฐานสร้างที่อยู่อาศัยเพราะความสวยงามของพื้นที่ ต่อมาในช่วง
ท่ีผู้คนเริ่มย้ายจากมาเก๊า ทางการจึงได้ซื้อท่ีดินและปรับปรุงอาคารท้ังหมดให้สวยงามตามเดิม 
จนกระทั่งปัจจุบัน อาคารสีเขียว-ขาวทั้ง 5 หลัง ยังคงยืนหยัดเป็นหลักฐานความรุ่งเรืองในอดีต 

โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์
(St. Francis Xavier Chapel)
รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3

 ต้ังอยูใ่จกลางหมู่บ้านโคโลอาน เพือ่เป็นท่ีระลึกถงึนักบุญ
ฟรานซสิ ซาเวยีร์ สร้างข้ึนเมือ่ปี ค.ศ. 1928 เพือ่บรรจอุฐัขิอง
ท่านนักบญุ โดยมีซุม้ประตูโบสถ์ท่ีมีลักษณะศลิปกรรมแบบ
บาโรก ทาด้วยสีขาวและสีครีม แม้ว่าภายหลังอัฐิธาตุของ 
นักบุญฟรานซสิจะถกูเคล่ือนย้ายไปเก็บไว้ทีอ่ืน่ แต่ตัวโบสถ์
ก็ยังคงดึงดูดผู้แสวงบุญทั้งหลายให้เดินทางมาโดยเฉพาะ
ชาวญี่ปุ่น  ด้านหน้าโบสถ์เป็นจัตุรัสแบบยุโรปปูด้วยหินและ 
กระเบ้ืองโมเสก และยงัมีอนุสรณ์สถานการสู้รบกับโจรสลัด  
อีกฟากหนึ่งมีต้นไทรยักษ์และทางเดินท่ีมีหลังคาโค้ง ซึ่ง 
เรยีงรายด้วยคาเฟ่ตามทาง จากจัตุรัสของโบสถ์เป็นถนนที่
เตม็ไปด้วยร้านรวงขายสินค้า ท้ังสินค้าสไตล์พืน้เมืองไปจนถงึ 
โบราณวัตถุ

(รวมถงึเป็นสถานท่ีถ่ายท�าภาพยนตร์ และฉากหลังการแต่งงาน 
ของคู่รัก) โดยอาคารหลังแรกได้ถูกปรับเป็น Taipa House-
museum ซึ่งได้จัดแสดงสภาพความเป็นอยู่ในยุคแรกที่มีชาว
โปรตุเกสเริม่มาตัง้ถิน่ฐานในมาเก๊า ท่ีมีท้ังเฟอร์นิเจอร์แบบยุโรป 
และแบบจีนให้ชม ส่วนหลังถัดไปคือ House of Islands อัน 
เป็นสถานท่ีจัดแสดงแผนท่ี รูปภาพ และความทรงจ�าท้ังหมด
เก่ียวกบัเกาะไทปาและโคโลอาน หลังต่อไปคอื The House of the  
Portugal Regions จัดแสดงเครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี
แบบโปรตุเกส และ Exhibition Gallery จะจดัแสดงนิทรรศการ
ทางศลิปะและภาพถ่ายหมุนเวยีนให้ผูส้นใจเข้าชมได้ตลอดท้ังปี  
ส่วนหลังสุดท้ายทีมี่ขนาดใหญ่ท่ีสดุน้ันมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังาน 
ประชุม และเลี้ยงต้อนรับแขกส�าคัญๆ
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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 เน้ือหาในส่วนน้ี ขอแนะน�าเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียวอาจน�าไปประยุกต์เพือ่ท่องเท่ียว หากต้องการ 
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากแผ่นพับเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ของมาเก๊า” “โบสถ์” “วัด” “กิจกรรม 
กลางแจ้ง” และ “ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล” และ “พพิธิภณัฑ์ศลิปะเก่ียวกับศาสนา” ซึง่สามารถ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หลักของการท่องเที่ยวมาเก๊าประจ�าประเทศไทย

ประตูพรมแดนจีน-มาเก๊า

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

NORTHแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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 สร้างข้ึนเพือ่อทิุศให้แก่ ดร.ซนุ ยตั เซน็ ผู้ก่อต้ังสาธารณรฐัประชาชนจนีในยคุใหม่ โดยรปูป้ัน 
ของดร.ซนุ ยัต เซน็ ตัง้อยูบ่รเิวณประตูทางเข้าด้านหน้า สวนสาธารณะแห่งน้ีต้ังอยู่ใกล้กับประตู
พรมแดนจีน-มาเก๊า ภายในร่มครึ้มไปด้วยทางเดินในดงไผ่ตามลักษณะฮวงจุ้ย มีเส้นทางวิ่ง 
จ๊อกก้ิง สนามเด็กเล่น สวนนก ห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ รวมไปถึงบริเวณปิกนิกบาร์บีคิว 
และร้านอาหารสไตล์โปรตุเกส

สวนสาธารณะ ดร.ซุน ยัต เซ็น (Dr.Sun Yat Sen Municipal Park)

สนามแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์ (Canidrome)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, 1A, 3, 4, 7, 7A, 9, 9A, 16, 25, 25X, 33

รถโดยสารประจ�าทาง: 16, 30, 34

 ถือเป็นสนามแข่งสุนัขเกรย์- 
ฮาวนด์แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย 
ภายในมีสองอฒัจนัทร์ และบอกซ์ 
ท่ีน่ังส่วนตัว รวมถงึเครือ่งอ�านวย 
ความสะดวกทีทั่นสมัย การแข่งขัน
จัดขึ้นทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และ 
วนัหยุดสุดสัปดาห์ สอบถามเพิม่เติม 
โทร. (853) 2833 3399

วัดหลินฟง / พิพิธภัณฑ์หลิน ซีซู
(Lin Fong Temple and Lin Zexu Memorial Museum of Macau)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1A, 8, 8A, 10, 28B, 28BX

 สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1592 เป็นวดัพทุธที่ไม่ได้มเีพยีงความงดงามทางสถาปัตยกรรม แต่ยงัมี
ความส�าคญัในทางประวติัศาสตร์ เพราะเคยเป็นท่ีพ�านักของเหล่าขุนนางจนีท่ีต้องเดนิทางมายัง   
มาเก๊าและบรเิวณใกล้เคยีง ซึง่ท่านท่ีมีชือ่เสียงท่ีสุดคอื ข้าหลวงใหญ่ หลิน ซซี ูซึง่ได้รบัมอบหมาย
จากองค์จักรพรรดิจีน ให้มากวาดล้างการค้าฝิ่นในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าเพิร์ลในช่วง
กลางศตวรรษที่ 19 การมาเยือนมาเก๊าของท่านในปี ค.ศ. 1839 ได้มีการจัดแสดงเป็นอนุสรณ์
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งต้ังอยู่ข้างวัด ภายในจัดแสดงภาพ เอกสาร และภาพสามมิติเก่ียวกับท่าน
ข้าหลวงใหญ่และภารกิจของท่าน

โรงแรมและสวนมงฮาโปซาดา (Mong Ha Pousada (Inn) and Park)
รถโดยสารประจ�าทาง (ไป / กลับเชิงเขามงฮา) : 17, 23
 ป้อมปราการมงฮา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 และปัจจุบันซากปรักหักพังของป้อมปราการ     
ยงัเป็นฉากหลังทีน่่าสนใจส�าหรับสวนสาธารณะแห่งน้ี ซึง่ได้รบัความนยิมจากนักเดนิหรอืนักวิง่ 
ออกก�าลังกาย บริเวณทางเดินในสวนยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองมาเก๊า และนักชิมยัง
สามารถเพลิดเพลินกับอาหารโปรตุเกส และแมกคานีสภายในภัตตาคารของโปซาดา (อินน์) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ของสถาบนัการศกึษาด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม (IFT)  เบอร์โทรศพัท์ภตัตาคาร 
โทร. (853) 8598 3123

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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วัดเจ้าแม่กวนอิม และพิพิธภัณฑ์การสื่อสาร (Kun lam Temple  
& Communications Museum)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 2A, 6, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 28C

 วดัท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่พระโพธสัิตว์กวนอมิ โดยสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 13 และเป็น 
สถานทีสั่กการบูชาของชาวเมืองจวบจนกระทัง่ปัจจบัุน ภายในมีรปูเคารพ ภาพวาด และเครือ่งบูชา 
มากมาย (หนึ่งในรูปปั้นว่ากันว่าเป็นรูปของมาร์โคโปโล) มีหอสวดหลายหลัง และศาลาตั้งศพ (ที่
คนในครอบครัวมาเผาเครื่องกงเต๊กให้ญาติโยมผู้ล่วงลับ) ด้านในวัดมีโต๊ะหินท่ีทรงคุณค่าทาง 
ประวติัศาสตร์ เพราะใช้เป็นสถานท่ีลงนามในสนธสัิญญามิตรภาพระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี 
เมื่อปี ค.ศ. 1844

ตลาดนัดเรดมาร์เก็ต (Red Market)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, 3, 3X, 4, 5, 5X, 6, 8, 8A, 9, 9A, 26, 26A, 32, 33
 ตลาดนัดเรดมาร์เก็ต เป็นอาคารสมัย 
โบราณก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงต้ังแต่ปี ค.ศ.
1930 ต้ังอยู่บนถนน Avenida Horta e  Costa 
เชือ่มต่อกับถนน   Avenida  Almirante  Lacerda 
เป็นตลาดท่ีมีบรรยากาศคึกคักมากท่ีสุด 
อกีแห่งหน่ึงของมาเก๊า ภายในแบ่งออกเป็น  
3 ช้ัน มีสินค้ามากมายให้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น 
ผัก ผลไม้ ของแห้ง ซอสปรุงรส รวมไปถึง 
เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั ส่วนด้านนอกตลาด 
เป็นพื้นที่ของร้านค้ามากมาย ที่มีสินค้าให้

 

เลือกซื้อและต่อรองราคาได้อย่างสนุกสนาน

 ไม่ไกลจากตัววัดคือ พิพิธภัณฑ์การส่ือสาร เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันท่ี 1 
มีนาคม ค.ศ. 2006 มุ่งหวังให้เป็นที่เรียนรู้ ศึกษา ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วฒันธรรมด้วยความสนุกสนาน โดยพพิธิภณัฑ์การส่ือสารเปิดท�าการทุกวนั เวลา 09.30-17.30 น.    
เว้นวันจันทร์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. (853) 2871 8063 โทรสาร (853) 2871 8081 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ



4544

 ย่าน Praca de Ferreira do Amaral 
รายล้อมด้วยโรงแรมและกาสิโนระดับ 5 ดาว 
มากมาย อาทิ Hotel Lisboa, Grand 
Lisboa, Wynn, StarWorld, L’Arc Hotel 
Macau, MGM Macau, Mandarin 
Oriental, Macau, Grand Emperor 
และอืน่ๆ  โรงแรมทุกแห่งให้บรกิารอาหารท่ี
แตกต่างกันไปตามแต่สัญชาติ และบางแห่ง
ยังเป็นภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ด้วย

ย่าน Praca de Ferreira do Amaral
รถโดยสารประจ�าทาง: 2A, 3, 3A, 3X, 5X, 6, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 10B, 10X, 11, 12, 17, 
21A, 23, 25, 25X, 26A, 28A, 28B, 28BX, 28C, 32, 33, 50, AP1, MT1, MT2, N1, N2, N3, H1

สโมสรทหารและสวนเซนต์ฟรานซิสโก 
(Military Club and St. Francisco Garden)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2A, 5, 5X, 6, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10A, 10B, 12, 22, 25, 25X, 28B, 
28BX, H1, N2

ย่าน Avenida Almeida Ribeiro
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 6, 7, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33
 ถนนสายหลักของมาเก๊า มช่ืีอเรยีกตามภาษาจนีว่า ซนัหม่าโหลว 
ซึง่เป็นทางเชือ่มถนน Praia Grande กบั Inner Habour และเป็นย่าน
ท่ีพลุกพล่านไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาคารส่วนใหญ่มีลักษณะของ
สถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิม ซึง่สร้างข้ึนก่อนยุคศตวรรษที ่20 ท่ีมักนิยม
ตกแต่งประตูหน้าต่างให้สวยงาม และอาคารส่วนใหญ่ยงัคงรกัษาด้าน
หน้าตวัอาคารช้ัน 2 ให้เป็นแบบเดิมๆ ไว้ได้ ย่านการค้าแห่งน้ีรวบรวม
สินค้าต่างๆ ไว้มากท่ีสุด มีต้ังแต่ร้านทองและจวิเวลรี ่ร้านขายยา ร้านขาย 
เส้ือผ้า และร้านขายของช�า นอกจากน้ันแล้วยังมีธนาคาร พพิธิภณัฑ์ 
โรงจ�าน�า (Pawnshop Museum) ท่ีจดัแสดงของเก่าวตัถโุบราณล�า้ค่า
เก่ียวกับโรงจ�าน�าของชาวจนีในศตวรรษท่ี 19

 สโมสรทหารสร้างข้ึนมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 ตัวอาคาร
มีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสสิกแบบ 
โปรตุเกส ระเบียง หน้าต่าง รวมไปถงึบรเิวณด้านหน้าของ
สโมสร ตกแต่งด้วยสไตล์ผสมผสานระหว่างจีนและยุโรป
อย่างกลมกลืน ดูหรูหรา สง่างาม ภายในมีร้านอาหาร
โปรตุเกสชั้นยอดที่เปิดให้บริการบุคคลทั่วไป ใกล้กันเป็น
ท่ีต้ังของสวนเซนต์ฟรานซิสโก พื้นท่ีสีเขียวแหล่งพักผ่อนกลางเมืองมาเก๊า ภายในมีหอสมุด
สาธารณะที่เปิดให้บริการค้นคว้าข้อมูลส�าหรับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

ย่านดาวน์ทาวน์และเขตประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

สำ�นักแห่งคว�มเมตต� (Holy House of Mercy)

โบสถ์เซนต์โดมินิก (St. Dominic’s Church)

มห�วิห�ร (Cathedral)

พิพิธภัณฑ์ศ�สนวัตถุ (Museum of Sacred Art)

พิพิธภัณฑ์ม�เก๊� (Museum of Macau)

ป้อมปร�ก�ร (Mount Fortress)

ซ�กประตูโบสถ์เซนต์ปอล (The Ruins of St. Paul’s)

 จากบรเิวณโบสถ์เซนต์ปอลมีเส้นทางส้ันๆ ทีนั่กท่องเท่ียวสามารถเดนิทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว 
ในย่านพฤกษศาสตร์คาโมเอสแห่งน้ีได้ โดยใช้ถนนสาย Rue de Santo Antonio ซึง่เป็นศนูย์กลาง
การจ�าหน่ายของเก่า เฟอร์นิเจอร์สไตล์จีน ผ้าทอ และเครื่องกระเบ้ืองต่างๆ บรรยากาศคล้าย
หลงเข้าไปในถ�้าของอะลาดิน

สวนพฤกษศาสตร์คาโมเอส (Camoes Garden and Grotto)
รถโดยสารประจ�าทาง: 8A, 17, 18, 18A, 19, 26
 สวนพฤกษศาสตร์คาโมเอส เป็นอทุยาน
ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม สองข้างทางจะมี
ทางเดนิเล็กๆ ขนาบไปด้วยต้นไทรอายุหลาย
ร้อยปี ยามเช้าของแต่ละวันท่ีน่ีจะมีผู้สูงอายุ
เข้ามาเดินเล่นภายในสวน บ้างก็หิ้วกรงนกที่
เล้ียงไว้มาเดินเล่น หรือไม่ก็มาออกก�าลังกาย
เบาๆ เพือ่สุขภาพ บรเิวณยอดเขาจะมีถ�า้เลก็ๆ  
ที่ภายในมีรูปสลักครึ่งตัว ใกล้ๆ กัน มีบทกวี 
ในภาษาจนีและโปรตุเกส ท่ีจารกึไว้บนแผ่นหิน 
เพื่อเป็นเกียรติแก่คาโมเอส กวีชาวโปรตุเกส 
ชื่อดัง ท่ีเข้ามาใช้ชีวิตในมาเก๊าในช่วงปี ค.ศ. 
1557

ย่านสวนพฤกษศาสตร์คาโมเอส
(Camoes Garden Area)

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

จัตุรัสเซน�โด้ (Senado Square)
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Rua Cinco de Outubro ด้านหลังตลาดนัด Flea Market ที่มีร้านอาหารจีนเล็กๆ อยู่มากมาย
 

ขนาดเล็ก และร้านค้าต่างๆ อาทิ โรงงานท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้, โรงงานท�าถังไม้และโลหะ, โรงงานท�า
ศาลเจ้าประจ�าบ้าน และโรงงานท�ากระดาษท่ีใช้เป็นเครือ่งบชูาในวดัและศาลเจ้า ซึง่อยู่ตรงบรเิวณ

 
 เม่ือเดนิผ่านจากโบสถ์เซนต์แอนโธนี ซึง่อยู่ในพ้ืนท่ีของสวนพฤกษศาสตร์ จะมีทางเดนิแคบๆ 
ได้แก่ Rua do Tarrafeiro, Rua de Guimaraes และ Rua do Patane ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน

สวนคาซ่าและสุสานชาวโปรเตสแตนต์ 
(Casa Garden and Old Protestant Cemetery)
รถโดยสารประจ�าทาง: 8A, 17, 18, 18A, 19, 26

 อาคารสไตล์นีโอคลาสสิกแห่งน้ี ในอดีต 
บริษัท บริติช อีสต์ อินเดีย ได้มาเช่าพื้นท่ีเป็น
ท่ีต้ังของส�านักงานใหญ่เพื่อท�าการค้ากับจีน 
แล้วเรียกที่นี่ว่า สวนคาซ่า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 
มูลนิธิโอเรียนตัล (Orient Foundation) หรือ 
Fundacao Oriente ศนูย์ศลิปะและออดทิอเรยีม
ขนาดเล็ก ใกล้กันเป็นสุสานของชาวครสิต์นิกาย
โปรเตสแตนต์ ท่ีมีบทบาทส�าคัญและมีช่ือเสียง
มากมาย อาทิ จอร์จ ชินเนอรี่ ศิลปินผู้วาดภาพ 
เมืองมาเก๊า ซึ่งผลงานของเขาจัดแสดงอยู่ท่ี
พพิธิภณัฑ์ศิลปะภายในศูนย์วัฒนธรรม

“Fundação Oriente”
มูลนิธิโอเรียนตัล

โบสถ์เซนต์แอนโธนี 

โบสถ์เซนต์แอนโธนี 

 จากสวนพฤกษศาสตร์คาโมเอส ยังสามารถเดินไปตาม  
Rua de Entre-Compos เพ่ือเข้าไปยังย่านชุมชนโบราณ 
ของมาเก๊า ซึง่บรเิวณโดยรอบอย่าง Estrada do Repouso และ  
Rua da Barca จะมีร้านค้าเล็กๆ ทีจ่�าหน่ายสินค้าคณุภาพดี
ราคาประหยัด ส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือสมัครเล่น แต่ท�าให้ได้เห็น
วิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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E A S T

 อาคารศูนย์กิจกรรมนักท่องเท่ียว เป็นอาคาร 
ขนาดใหญ่ท่ีมีสถานท่ีจัดแสดงงานและการประชุม 
รวมไปถงึเป็นท่ีต้ังของพพิธิภณัฑ์ 2 แห่ง คอืพพิธิภณัฑ์
ไวน์ (Wine Museum) ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่ง
เดยีวในเอเชยี ท่ีรวบรวมเรือ่งราวเก่ียวกบัไวน์ ต้ังแต่
ประวัติความเป็นมา เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตไวน์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมไวน์ชนิด
ต่างๆ จากโปรตุเกสและจนีจ�านวนมากถงึ 1,115 ชนิด 
(ไวน์ 756 ชนิดท่ีวางขายตามท้องตลาด และอกี 359  
ชนิดเป็นไวน์สะสม โดยม ีPorto 1815 เป็นไวน์เก่าแก่ 
ที่สุด
 
 อีกแห่งคือพิพิธภัณฑ์กรังด์ปรีซ์ (Grand Prix 
Museum) ท่ีได้จดัแสดงรถแข่งคนังามท่ีเคยเข้าร่วม 
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะรถของนักแข่งระดบัต�านาน 
อย่าง Ayrton Senna นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์
เก่ียวกับการแข่งขันมาเก๊ากรงัด์ปรซ์ี และคอลเล็กชัน่
ถ้วยรางวัล รูปภาพ และโปสเตอร์ให้ชม

ป้อมปราการ / โบสถ์ และประภาคารเกีย
(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

สวนสาธารณะฟลอร่า การ์เด้น (Flora Garden)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 2A, 6, 9, 9A, 12, 17, 18, 19, 23, 28C, 32

 หากคณุต้องการข้ึนไปเท่ียวบนยอดเขาเกยี แต่
ไม่ต้องการเดนิข้ึน สามารถใช้บรกิารเคเบิลคาร์ตรง
บรเิวณทางเข้าของสวนสาธารณะฟลอร่า การ์เด้น ซึง่ใช้ 
เวลาเพยีงนาทีกว่าๆ และจะได้เห็นภาพจากมุมสูงสวยๆ 
ของสวนได้อย่างเตม็ที ่สวนสาธารณะแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
เพาะพนัธ์ุพชื รวมทัง้เป็นท่ีอยู่อาศยัของนกและสัตว์
ชนิดต่างๆ อีกด้วย

รถโดยสารประจ�าทาง: 1A, 3, 10, 10B, 10X, 23, 28A, 28B, 28BX, 28C, 32

ศูนย์กิจกรรมนักท่องเที่ยว / พิพิธภัณฑ์รถแข่งกรังด์ปรีซ์ / 
พิพิธภัณฑ์ ไวน์ (Tourism Activity Centre (CAT) / Wine Museum 
/ Grand Prix Museum)

ประภาคารเกีย และบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า
Guia and Macau Ferry Terminal Area

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า (Macau Ferry Terminal)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, A3, 3A, 10, 10A, 10B, 12, 28A, 28B, 28BX, 32

 ท่าเรือเฟอร์รี่ของมาเก๊า เป็นสถานท่ีท่ีใช้ส�าหรับจอด
เทียบท่าเรือโดยสาร และเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท่ีเดิน
ทางข้ามไปยังฝั่งฮ่องกง ภายในท่าเรือแห่งน้ีมีส่ิงอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้บริการ อย่างเช่น ที่ท�าการไปรษณีย์ 
ศูนย์การท่องเที่ยวมาเก๊า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
และท่ีท�าการจองทัวร์ต่างๆ ฝั่งตรงข้ามท่าเรือจะเป็นหอ
ควบคุมการแข่งรถกรังด์ปรีซ์ ในช่วงเทศกาล Macau 
Grand Prix

ศูนย์วิทยาศาสตร์มาเก๊า
(Macau Science Center)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1A, 3, 3A, 8, 10, 10A, 10B, 12, 17, 28A, 28B, 28BX, 28C, 32, AP1, 
N1, N2
 ศนูย์วิทยาศาสตร์มาเก๊า ออกแบบโดย IM Pei สถาปนิกลูกครึง่จนี-อเมรกัินชือ่ดงัระดบัโลก 
ตัวอาคารโดดเด่นด้วยรูปทรงกรวยคว�่าสีเงิน ภายในมี 14 แกลเลอรี ซึ่งจัดวางเป็นรูปเกลียว
ก้นหอย และหลังคาโค้ง

 มาเก๊า ถอืเป็นเมอืงท่ี 3 ของโลกรองจากเมือง 
ปักก่ิงและฮ่องกง ท่ีมีการน�าจอภาพท่ีมีความ
ละเอยีดสูงถงึ 8,000x8,000 พกิเซลมาใช้ ภายใน 
ท้องฟ้าจ�าลองแสดงเอฟเฟ็กต์แบบ 3 มิติ โดย 
ใช้การฉายภาพแบบ 3 มิติ เป็นแห่งแรกของโลก  
ท่ีใช้ระบบดิจิตอล ซึ่งมีความคมชัดแบบอัลตร้า  
ไฮเดฟิเนชัน่ (8,000  x  8,000) พร้อมกับภาพ 3 มิติ  
ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู ้ท่ีเข้าชมได้ 
รับท้ังความรู้และความบันเทิง นอกจากน้ี ยังม ี
ยานอวกาศจ�าลอง Shenzhou-VII และหุ่นยนต์
อจัฉรยิะท่ีสร้างข้ึนโดยศนูย์วทิยาศาสตร์มาเก๊า

สวนสาธารณะเลาลิมเอี๊ยค 
(Lou Lim loc Garden)
(ดูใน “สถานที่น่าสนใจ”)

Avenida Sido-nio Pais และ Rua Ferreira do Amaral

จัตุรัสแท็ปเซี้ยก (Tap Seac Square)

รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 2A, 8A, 9, 9A, 12, 16, 18, 18A, 19, 22, 25, 25X

รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 2A, 4, 5, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 12, 16, 18, 18A, 19, 22, 25, 
25X, 28C, H1, N2

 จากจตุัรสัแท็ปเซีย้ก เดนิไปตามถนนสาย Avenida 
Sido-nio Pais และ Rua Ferreira do Amaral จะได้ 
พบกับสวนสาธารณะสองแห่งท่ีมีความส�าคัญ และ
เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ของมาเก๊า ได้แก่ สวน
สาธารณะวิกตอเรีย (Jardim da Vitoria, Victory 
Garden) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร�าลึกถึงชัยชนะท่ีโปรตุเกส 
มีต่อชาวดัตช์เม่ือปี ค.ศ. 1622 และอกีแห่งคอื Jardim 
Vasco da Gama หรอืสวนวาสโกดากามา สร้างข้ึนเพือ่
เป็นเกียรติแก่ Vasco da Gama นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ 
ท่ีเดนิเรอืสู่ดนิแดนตะวนัออกเป็นคนแรก บนถนนสายน้ี 
ยังเป็นท่ีต้ังของอนุสรณ์สถาน ดร.ซนุ ยตั เซน็  (Memorial 
House of Dr.Sun Yat Sen) “บิดาของชนชาติจีนใน

 ไม่ไกลจากสวนสาธารณะเลาลิมเอี๊ยค
ตามเส้นทาง Avenida Conselheiro 
Ferreira de Almeida ชาวมาเก๊าเรยีกกันว่า  
จัตุรัสแท็ปเซี้ยก ที่ตั้งของอาคารในสมัยนีโอ 
คลาสสิก ท่ีสร้างข้ึนตอนต้นศตวรรษท่ี 20  
แต่งแต้มสีแดงเข้มและสีเหลืองทอง ตัวอาคาร 
มีระเบียงและลานกว้างท่ีตกแต่งด้วยต้นไม ้
ในกระถางที่มีกระเบื้องสีสันสวยงาม

ยุคใหม่” ท่ีเคยอาศัยและท�างานเป็นแพทย์อยู่ในมาเก๊าระหว่างปี ค.ศ. 1892-1894 ตัวบ้านมี 
ช่องโค้งสร้างเลียนแบบชาวมัวร์ ต้ังแสดงรูปภาพของ ดร.ซุน และเพื่อน รวมไปถึงบทความและ
ข้าวของที่ชวนระลึกถึงท่านอีกมากมาย

ย่านแท็ปเซ้ียก และเลาลิมเอี๊ยค

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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ศูนย์วัฒนธรรมและรูปปั้น Xian Xianghai ศูนย์วัฒนธรรม
(The Cultural Centre / The Statue of Xian Xianghai)
(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

 ท่ีส่ีแยกถนน Avenida Xian Xinghai และ Rua de 
Berlim มีรูปปั้นบรอนซ์ของ Xian Xinghai นักดนตรี
ชาวมาเก๊า ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับดนตรีจีน
สมัยใหม่ เขาประพันธ์เพลงชั้นดีไว้มากมายท่ีล้วนแต่
ได้รับการเล่นไม่หยุดหย่อน โดยมีเพลง Yellow River 
Cantata เป็นหน่ึงในงานชิ้นเอกที่สรรเสริญในความ
หาญกล้า เข้มแข็ง และจิตวิญญาณอันเด็ดเดี่ยวของ
ชาวจีนที่ปกป้องมาตุภูมิ

ย่านเซนต์ลาซารุส และ Albergue SCM
(St. Lazarus District and Albergue SCM)
รถโดยสารประจ�าทาง: 7, 7A, 8

 ย่านเซนต์ลาซารารุส เป็นย่านท่ีมีกล่ินอายแบบยุโรป 
ต้ังอยู่ไม่ไกลจากจตุัรสัแท็ปเซีย้ก รวมถงึเป็นท่ีตัง้ของโบสถ์
เซนต์ลาซารุส และ The Old Ladies’ House หรืออาคาร
สองชั้นสไตล์โปรตุเกสท่ีต้ังอยู่ใจกลางของย่าน โดยบ้าน
หลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของหญิงชราโสดในอดีต ทุกวันนี้ 
บริเวณโบสถ์อยู่ในความดูแลของส�านักแห่งความเมตตา 
และกลายเป็นพื้นท่ีใช้จัดแสดงงานของศิลปินมาเก๊าและ
โปรตุเกส

สวนสาธารณะ Dr.Carlos de Assumpcao และ Dr.Ho Yin และสวนศิลปะ
(Dr.Carlos de Assumpcao Park, Comendador Ho Yin Garden & 
Arts Garden)

 ในบรเิวณพืน้ท่ีพฒันาข้ึนใหม่จากการถมทะเล หรอืเรยีกว่า 
NAPE และถนนสาย Avenida Amizade เป็นท่ีต้ังของสวน
สาธารณะขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซ่ึงสร้างข้ึนเพือ่อทิุศให้กับชาวมาเก๊า 
ท่ีโดดเด่น 2 คน และใช้เป็นสถานทีพ่กัผ่อนส�าหรบัประชาชนทัว่ไป 
ถดัจากสวนสาธารณะออกไปรมิฝ่ังทะเล เป็นท่ีต้ังขององค์รปูป้ัน 
เจ้าแม่กวนอมิสีทองประดิษฐานบนดอกบวั และมีประติมากรรม 
รูปทรงต่างๆ ต้ังกระจัดกระจายบนสนามหญ้า และส่วนหน่ึง
ของ Avenida Amizade ย่านท่าเรือด้านนอกแห่งใหม่

รถโดยสารประจ�าทาง: 1A, 3, 3A, 8, 10, 10A, 10B, 10X, 12, 17, 23, 28A, 28B, 28BX, 
28C, 32, N2

องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม / ถนน ดร.ซุน ยัต เซ็น
(Kun Iam Statue & Av. Dr.Sun Yat-Sen)

 รปูป้ันเจ้าแม่กวนอมิองค์น้ีถอืเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กยอดนิยมของมาเก๊า องค์เจ้าแม่กวนอมิ
เป็นรูปป้ันสีทองประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรปูป้ันเป็นพพิธิภณัฑ์แสดงประวติัความเป็นมา 
รวมท้ังจดัพืน้ท่ีส่วนหน่ึงไว้ให้ประชาชนเข้ามาพกัผ่อนและน่ังสมาธ ิส่วนถนนเลียบชายฝ่ังน�า้ใกล้
กับองค์รปูป้ันเจ้าแม่กวนอมิ คอื ถนน ดร.ซนุ ยัต เซน็ (Av. Dr.Sun Yat-Sen) ซึง่ร่มรืน่ด้วยต้นไม้
นานาพรรณ ยามค�า่คนื ผับ บาร์ และภตัตาคารร้านอาหารต่างๆ ในย่านน้ีจะเปิดให้บรกิารอาหาร 
และเครื่องดื่มท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เคล้าวิวทิวทัศน์ของเมืองมาเก๊าและ 
เกาะไทปา นอกจากนัน้ ยังสามารถสัมผัสความกลมกลืนของวฒันธรรมนานาชาติจากเสียงเพลง  
และอาหารได้ที่นี่ (ดูใน “กิจกรรมความบันเทิง”)

เขตเมืองใหม่และศูนย์วัฒนธรรม

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

รถโดยสารประจ�าทาง: 1A, 3A, 8, 10A, 12, 17, 23, N2
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โบสถ์เซนต์โยเซฟ / โบสถ์เซนต์ออกัสติน / โรงละครดอมเปโดรที่ห้า / 
Rua da Felicidade ถนนแห่งความสำาราญ
(Chapel of St. Joseph’s Seminary / St. Augustine’s Church/ 
D. Pedro V Theatre / Rua da Felicidade)
รถโดยสารประจ�าทาง: 2, 3, 3A, 3X, 4, 5, 6, 7, 8A, 10, 10A, 11, 18, 18A, 19, 21A, 26A, 33

 หากต้องการสัมผสักล่ินอายวฒันธรรมแบบโบราณและประวติัศาสตร์ท่ียาวนานของมาเก๊า 
ขอแนะน�าให้ไปเยีย่มเยือนย่านถนนแห่งความส�าราญ (Rua  da  Felicidade  หรอื  Happiness  Street ) 
ซึง่เม่ือ 300 ปีก่อน ท่ีน่ีเคยเป็นศนูย์รวมความบันเทิงยามราตรขีองชาวมาเก๊า จวบจนวนันี ้อาคาร
จีนโบราณได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ยังคงมีชีวิตชีวาด้วยภัตตาคาร ร้านค้าที่มีอยู่มากมาย และ 
ห่างออกไปไม่ไกลนักคือ จัตุรัสเซนต์ออกัสติน ที่มีสถานที่น่าสนใจอยู่อีกมากมาย อาทิ หอสมุด 
เซอร์ โรเบิร์ต โฮ ตุง (ดัดแปลงมาจากบ้านสไตล์โคโลเนียล ซึ่งบริจาคโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง)  
โรงเรยีนสอนศาสนาและโบสถ์เซนต์โยเซฟ ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1758 และยังคงได้รบัการบรูณะให้อยู ่
ในสภาพดดีงัเดิม (ตัวอาคารรปูทรงไม้กางเขนเหมาะส�าหรบัใช้เป็นโรงละคร) อกีฟากของจตุัรสัคอื  
โบสถ์เซนต์ออกัสติน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1591 และข้ึนชื่อในเรื่องแท่นบูชารูปพระคริสต์แบกไม้
กางเขนที่งดงาม ตรงข้ามกับโบสถ์คือ โรงละครดอมเปรโดที่ห้า โรงละครสไตล์ตะวันตกแห่งแรก
ในเอเชีย สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1860 ใช้เป็นท่ีจัดแสดงระดับนานาชาติมาหลายปี โดยเฉพาะละคร 
โอเปร่าจากยุโรป ในปัจจุบันยังคงใช้เป็นสถานที่จัดแสดงละครและคอนเสิร์ตต่างๆ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

SOUTH
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โบสถ์เซนต์ลอว์เรนซ์ / ย่านลีเลา (St. Lawrence Church / Lilau Square)
รถโดยสารประจ�าทาง: 9, 16, 18, 28B

 ย่านใจกลางเมือง หรอื Rua Central (บรเิวณน้ีเคยเป็น 
ศนูย์กลางธุรกิจของเมอืงมาก่อน) เป็นแหล่งรวมธุรกิจต่างๆ  
มากมาย และยงัเป็นท่ีต้ังของโบสถ์เซนต์ลอว์เรนซ์ ว่ากันว่า 
เป็นโบสถ์ท่ีงดงามและหรหูราทีส่ดุในมาเก๊า ไม่เพยีงเพราะ
การตกแต่งเท่านั้น หากแต่สิ่งของที่จัดแสดงอยู่ภายในก็มี 
ความสวยงามล�า้ค่า เดมิตัวอาคารโบสถ์ท�าด้วยไม้ สร้างข้ึน
เมือ่ปี ค.ศ. 1560 ส่วนอาคารท่ีเห็นในปัจจุบันน้ันก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 จากโบสถ์เซนต์ลอว์เรนซ์
เดินไปตามถนน Rua do Padre Antonio และ Rua da 
Barra ที่สวยงามเพ่ือไปยังจัตุรัสลีเลาท่ีเก่าแก่ บริเวณน้ี 
จะรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าๆ และตรงบริเวณใจกลาง 
ส่ีแยกเล็กๆ แห่งน้ีจะมีบ่อน�า้พุ ซึง่เชือ่กนัว่าถ้าใครได้ดืม่น�า้
จากที่แห่งนี้จะมีโอกาสได้กลับมามาเก๊าอีกครั้ง
 
 จากจัตุรัสมองไปจะเห็นคฤหาสน์แมนดาริน บ้าน 
ท่ีอยู่อาศัยของชาวจีนโบราณ ซึ่งประกอบด้วยบ้านเรือน 
หลายหลัง มอีาณาบรเิวณ และลานหน้าบ้าน อนัเป็นหน่ึงใน  

“ศูนย์กลางประวัติศาสตร ์
มาเก๊า” ท่ีได้รับการบันทึก
ให้เป็น 1 ในแหล่งมรดกโลก

จัตุรัสบาร์รา / พิพิธภัณฑ์ทางทะเล / วัดอาม่า
(Barra Square / Maritime Museum / A-Ma Temple)
รถโดยสารประจ�าทาง: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 10A, 11, 18, 21, 21A, 26, 28B

 จตุัรัสบาร์ราอยู่บริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรมาเก๊า ซึง่ถอืว่ามีความเก่าแก่ และเป็นจดุเริม่ต้น 
ของประวติัศาสตร์เมืองมาเก๊า จากบรเิวณจตุัรสับาร์รานี ้มองออกไปจะเห็นเกาะแลปปา (Lappa 
Island) ซึ่งมีเรือประมงและเรือสินค้าแล่นเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา ตรงบริเวณเนินเขาบาร์ราเป็น
ท่ีต้ังของวัดอาม่า และไม่ไกลกันคือพิพิธภัณฑ์ทางทะเล และในบริเวณน้ีนักท่องเท่ียวสามารถ
สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวประมงมาเก๊าท่ียังคงทอดสมอ ซ่อมแซมแห อวน และขาย
ตะเกียงไฟเรือ หากเดินย้อนกลับขึ้นด้านบนสู่ถนน Rua da Barra จะสังเกตเห็นอาคารสีเหลือง 
ที่มีสถาปัตยกรรมโค้งแบบมัวร์ นั่นคือองค์การบริหารการเดินเรือมาเก๊า

จัตุรัสบ�ร์ร�

พิพิธภัณฑ์ท�งทะเล

ค่�ยทห�รช�วมัวร์

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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เขาเพนญ่าและโบสถ์ / Pousada de Sao Tiago
(Penha Hill and Chapel / Pousada de Sao Tiago)
รถโดยสารประจ�าทาง: 6, 9, 16, 28B, MT4

 บรเิวณปลายสุดเขาเพนญ่าและคาบสมุทรคอืท่ีต้ังของโบสถ์เพนญ่าทีส่ง่างามและเป็นท่ีพ�านัก
ของบิชอป (ดูใน “สถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญ”) และยังมีป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 18 
ต่อมาถูกดัดแปลงให้เป็นโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว ที่มีชื่อว่า Pousada de S. Tiago ซึ่งยังคง
ก�าแพงเก่าและบ่อน�้าพุ ภายในโรงแรมครบครันไปด้วยเครื่องอ�านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น
ภัตตาคาร สระว่ายน�้า ห้องประชุมสัมมนา ฯลฯ ห้องพักทุกห้องมีระเบียงย่ืนออกไปด้านหน้า 
เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองมาเก๊า ซึ่งจากจุดท่ีตั้งของโรงแรมมองออกไปจะเห็น Gate of 
Understanding หรือประตูแห่งความเข้าใจ ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่สร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์อันดีของชาวโปรตุเกสและจีน

ทำาเนียบรัฐบาล / Praia Grande 
(Headquarters of the Government of Macau SAR / Praia Grande)
รถโดยสารประจ�าทาง: 6, 9, 9A, 16, 23, 28B, 32

จากย่านบาร์รา สามารถเดนิหรอืน่ังรถสามล้อถบีลัดเลาะไปใต้ร่มไม้ตามเส้นทางทะเลสาบนามวาน 
(Nam Van) และมาเก๊า ทาวเวอร์ เพื่อไปยังถนน Praia Grande สองข้างทางมีอาคารรูปทรง 
โบราณ เช่น Santa Sanch Palace (อดีตที่พักของผู้ว่าการมาเก๊า) และวิลล่าหลายแห่ง รวมทั้ง 
ท่ีพกัของกงสุลโปรตุเกสประจ�ามาเก๊า (อดตีโรงแรมเบลาวสิต้า) วทิยาลยัรซิซี ่และท�าเนียบรฐับาล 
ที่โดดเด่นด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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TAIPA
 เกาะไทปาได้รบัการพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ มีท้ังสนามรถแข่ง สนามบินนานาชาติ 
มาเก๊า โรงแรมและรีสอร์ตชั้นหน่ึง และมีสนามกีฬาทันสมัยล่าสุดส�าหรับจัดการแข่งขันระดับ
โลกต่างๆ

มหาวิทยาลัยมาเก๊าและมหาวิทยาลัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(The University of Macau and Macau University of Science 
and Technology)

 มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเก๊าต้ังอยู่บนเนินเขาซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมาเก๊าและเกาะไทปา ส่วน 
มหาวทิยาลัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Macau University of Science and Technology)  
ต้ังอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติมาเก๊า โดยเปิดท�าการสอนในระดบัอดุมศกึษาทัง้ภาคภาษาจนี  
ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษ ภายในมหาวทิยาลัย ยังมสีปอร์ตคอมเพล็กซ์ท่ีทันสมัยไว้บรกิาร 
อีกด้วย

ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า (Macau International Airport)

รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 15, 21, 21A, 22, 25, 25X, 26, 26A, 28A, 30, 33, 35, AP1, 
MT1, MT2, MT3, MT4, N2, N3

รถโดยสารประจ�าทาง: 26, 36, AP1, MT1, MT2, N2

เกาะไทปา 

 ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊าตั้งอยู่บนเกาะไทปา แตกต่างจากสนามบินอื่นๆ ด้วยรันเวย์
ที่สร้างยื่นออกไปกลางทะเล ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่ครบครันไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก
สบายมากท่ีสุดอกีแห่งหน่ึงของเอเชยี โดยเปิดให้บรกิารเท่ียวบนิต่างๆ เชือ่มต่อระหว่างมาเก๊ากับ
เมืองหลักๆ ของประเทศจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ดูใน “การเดินทางเข้า-ออกมาเก๊า”)

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 15, 22, 26, 28A, 30, 33, 34, 35, MTI

 พระพรหมส่ีหน้าในมาเก๊าประดิษฐานอยู ่
บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสโมสรแข่งม้า ซึ่งชาว 
มาเก๊าและต่างชาตินิยมมากราบไหว้เพ่ือความ
เป็นสิรมิงคล ส่วนทีว่ดั Po Tai Un ต้ังอยู่ด้านหลัง 
โรงแรม Hyatt Regency ทีม่ห้ีองโถงขนาดใหญ่  
สวยงาม และมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของ
ภัตตาคารอาหารเจ

Avenida da Praia
(ดูใน “สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ”)

โบสถ์แม่พระคาเมล / ชุมชนโบราณหมู่บ้านไทปา
(Our Lady of Carmel Church / Old Taipa Village)
รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 22, 28A, 30, 33, 34

 บนยอดเขาของเกาะไทปาเป็นท่ีต้ังของโบสถ์ 
แม่พระคาเมล ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 19 บรเิวณ 
ลานด้านหน้าโบสถ์ ชาวมาเก๊าใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจนี 
และโปรตุเกส

พระพรหมสี่หน้า / วัด Po Tai Un 
(Four Faces Buddha & Po Tai Un Buddhist Monastery)

สโมสรแข่งม้า 
(Macau Jockey Club)
(ดูใน “กิจกรรมความบันเทิง”)

สนามกีฬามาเก๊า
(The Macau Stadium and Olympic Aquatic Centre)
(ดูใน “กิจกรรมความบันเทิง”)

รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 15, 22, 25, 25X, 26, 26A, 28A, 30, 
33, 34, 35, MT1, MT2, MT3, MT4, N2

รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 15, 22, 26, 28A, 30, 33, 34, 35, MTI 
(ดูใน “กิจกรรมความบันเทิง”)

รถโดยสารประจ�าทาง: 11, 22, 28A, 30, 33, 34

 ต้ังอยู่บนยอดเขาซึ่งหันหน้าไปทางเกาะโคโลอาน 
สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเล แต่ถึงแม้จะเป็น
วัดเล็ก แต่ก็ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม เพราะภายในมี
แท่นบูชาลวดลายสวยงาม และยังเป็นสุสานของชาวจนี 
ท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า และ
ศาสนาพุทธ

 ตามถนนสายเล็กๆ ใจกลางเมืองบนเกาะไทปาจะมี
ร้านค้าเลก็ๆ เรยีงรายอยู่ท่ัวไป บนถนน Rue do Cunha  
หรอืทีเ่รียกกันว่าถนนสายอาหาร (Food Street) เรยีงราย 
ไปด้วยร้านอาหารมากมาย ท้ังอาหารจนี อาหารโปรตเุกส 
อาหารแมกคานีส อาหารอิตาเลียน อาหารอินเดีย และ 
อาหารไทย นอกจากนี้ยังมีร้านขนมเก่าแก่ท่ีขายขนม 
พื้นเมืองอย่าง ขนมเปี๊ยะ ขนมไข่ บิสกิต คุกก้ี และของ 
ขบเคี้ยวต่างๆ ซึ่งเปิดด�าเนินการมานานกว่า 100 ปี

 บรเิวณเนินเขาบนเกาะไทปายังมีพืน้ท่ีส่วนหน่ึงทีจั่ด 
ให้เป็นเส้นทางส�าหรับใช้ในการออกก�าลังกาย และใช้
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส�าหรบัชาวมาเก๊าอกีด้วย

วัดตินเฮา - เทพเจ้าแห่งท้องทะเล 
(The Tin Hau Temple – Buddhist Goddess of the Sea)

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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COLOANE
 เกาะโคโลอานจัดเป็นเขตชนบทของมาเก๊าที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ หุบเขา หมู่บ้านชนบท  
และอ่าวเลียบชายหาด โดยพชืพนัธ์ุท่ีเห็นอยู่ท่ัวไปบนเกาะน้ัน ถกูน�ามาปลูกไว้เม่ือร้อยกว่าปีก่อน 
ชายหาดส�าคัญของเกาะมีอยู่ 2 แห่งคือ หาดฮักซา (Hac Sa Beach) และหาดชอกวาน (Cheoc 
Van Beach) อันเป็นท่ีต้ังของศูนย์กีฬาครบวงจรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมส่ิงอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผู้รักการกีฬาไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิส สระว่ายน�้า และสถานที่เช่าเรือ 
แคนู และวนิด์เซร์ิฟ รวมไปถงึสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ภายในอาณาเขตของโรงแรมเวสทิน  
(ใช้เป็นสนามแข่งมาเก๊าโอเพ่นทุกปี) สนามแข่งรถโกคาร์ต นักท่องเท่ียวท่ีนิยมพกัผ่อนในบรรยากาศ
ริมทะเล ขอแนะน�าโรงแรมเวสทิน หรือ Pousada de Coloane (โรงแรมสไตล์โปรตุเกส) (ดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ “กิจกรรมความบันเทิง” “อาหารการกิน” และ “ที่พัก”)

รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26, 
26A, 50, N3

สวนสาธารณะ Seac Pai Van
(Seac Pai Van Park)

 ต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ
เกาะโคโลอาน เลียบเส้นทาง Estrada de 
Seac Pai Van สวนสาธารณะแห่งน้ีมีพื้นท่ี
กว้างขวางถึง 198,000 ตารางเมตร ภายใน
มีสถานที่และอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก
มากมาย อาท ิแพนด้าพาวลิเล่ียน ศนูย์ข้อมลู
แพนด้า สวนสัตว์ สวนนก และการแสดงน�้าพุ

เกาะโคโลอาน

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3

แพนด้าพาวิลเลี่ยน 
(Macau Giant Panda Pavilion)

 ต้ังอยู่ภายในสวนสาธารณะ  Seac  Pai  Van  เป็นเรอืนกระจกของแพนด้ายกัษ์ บนพืน้ท่ีประมาณ  
3,000 ตารางเมตร ภายในมีการจดัสภาพแวดล้อมให้กบัแพนด้าเสมือนอยู่ในป่าจริง โดยส่วนท่ีอยู ่
อาศัยของคูแ่พนด้ายกัษ์  “Kai Kai” และ “Xin Xin” น้ัน มกีารออกแบบให้สะดวกสบายและเหมาะกบั 
นิสัยของแพนด้า เช่น พุ่มไม้ ร่มไม้ ก้อนหิน ชานพกั รวมถงึการติดต้ังหลังคาแบบโปร่งแสง เพือ่ให้ 
แพนด้ารูสึ้กเหมอืนได้อยู่ในบรรยากาศเสมอืนจรงิของป่า นักท่องเท่ียวสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลึก
และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแพนด้ายักษ์ได้ภายในบริเวณเดียวกัน

 การเข้าชมแพนด้ายักษ์นั้นมีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 www.macaupanda.org.mo หรือ โทร. (853) 2833 7676

หาดฮักซาและหาดชอกวาน (Hac-Sa & Cheoc Van Beach)
รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26A

 หาดฮกัซา (Hac Sa Beach) และหาดชอกวาน (Cheoc Van Beach) เป็นหาดทรายท่ีมีความ
พเิศษตรงทีน่�า้ในทะเลเป็นน�า้อุน่ และไม่มีคล่ืน ตลอดบรเิวณหาดทัง้สองแห่งจงึเหมาะส�าหรบัการ
ว่ายน�้า รวมถึงมีร้านอาหารจีน โปรตุเกส และอิตาเลียนไว้บริการ นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่น 
สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส และอุปกรณ์ทางน�้าให้เช่า นอกจากนั้นบริเวณ
หาดฮักซายังสามารถท�ากิจกรรมปาร์ตี้บาร์บีคิวได้ด้วย

Hác-Sá Beach Cheoc Van Beach

รูปปั้นอาม่า / สวนสาธารณะโคโลอาน
(A-Ma Statue & Coloane Hill Park)
 บนยอดเขาโคโลอาน เป็นท่ีประดิษฐานองค์รูปปั้นอาม่า องค์
เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว
ประมงมานานหลายชั่วอายุคน องค์รูปปั้นของอาม่าออกแบบโดย
ช่างหินท้องถิ่น สลักข้ึนจากหินอ่อน ต้ังตระหง่านเหนือยอดเขา 
โดยมีความสูงประมาณ 19.99 เมตร ซึ่งจากจุดนี้ คุณสามารถชม 
ทัศนียภาพของเมืองมาเก๊าและบริเวณโดยรอบดินแดนปากแม่น�้า 
เพิร์ลได้ชัดเจน ส่วนใครท่ีเป็นนักนิยมธรรมชาติ จะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามและร่มรื่น

หมู่บ้านโคโลอาน (Coloane Village)
รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26, 26A, 50, N3

 หมู่บ้านโคโลอาน เป็นหมู่บ้านชาวประมงและแหล่งค้าขายของหมู่เกาะรายรอบ ปัจจุบันนี้ 
หมู่บ้านโคโลอานยังมีบรรยากาศสบายๆ ของมาเก๊าในอดีต บนเกาะมีสถานท่ีส�าคัญอยู่ 2 แห่ง  
คอื โบสถ์เซนต์ฟรานซสิ ซาเวยีร์ และวดัตัมคงุ โดยภายในหมู่บ้านมีสวนสาธารณะเล็กๆ และรปูป้ัน 
ของคิวปิด เทพแห่งความรัก พื้นถนนบนเกาะปูด้วยโมเสกสีขาวเหลือง โดยบริเวณหน้าโบสถ์ 
เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์นั้น จะมีร้านอาหารโปรตุเกสและอาหารจีนเปิดให้บริการ

 เม่ือลองเดินเข้าสู่ถนนสายแคบๆ ในหมู่บ้าน คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศของมาเก๊าในอดีต 
ท่ีอฐิทุกก้อนในบรเิวณน้ันสามารถบอกเล่าเรือ่งราวเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี อนุสาวรย์ีซึง่ต้ังอยู่บรเิวณ 
หน้าโบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์นี้ เป็นสิ่งที่ร�าลึกถึงยุคสมัยที่โจรสลัดเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่มั่นคง
อยู่ในมาเก๊า อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณท่ีมีอยู่ท่ัวไป ความสวยงามของวดัเก่าๆ และมรดกทาง
ภูมิปัญญาของชาวมาเก๊า อย่างเช่น การต่อเรือส�าเภา ยังคงมีให้เห็นอยู่ที่นี่

 ส่วนทางเดินเลียบริมน�้าบนถนนสาย Cinco de Outubro ที่มุ่งหน้าสู่วัดตัมคุงนั้น บริเวณ 
โดยรอบจะเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนโบราณ บ้านเรือนท่ีปลูกอยู่ริมน�้า และวิถีชีวิตชาวเรือท่ี
อาศัยอยู่ในแพกลางล�าน�้า รวมไปถึงท่าเรือระหว่างเกาะ และมาเก๊าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

 ยิ่งไปกว่านั้น ที่เกาะโคโลอานยังมีท่าเรือน�้าลึกตั้ง
อยูบ่รเิวณเดียวกับหมูบ้่านคาโฮ (Ka Ho) หมู่บ้านชนบท 
ในอดีต และยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ Our Lady of Pain 
อีกด้วย ใกล้กับหาดฮักซาจะมีสวนสาธารณะที่ชาวมาเก๊านิยมไปพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ

แห่งน้ีโอบล้อมด้วยแมกไม้นานาพรรณของเขาโคโลอาน มีอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ น�้าตกจ�าลอง 
และอปุกรณ์กิจกรรมทางน�า้ รวมไปถงึสถานทีส่�าหรบัปิกนิกบาร์บีควิไว้บรกิารนักท่องเท่ียว (ดูใน 
“กิจกรรมความบันเทิง”)

อ่างเก็บน้ำาฮักซา-สวนบาร์บีคิว (Hac-Sa Reservoir BBQ Park) 
รถโดยสารประจ�าทาง: 15, 21A, 25, 26A

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
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 มาเก๊านบัว่าเป็นสวรรค์ของการช้อปป้ิง คณุจะสนุกสนานกับการเลือกซือ้สินค้าเกือบทุกประเภท 
ได้จากท่ีน่ี สินค้าหรหูราในมาเก๊าจะราคาถกูกว่าเมืองอืน่ๆ ในภมิูภาคเดยีวกัน เครือ่งประดับอญัมณ ี
(โดยเฉพาะทองรปูพรรณ 24 กะรตั)  กล้องถ่ายรปู เครือ่งเคลือบ สินค้าอเิล็กทรอนกิส์ โทรศพัท์
มือถอื นาฬิกาข้อมือ เส้ือสเวตเตอร์ ผ้าแคชเมียร์ และชดุผ้าไหม ก็มใีห้เลือกซือ้หาในราคาท่ีไม่แพง 
เมืองนี้ยังเป็นเหมือนขุมทรัพย์วัตถุโบราณของจีนและของสะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เหรียญเงิน
โบราณ เอกสารเก่ียวกับหุ้นในศตวรรษที่ 19 แสตมป์ และส่ิงพิมพ์ต่างๆ สามารถหาซื้อได้ที่ 
Rua das Estalagens และ Rua da Tercena หรือหากมองหาชาจีนชั้นดีบรรจุกล่อง ต้องไปที่  
Rua Cinco de Outubro หรือจะเป็นกาแฟจากท่ัวโลก ท่ีจะรวมกันอยู่บนถนน Estrada do 
Cemiterio และ Avenida do Coronel Mesquita ส่วนใครอยากสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ของ 
ร้านค้าสไตล์ดัง้เดมิ ซึง่จ�าหน่ายใบชาท่ีบรรจอุยู่ในล้ินชกัไม้หรอืขวดโหลแก้ว รวมไปถงึยาจนีบรรจุ
ห่อ และยาแผนโบราณนานาชนิด แนะน�าให้ไปแถวย่าน Rua de Sao Paulo และ Rua de Pedro 
Nalasco da Silva ซึ่งน่ีเป็นเพียงภาพตัวอย่างของความสนุก ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้พบระหว่าง
ช้อปปิ้งในมาเก๊า ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามสไตล์ความชอบของคุณเอง

มาเก๊า: สวรรค์ของนักช้อป

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และร้านขายสินค้าลดราคา

 มาเก๊ามีโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทออยู่นับร้อยแห่ง ซึ่งผลิตเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายประเภท 
ต่างๆ เพือ่ส่งออกไปยังประเทศในแถบยุโรป สหรฐัอเมรกิา อเมรกิาเหนือ และเอเชยีแปซฟิิก เส้ือผ้า 
แบรนด์เนมจากโรงงาน และมือสอง สามารถหาได้ในร้านค้าทั่วไป สนนราคาถูกกว่าร้านเสื้อผ้า
บูติกชัน้น�าของโลกอยูม่าก นอกจากนัน้ ยังมีตัวเลือกอกีมากมาย แต่ท่ีได้รบัความนิยมมากท่ีสุด
ก็คือ ยีนส์ เสื้อผ้าเด็ก และชุดกีฬา 

 คณุสามารถเลือกซือ้เส้ือแจ๊กเก็ตคอปกจนี หรอืเชอืกถกัร้อยเส้ือแบบจนี ซึง่ผลิตจากวสัดท่ีุ
สวยงามและมีให้เลือกมากมาย โดยสามารถหาซื้อได้ตามย่านการค้าใกล้กับโบสถ์เซนต์โดมิงโก 
จตุัรสัเซนาโด้ และบรเิวณย่าน Three Lamps (Rotunda de Carlos da Maia) ใกล้กบัตลาดนัด 
เรดมาร์เก็ต 

แหล่งเฟอร์นิเจอร์และวัตถุโบราณ ทั้งของแท้และที่ทำาขึ้นมาใหม่
 มีร้านจ�าหน่ายวัตถุโบราณ ท้ังท่ีเป็นของเก่าดั้งเดิม และของท่ีผลิตข้ึนเลียนแบบสไตล์เดิม 
อยูม่ากมายทัว่ท้ังเมืองมาเก๊าและหมู่บ้านโคโลอาน แต่บรเิวณท่ีสามารถเดินหาซือ้ได้สะดวก จะอยู่ท่ี  
Rue de Sao Paulo, Rua das Estalagns และ Rua St. Antonio ซึ่งอยู่ใกล้กับซากประตูโบสถ ์
เซนต์ปอล เชิงป้อมปราการเมาต์ฟอร์ต

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง
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แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุด:
ย่านจัตุรัสเซนาโด ้และตลาดนัดเรดมาร์เก็ต

 ย่านจัตุรัสเซนาโด้ เป็นหน่ึงในตลาดเทศบาลใหม่ล่าสุดท่ีเพิ่งเกิดข้ึน บริเวณถนน Avenida 
Almeida Ribeiro และถนนสายแคบๆ ท่ีแยกไปจากเส้นหลักของจัตุรัส คุณจะพบสินค้าราคา 
ไม่แพงเกือบทุกชนิดให้เลือกซื้อหา

 เส้ือผ้าเครือ่งแต่งกายคอืสินค้าหลักของท่ีน่ี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีผ่ลิตในมาเก๊า ไม่ว่าจะเป็น 
เส้ือผ้าเด็ก ชุดชั้นใน รองเท้า เคร่ืองประดับ รวมไปถึงยีนส์ เส้ือสเวตเตอร์ เส้ือยืด และชุดกีฬา  
ที่มีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์

 ไม่ไกลกันนัก บริเวณ Rua de Pedro Nalasco มีศูนย์การค้า The Sun Star City และ 
Sportstar ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น บน Rua da Palha เป็นแหล่งรวมสินค้า เช่น เส้ือผ้า นาฬิกา 
กระเป๋า รองเท้าแฟชั่นทันสมัย ฯลฯ

  อีกด้านหนึ่งของ Avenida Almeida Ribeiro จาก Rua do Dr. Soares ขึ้นไปบนเนินเขา
ด้านหลังสภาเทศบาลเมือง เดินเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งถึง Rua da Felicidade หรือที่เรียกกันว่า 
ถนนสายส�าราญ เลี้ยวขวา และเดินตรงไปจะผ่านอาคารสีแดงสด ซึ่งสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษ 
ท่ี 19 โดยอาคารเหล่าน้ี ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเม่ือ 300 ปีก่อน ย่านนี้เป็นแหล่งรวม 
ความบันเทิงต่างๆ อาทิ ร้านค้า โรงน�้าชา ฯลฯ แต่ปัจจุบันอาคารบางส่วนถูกปรับแต่งให้เป็น 
ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส ร้านจ�าหน่ายขนมและอาหารแห้ง รวมไปถึงงูเป็นๆ

แกลเลอรี และร้านจำาหน่ายงานศิลป์

 ในมาเก๊ามีศิลปินที่มีผลงานทางศิลปะที่น่าประทับใจอยู่มากมาย ตามสถานท่ีต่างๆ จึงมี
การจัดแสดงนิทรรศการ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่
นิทรรศการเหล่าน้ีจะจัดข้ึนท่ีสภาเทศบาลเมือง Casa Garden และห้องจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในจุดบริการข้อมูลท่องเท่ียวของส�านักงานการท่องเท่ียวมาเก๊าในย่านจัตุรัสเซนาโด ้
และศนูย์กจิกรรมนกัท่องเท่ียว ซึง่ภาพหรอืโปสเตอร์งานทีจ่ดัแสดงน้ัน เปิดจ�าหน่ายให้กบัผู้สนใจ 
อกีด้วย โดยซือ้ได้ท่ีสภาเทศบาลเมือง และร้านค้าในบรเิวณ Rua de St. Antonio ส่วนภาพวาด 
ตามแบบศิลปะของจีน หาซื้อได้ท่ีร้านจ�าหน่ายงานศิลปะและสินค้าหัตถกรรมในย่าน Avenida 
Almeiro

 ไวน์โปรตุเกสเป็นอกีหน่ึงสินค้าข้ึนช่ือในมาเก๊า สามารถหาซือ้ได้ง่าย ท้ังในซเูปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ  
หรือตามร้านค้าท่ัวไป สนนราคาก็มีให้เลือกต้ังแต่ ไวน์ธรรมดา ขวดละ 30 เหรียญปาตากาส์   
ไปจนถึงไวน์ชั้นดีราคาหลายร้อยเหรียญ ส่วนนักช้อปท่านใดที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ไวน์โปรตุเกส ก่อนเลือกซือ้สามารถแวะไปเรยีนรู้ได้ท่ีพิพิธภณัฑ์ไวน์ ซึง่ต้ังอยู่ในศนูย์การท่องเท่ียว 
มาเก๊า (Tourism Activities Center)

ไวน์โปรตุเกส คุณภาพเยี่ยม ราคาย่อมเยา

 บรเิวณหัวมมุของ Avenida Almirante Lacerda และ Avenida Horta e Costa เป็นท่ีต้ังของ 
Red Market ตลาดสดท่ีคลาคล�า่ไปด้วยผู้ขายและผู้ซือ้ ทีจ่ะสามารถเลือกสรรอาหารได้ทุกชนิด 
 Avenida Horte e Costa เป็นเส้นทางสายช้อปปิ้งที่ยาวมาก เพราะเริ่มต้นตั้งแต่ตลาดเรด 
มาร์เก็ต เรือ่ยไปจนถงึสวนสาธารณะฟลอร่า การ์เด้น ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด  
อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมไปถงึกล้องถ่ายรปู ซึง่สนิค้าท่ีวางขายอยู่บรเิวณน้ีสามารถ
ต่อรองราคาได้เต็มที่ โดยเฉพาะตรอกเล็กซอกน้อย รอบๆ จะมีร้านขายของราคาถูกอยู่อีกเป็น 
จ�านวนมาก

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง
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เค้กและคุกกี้

 ความท่ีมาเก๊าเป็นเมืองท่ีโอบล้อมด้วยทะเล อาหารท้องถิน่ 
จงึเป็นประเภทอาหารทะเลตากแห้ง อาทิ ปลาเคม็ กุ้งแห้ง หอย
เชลล์ รวมไปถงึเน้ือตากแห้ง เห็ดหอม สมุนไพรเครือ่งยาจนี 
ฯลฯ โดยหาซื้อได้ท่ีร้านค้าทั่วไปในย่านการค้าต่างๆ ได้แก่ 
Avenida Almeida Ribeiro, Avenida Horta e Costa 
และบรเิวณโดยรอบถนนแห่งความสขุส�าราญ หรอื Rua da 
Felicidade ซึง่ปัจจบัุนเป็นพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ เพราะเป็นท่ีต้ังของ
อาคารบ้านเรือนของชาวจีนโบราณ

อาหารท้องถิ่น

ตลาดนัดบนเกาะไทปา
 ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. เกาะไทปาจะเปิดตลาดนัดขึ้นในบริเวณใจกลาง 
หมู่บ้านไทปา ในบรเิวณระหว่างจตุัรสั Bombeiros และจตุัรสัคาโมเอส จะมีการออกร้านจ�าหน่าย 
สินค้านานาชนดิ อาทิ ของพืน้เมือง งานหัตถกรรม ของทีร่ะลึก อาหารและเคร่ืองด่ืม ของเด็กเล่น 
เส้ือผ้า และอืน่ๆ อกีมากมาย ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. จะมีการแสดงทางวฒันธรรมและกิจกรรม 
ที่น่าสนใจต่างๆ จัดขึ้นที่จัตุรัส Maia de Magalhaes ด้วย รอบบริเวณงานสามารถจอดรถได้
สะดวก และมีรถประจ�าทางหลายสายให้บริการ

 เกาะไทปามีชื่อเสียงเรื่องคุกก้ีพื้นเมืองที่อร่อย และใน
หมู่บ้านไทปาก็จะมีร้านขนมทีอ่บและขายขนมโบราณน้ีมานาน 
ตัง้แต่ปู่ย่าตายาย ในตวัเมอืงมาเก๊า คุณจะพบร้านขนมไดท้ี่ 
Av. Infante D. Henrique, Av. D Jpap IV, Travessa de 
S. Domingoes และถนน Rua de S. Paulo ใกล้เซนต์ปอล 
ขนมของฝากสามารถหาซือ้ได้ตามร้านค้าท่ีจ�าหน่ายอาหาร
ท้องถิน่มาเก๊า ขนมแบบโปรตุเกสในมาเก๊าท่ีโด่งดงัคอื ทาร์ต 
ไข่ Pasteis de Nata ซึ่งมีขายตามคาเฟ่และเบเกอรี่ใน 
เมือง และที่โคโลอาน ขนมชนิดนี้จะอร่อยมากเมื่อรับประทาน 
ร้อนๆ ตอนแกะออกมาจากเตาอบใหม่ๆ

ร้านขายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์
 หากต้องการซือ้สินค้าและของท่ีระลึกกลบัไปเป็นของฝากญาติมติร หาซือ้ได้ท่ีมาเก๊าเท่าน้ัน 
ขอแนะน�าให้ไปทีร้่านจ�าหน่ายของทีร่ะลึกในพพิธิภณัฑ์ต่างๆ อาทิ พพิธิภณัฑ์กรงัด์ปรซ์ี จะมหีนงัสือ 
และวิดีโอเทป ส่ิงของท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการกีฬา รวมไปถึงการแข่งขันรถแข่งฟอร์มูล่า 3   
ในมาเก๊าทีมี่ชือ่เสียงระดบัโลก ส�าหรบัร้านค้าในพพิธิภณัฑ์อืน่ๆ อาทิ พพิธิภณัฑ์มาเก๊า จะมีสินค้า 
ของที่ระลึกมากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือและของที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาเก๊า 
ส่วนพพิธิภณัฑ์ทางทะเล มีหนังสือของท่ีระลึกอย่าง โมเดลส�าหรับต่อเรือ “Iorchas” ท่ีเคยใช้กัน
ในน่านน�้ามาเก๊าในสมัยก่อน และงานออกแบบที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลอีกมากมาย

 สโมสรวฒันธรรม (Culture Club) ตัง้อยูใ่นอดีตโรงจ�าน�า ท่ีปัจจบัุนดดัแปลงให้เป็นพพิธิภณัฑ์ 
บอกเล่าเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ของโรงจ�าน�าสมัยโบราณ โดยพพิธิภณัฑ์แห่งน้ีต้ังอยู่ท่ีถนน 
ซนั หม่า โหลว ย่านใจกลางเมอืงมาเก๊า ภายในแบ่งออกเป็นส่วนจดัแสดงทัง้หมด 5 ส่วน ส่วนแรก  
และส่วนที่ 2 เรียกว่า Pastry Gallery และ Art Plaza ซึ่งมีของท่ีระลึกดีไซน์เก๋ ไก๋ โปสต์การ์ด  
งานศิลปะ เสื้อผ้า และสิ่งของต่างๆ ส่วนที่ 3 มีชื่อว่า Jin Young Library และส่วนที่ 4 เรียกว่า 
Water-Tea house ในส่วนนี้จัดเตรียมพื้นท่ีไว้ให้นักท่องเท่ียวได้น่ังจิบชาในบรรยากาศอบอุ่น
แสนสบาย ก่อนปิดท้ายด้วยส่วนที่ 5 Cultural Exhibition Hall ซึ่งจัดแสดงความสวยงามของ
ผลงานศิลปะ และภาพวาดแบบจีนให้ได้ชื่นชมเป็นประจ�า

สินค้าปลอดภาษีและสินค้าพรีเมี่ยม
 แหล่งรวมร้านค้าขายสินค้าปลอดภาษี หรือ Duty Free 
Shop ร้านจ�าหน่ายสินค้าพรีเม่ียม และสินค้าแบรนด์เนม  
จะอยู่ท่ีมาเก๊าฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ ห้างสรรพสินค้านิวเยาฮัน 
โรงแรมแลนด์มาร์ก และโรงแรมแกรนด์ ลาปา ส่วนร้านค้าปลีก 
ท่ีขายสินค้าแบรนด์เนม จะอยู่ที่ Wynn Esplanade, The 
Grand Canal Shoppes, The Shoppes โรงแรมโฟร์ซซีัน่ ,  
The Shoppes Cotai Central, The Boulevard ที่ City of 
Dreams, One Central Macau และ Galaxy Macau-Promenade นอกจากนั้นยังมีร้านค้า 
ปลอดภาษีท่ีท่าเรือเฟอร์รี่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า และท่ีประตูพรมแดนจีน-มาเก๊า ฝั่ง
แผ่นดินใหญ่

เครื่องประดับอัญมณี
 มาเก๊ามีชือ่เสียงในเรือ่งของทองค�ารปูพรรณ ซึง่มีหลายเกรดให้เลือก โดยเป็นทองค�าน�าเข้า 
แบบปลอดภาษี ราคาจึงไม่สูง นอกจากน้ันยังมีเครื่องเงิน ไข่มุก และอัญมณีต่างๆ ก็เป็นสินค้า
ปลอดภาษี และมีวางจ�าหน่ายอยู่มากมาย ให้คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการอย่าง
ไม่จ�ากัด ร้านจ�าหน่ายเคร่ืองประดบัหรอือญัมณท่ีีได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะตัง้อยูใ่กล้กับโรงแรม
ใหญ่ๆ บนถนน Avenida Almeida Ribeiro และ Avenida Horta e Costa แนะน�าว่าคุณควร 
จะลองส�ารวจดูสินค้าจากหลายๆ ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ และเมื่อซื้อสินค้า
เหล่านี้แล้ว ต้องขอใบรับประกันคุณภาพสินค้าด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการซื้อ 
ขาย ควรเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ด้วยทุกครั้ง หากเกิดกรณีสินค้ามีต�าหนิหรือช�ารุด

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง



7978

 หากสนใจหนังสือดีๆ และงานสิ่งพิมพ์สวยๆ โดยศิลปินชาวมาเก๊า ร้านค้าเล็กๆ ใน Civic &  
Municipal Affairs Bureau จะมีให้เลือกชมและซือ้หา มาเก๊ามีนิตยสารท้องถิน่หลายฉบับตีพมิพ์ 
สวยงาม ทั้งภาพและบทความในภาษาจีน โปรตุเกส และอังกฤษ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป

ร้านขายโปสต์การ์ด หนังสือ และนิตยสารต่างๆ

กล้องถ่ายรูป และเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ร้านขายสินค้าศิลปหัตถกรรม
 มีร้านค้ามากมายในมาเก๊าท่ีวางจ�าหน่ายสนิค้าประเภทงานศลิปะและงานหัตถกรรมท่ีน�าเข้า
มาจากประเทศจนี และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชยี โดยร้านค้าส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในย่าน  Avenida 
Almenida Ribeiro

 ร้านค้าท่ีจ�าหน่ายอปุกรณ์ชงชาจนี เส้ือผ้า เครือ่งดนตร ีฯลฯ ตัง้อยู่ท่ี Rua de Hong Chau 
บนเกาะไทปา ซึง่ถอืว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าหัตถกรรม โดยส่วนใหญ่สินค้าคณุภาพและได้รบัการ
ออกแบบอย่างสวยงามนั้น จะสนนราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ หากสนใจใคร่รู้เรื่องวัฒนธรรม
การดืม่ชาของชาวจนีมากข้ึน กส็ามารถไป Macau Tea Culture House ภายในสวนสาธารณะ
เลาลิมเอี๊ยคได้ด้วย

 ภายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
กล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ๆ วางจ�าหน่าย โดยร้านขายกล้องถ่ายรูป ซึ่งเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว
จะอยู่ที่ Avenida Almeida Ribeiro ย่านจัตุรัสเซนาโด้ และ Avenida Horta e Costa ใกล้กับ
ย่าน Three Lamps ราคาส่วนใหญ่จะค่อนข้างถกู และมีสินค้าคณุภาพดใีห้เลือกมากมายในร้าน 
เหล่าน้ี อย่างไรก็ตาม การซื้อสินค้าจากร้านค้าใหญ่ๆ มักจะมีบริการหลังการขายที่ดีกว่า และ 
ควรขอใบรบัประกันสินค้าและใบเสรจ็มาด้วยทุกครัง้เพือ่เป็นหลักฐาน ระวงัการซือ้สินค้าแบรนด์
ท่ีคุณไม่รู้จักจากร้านค้าเล็กๆ ซึ่งอาจจะไม่สามารถซ่อมหรือขอเงินคืนได้ หากเกิดปัญหาข้ึนใน
ภายหลัง

ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาชั้นเลิศ

สายด่วนผู้บริโภค โทร. (853) 8988 9315
โทรสาร (853) 2830 7816
E-mail: info@consumer.gov.mo
Website: www.consumer.gov.mo
ระหว่างท่ีพ�านักอยู่ในมาเก๊า หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ 
ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ท่ี ส�านักงานการท่องเทีย่วของ
รัฐบาลมาเก๊า (ทุกวัน 09.00-18.00 น.) หรือติดต่อไปที่สาย
ด่วนนักท่องเท่ียวตลอด 24 ชั่วโมง โทร. (853) 2833 3000  
The Macau Consumer Council Hotline โทร. (853) 8988 
9315 หรือต�ารวจท่องเที่ยว โทร. (853) 2857 3333

 มาเก๊ามีผู้ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องเคลือบดินเผาคุณภาพดีอยู่มากมาย ราคา
ไม่แพง บางโรงงานสามารถออกแบบและผลิตสนิค้าท่ีมีลวดลายเฉพาะตัว ตามท่ีคณุต้องการได้ 
หากต้องการหาซื้อสินค้าท่ีไม่เหมือนใครในราคาท่ีไม่แพง แนะน�าให้ไปลองหาเดินดูตามร้านค้า 
ในย่าน Rua de Sao Paulo นอกจากน้ียังมีวตัถโุบราณท่ีน่าสนใจและสินค้า “ท่ีมเีพียงช้ินเดียว”  
ซึ่งหาซื้อได้ที่ Avenida Almeida Ribeiro ใจกลางย่านการค้าส�าคัญ 

 เพื่อความมั่นใจในการจับจ่ายสินค้าในมาเก๊า ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่มี “เครื่องหมาย
รบัรองคณุภาพ (Certified Logo)” จากหน่วยงานคุม้ครองผู้บรโิภคของมาเก๊า หน่วยงานน้ีได้รบั
การแต่งต้ังจาก The Macau Consumer Council ซึง่ท�าหน้าท่ีพจิารณาให้เครือ่งหมายรบัรอง
คณุภาพแก่ร้านค้าต่างๆ ท่ีไม่เคยได้รับการร้องเรยีนจากลูกค้า นอกจากน้ัน ยังท�าหน้าท่ีประสาน
งานในการช่วยแก้ไขปัญหาตามท่ีมีผู้บริโภคร้องเรียนร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
ในกรณีที่มูลค่าสินค้าไม่เกิน 50,000 เหรียญปาตากาส์ นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม  
หรือหากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ Macau Consumer Council
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 มาเก๊าข้ึนชื่อในเรื่องอาหารการกิน ท้ังในเร่ืองของเมนูท่ีม ี
เอกลักษณ์ และคณุภาพของอาหารท่ีเสิร์ฟในภัตตาคารหรอืโรงแรม  
คงจะหาเมืองไหนเทียบเท่ามาเก๊าได้ยากในเรื่องของร้านอาหาร 
ท่ีมีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของผูม้าเยอืนได้ทุกรปูแบบ ตามรสนิยมและงบประมาณ 
ในกระเป๋า อาหารน้ันถอืเป็นส่ิงส�าคญัอย่างหน่ึงของสังคมมาเก๊า  
และยงัสะท้อนตัวตนของชมุชนหลากวฒันธรรมได้อย่างน่าสนใจ 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานของหลายเชื้อชาติ 
อันมีท่ีมาจากประวัติความเป็นมาในอดีตของมาเก๊า หรือจะเป็น 
เมนูอาหารร่วมสมัยที่เป็นตัวแทนของสังคมยุคใหม่ 
 ส�าหรบัคอกาแฟ ทัว่มาเก๊ามีคอฟฟ่ีช็อปให้เลือกนัง่หลากหลาย
สไตล์ ท้ังร้านสไตล์โปรตุเกส อติาเลียน หรอือเมรกัิน ร้านประเภทน้ี 
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณย่าน Travessa de S. Domingos, Rua 
Pedro Jose Lobo, Rua de Nagasaki และย่านกลางเมือง โดย

แต่ละร้านจะมีกาแฟคณุภาพ คัว่บด และผสมผสานในหลากรปูแบบ เสิร์ฟพร้อมบรรยากาศเป็น
มิตร ชวนผ่อนคลาย ภายในร้านทีต้ั่งอยู่ท่ามกลางอาคารสวยๆ นอกจากนี ้ในคอฟฟ่ีช็อปเหล่านี้ 
ยังมีขนมอบพื้นเมืองของมาเก๊าให้ได้เลือกอิ่มอร่อย ไม่ว่าจะเป็นทาร์ตไข่โปรตุเกสต�ารับมาเก๊า 
ท่ีเรียกกันว่า Pastel de Nata เค้กมะพร้าว รวมถึงเครื่องดื่มประเภท น�้าผลไม้ และค็อกเทล 
ให้บริการด้วย
 ส�าหรับผู้ที่อยากล้ิมลองอาหารสไตล์โปรตุเกสท่ีมีช่ือของมาเก๊า มีร้านอาหารโปรตุเกสดีๆ 
มากมายตั้งอยู่บริเวณใกล้วัดอาม่า ย่านถนน Rua do Almirante Sergio บริเวณใจกลางเมือง
ย่าน Rua Central และย่าน Travessa de S. Domingos ในแถบกลางเมือง รวมถึงเขต NAPE 
ใกล้รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม มีส่วนบนพื้นที่เกาะไทปา แหล่งรวมร้านอาหารประเภทนี้ตั้งอยู่บริเวณ 
Rua do Cunha และ Rua Fernado Mendes รวมถึงที่หาดฮักซา และหมู่บ้านโคโลอานบนเกาะ
โคโลอาน
 เมนูแนะน�าของอาหารโปรตุเกส เราอยากให้คุณได้ลอง Caldo Verdo (Green Vegetable 
and Potatoes Soup) หรือซุปกะหล�่าเขียว หรือจะเริ่มด้วยเมนูสตาร์เตอร์จานแนะน�าอย่าง 
Ameijoas หรอืหอยลาย รบัประทานพร้อมไส้กรอกสไตล์โปรตุเกสท่ีเรยีกว่า Chourico ส่วนเมนู 
ที่ชื่อว่า Cozido a Portuguesa ก็มีชื่อไม่แพ้กัน เมนูข้างต้นดังกล่าวรวมถึง Carne de Porco 
a  Alentejana (มีทีม่าจากแถบ Alentejo ของโปรตุเกส) และ Sardinhas Assadas เมนูปลาซาร์ดีน 
ย่างท่ีอร่อยเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อน ล้วนสะท้อนถงึภาพความเป็นโปรตุเกสท่ีผสานอยู่ในมาเก๊า  
เช่นเดียวกับ Bacalhau เมนูอาหารโปรตุเกส เมนูฮติติดบ้านของชาวมาเก๊า ท�าจากเน้ือปลาค้อด  
และสามารถน�าไปปรงุด้วยกรรมวธิต่ีางๆ ได้นับร้อยวธีิ ไม่ว่าจะเป็น Bacalhau a Gomes de Sa  
ที่ปรุงกับไข่และหอมหัวใหญ่ Bacalhau com Natas ปรุงกับครีม หรือปรุงด้วยการย่างที่เรียกกัน 
ว่า Bacalhau Assado ส�าหรับนกัด่ืม ไม่ควรพลาดล้ิมลองรสชาติไวน์ของมาเก๊า ซึง่มีคณุภาพ 
ยอดเยี่ยมและราคาไม่แพงมาก ไวน์แดงขึ้นชื่อของมาเก๊าได้แก่ Dao, Borba และ Ribatejo ไวน์ขาว 
ข้ึนชือ่คอื Joao Pires นอกจากน้ียงัมีไวน์เขียว (Vinho Verde) รสนุม่ ซึง่นยิมด่ืมกับอาหารทะเล  
ไวน์ประเภทนีมี้ท่ีมาจากแถบ Minho ทางเหนือของโปรตุเกส ส่วนเมนูของหวานแบบโปรตุเกส  แนะน�า 
ให้ลองรับประทาน Serradura ครีมวานิลลาสลับชั้นกับบิสกิตบดหยาบ เรียงมาเป็นชั้นในถ้วย  
รวมถึงขนมหวานจ�าพวก Barrigas de Freira, Papos de Anjo, Toucinho do Ceu,  

อาหารการกิน อาหารการกิน
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ท่ีอยากล้ิมลองเมนูแปลกใหม่ อย่าพลาดไปเยี่ยมชมและล้ิมลองอาหารในร้านแถบ Rua da 
Felicidade ซึง่ทอดตวัขนานอยู่กับถนนท่องเทีย่วสายหลกั Avenida de Almeida Ribeiro ทีน่ี่ 
มีทัง้ปลา สัตว์ทะเล ง ูกบ ปลาไหล สามารถเลือกส่ังท�าอาหารสดๆ ได้จากตู้กระจกท่ีโชว์อยู่หน้าร้าน 
 อิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนานาชาติไปแล้ว อกีบรรยากาศท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนมาเก๊า คอื 
“หย�าฉ่า” (ที่แปลตามตัวหมายถึงดื่มชา) พร้อมกิน “ต่ิมซ�า” ดาวเด่นของเมนูอาหารจีนภาคใต้  
ท่ีชาวต่างชาติก็นยิมชมชอบ ต่ิมซ�าของมาเก๊ามีเสิร์ฟท้ังในร้านอาหารจนีขนาดเลก็ ไปจนถงึโรงแรม 
ขนาดใหญ่ เสิร์ฟต้ังแต่เช้าตรู่จนถึงเท่ียงวัน นับเป็นโอกาสอันดีท่ีเพื่อนฝูงพี่น้องจะได้น่ังพูดคุย 
พร้อมอิ่มอร่อยกับติ่มซ�าจานเล็กจานน้อย ที่เสิร์ฟมาในเข่งไม้ไผ่เล็กๆ หรือจานกระเบื้องเคลือบ 
ร้านส่วนใหญ่จะมีรถเข็นเข็นถาดต่ิมซ�าไปท่ัวร้าน เวลาจะส่ังกแ็ค่เรยีกรถเข็น แล้วเลือกจานท่ีอยาก
รบัประทาน ความสนุกอกีอย่างหน่ึงของการหย�าฉ่าคอื กล่ิน และรสชาติ รวมถงึวธีิท�าของต่ิมซ�า
แต่ละเมนูท่ีหลากหลาย ท้ังฮะเก๋า, ซิว่ไหม, ซนึกึน, ชาเส่ียวเปา และอีกมากมาย รับประทานพร้อมชา 
อย่าง ชาดอกมะลิ หรือชาแดง ก็อร่อยได้บรรยากาศทั้งสิ้น

Doce de ovos และอกีหลากหลาย ซึง่ขนมหวานกลุ่มหลังนี้  
เป็นขนมดัง้เดมิของโปรตุเกส ทีว่่ากันว่าคดิค้นข้ึนในคอนแวนต์  
โดยใช้เครือ่งปรงุจากหลากหลายประเทศทัว่โลกเป็นวตัถดุบิ
ในการท�า
 นอกจากอาหารโปรตุเกสแล้ว อาหารจีนก็นับเป็นของ
ข้ึนชื่อในบรรดาอาหารการกินในมาเก๊า มีร้านอาหารจีน
กระจายตัวอยู่ในทกุพ้ืนท่ีท่ัวมาเก๊า ส่วนใหญ่เป็นอาหารจนี 
แบบกวางตุ้ง แต่หลายแห่งก็เสิร์ฟอาหารจีนสไตล์อื่นๆ 
ส�าหรบัอาหารทะเล ซึง่เป็นเมนูห้ามพลาดของมาเก๊า แนะน�า
ให้ไปในย่าน Rua do Almirante Sergio และ Rua das 
Lorchas บริเวณ Inner Harbour ในแต่ละวัน เรือประมง
จะน�าอาหารทะเลสดๆ มาส่งให้ร้านอาหารในแถบน้ี สามารถ
เลือกรบัประทานได้ท้ังภายในร้าน หรอืจะเลือกอร่อยพร้อม
วิวทะเลที่ร้านแบบกลางแจ้ง ส่วนใครท่ีมาเยือนมาเก๊าใน 
หน้าหนาว แนะน�าให้ลองชมิ Ta Pin Nou ฟองดูอาหารทะเล 
สไตล์จีน ท่ีมีท้ังกุ้ง หอย ปู ปลา เน้ือ และผักนานาชนิด 
เสิร์ฟมาให้เลือกลวกจิ้มกันในหม้อน�้าซุปที่อยู่ตรงหน้า 
บรรยากาศคล้ายกับการรับประทานสุกี้ในบ้านเรา ส�าหรับ
อาหารจีนกวางตุ้งโดยท่ัวไป แหล่งร้านยอดนิยมอยู่แถบ 
NAPE และบนถนน Avenida da Praia Grande, Avenida 
Infante D. Henrique และอีกหลายสายในย่านกลางเมือง 
ในมาเก๊า ยังมีเมนูอาหารจีนอีกหลากหลายให้ได้ลิ้มลอง 
รวมถงึเมนูยอดนยิมตลอดกาลอย่าง หมูเปร้ียวหวาน ไก่ผัด
เม็ดมะม่วง ปลาน่ึง เป็ดปักก่ิง ไก่ขอทาน รวมถงึเต้าหู้ท่ีน�ามา 
ปรุงในหลากหลายวิธี นอกจากน้ี ยังขอแนะน�าให้ลองชิม 
เมนูข้าวและอาหารเส้น ท่ีชาวมาเก๊าเรยีกว่า “fitas” ส่วนใคร 

อาหารการกิน อาหารการกิน

 หลายร้อยปีที่ผ่านมา มาเก๊าพัฒนาเรื่องราวของอาหารการกินจนกลายเป็นเอกลักษณ์ 
การหยิบเล็กผสมน้อยน�าองค์ประกอบในอาหารมาเก๊า จีน อินเดีย หรือแม้แต่อาหารมาเลย์  
มาผสมผสานจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวทีรู่จ้กักนัในนาม “อาหารแมกคานีส” (Macanese 
Cuisine) ที่ไม่มีใครเหมือน ซึง่สามารถหารับประทานได้ในร้านอาหารทัง้ในย่าน Rua Almirante 
Sergio, Praia Grande แถบเขตพฒันาใหม่ NAPE รวมถงึบนเกาะไทปา เมนูยอดนิยม อาทิ ไก่ย่าง 
แอฟริกัน หอมกล่ินเครื่องเทศ และรสเข้มด้วยพริกพิริพิริ Tacho สตูเนื้อกับผักจีนนานาชนิด 
Galinha Portuguesa ไก่อบกับมันฝรั่ง หัวหอม ไข่ เติมสีสันด้วยหญ้าแซฟฟรอน Minchi  
เน้ือสบักบัมันทอด ถัว่เหลือง หัวหอม และไข่ทอด Linguado Macau ปลาพืน้เมืองของมาเก๊าท่ีน�า 
มาทอด รับประทานกับสลัดผักใบเขียว หรือจะเป็น Porco Balichao Tamarinho เนื้อหมูชิ้น
หมักด้วยกระเทียม มะขาม และ Balichao (น�้าซอสหมักจากกุ้งฝอยโขลกละเอียด) ส่วนอาหาร
หวานต้องยกให้ Jagra de Ovos ทาร์ตไข่รสหอมหวาน
 อาหารจากภมิูภาคอืน่ๆ ของโลก ก็มีให้เลือกมากมายในมาเก๊าเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร
อติาเลียน ฝรัง่เศส อเมรกินั บราซลิเลียน ญีปุ่น่ เกาหลี หรอืแม้แต่อาหารโมซมับิก ไปจนถงึอาหาร
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อาหารไทย พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
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มาเก๊าถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากสองวัฒนธรรมโลกตะวันออก
และตะวนัตก ได้รบัการสืบทอดต่อกันมาหลายชัว่อายุคน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตามธรรมเนียมจนี 
อย่าง ตรุษจีน เทศกาลวัดอาม่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลแข่งเรือมังกร ฯลฯ รวมไปถึง
บางเทศกาลท่ีรบัมาจากวฒันธรรมตะวนัออกอย่าง เทศกาลอสีเตอร์ เทศกาลครสิต์มาส เป็นต้น

เทศกาลตรุษจีน (มกราคม)
ราวปลายเดือนมกราคมหรือ
กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาของ
การเฉลิมฉลองเทศกาลตรษุจนี 
ตลอดทั้ง 10 วัน ตามท้องถนน 
จะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใส  
มีขบวนแห่เชิดสิงโตและเสียง 
กลองรัวดงักึกก้องไปท่ัวบรเิวณ  
ครั้นเวลากลางคืน ถนนทกุสาย
ต่างประดบัประดาไปด้วยโคมไฟ
ระยิบระยับ ในช่วงเทศกาลน้ี ชาวมาเก๊าจะเดินทางไปกราบไหว้สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพื่อความ 
เป็นสิริมงคล “Kung Hei Fat Choi” จะใช้เป็นค�าทักทายเพื่อส่งความสุขและความปรารถนาด ี
ให้แก่กัน นอกจากน้ีผู้อาวโุสจะมอบอัง่เปา หรอื Laisi ให้กบัญาติผู้น้อง โดยภายใน Laisi หรอือัง่เปา 
จะใส่เงนิเอาไว้แทนสัญลักษณ์ของโชคลาภและความเจริญรุ่งเรอืงม่ังคัง่ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมปฏบัิติ
ของชาวจีน

เทศกาลขบวนแห่ Senhor dor Passos 
(Procession of the Passion of Our Lord-Lent) (กุมภาพันธ์)
เทศกาลขบวนแห่งานใหญ่ของชาวครสิต์ในมาเก๊า คณะผูนั้บถอื 
ศาสนาครสิต์นิกายคาทอลิกจะสวมชดุคลุมยาวสีม่วง แล้ว 
มารวมตัวกัน เพ่ือต้ังขบวนแห่รูปปั้นพระเยซูคริสต์แบก 
ไม้กางเขนในเทศกาล Procession of the Passion of Our 
Lord, The God Jesus โดยเริม่เดนิขบวนแห่จากโบสถ์เซนต์
ออกัสติน ไปยังโบสถ์ Cathedral ท่ามกลางฝูงชนคบัคัง่ท่ีมา
ร่วมพิธีด้วยความนับถือและศรัทธาในองค์พระเยซู

เทศกาลฉลองเทพเจ้า Pak Tai (เมษายน)
งานประเพณพีืน้เมือง อกีหน่ึงสีสันในงานเทศกาลทางศาสนาท่ีจดัข้ึนในเดอืนเมษายน บนเกาะไทปา 
ท่ีวดั Pak Tai จะจดัให้มีการแสดงอปุรากรจนีท่ีบอกเล่าถงึต�านานของ Pak Tai เทพยดาผู้เป็นเลิศ 
และนักรบผู้กล้าแห่งดินแดนทางตอนเหนือ

เทศกาลวัดอาม่า (A-Ma Festival)
(พฤษภาคม)
เทศกาลประเพณอีนัยิง่ใหญ่นีจ้ดัข้ึนปีละครัง้ เพือ่ 
แสดงถงึความจงรกัภกัดี และความเลือ่มใสศรทัธา
ในอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล บรเิวณด้านหน้า 
วัดอาม่าจะมีการแสดงเชิดสิงโตและระบ�าต่างๆ 
สีสันสดใสตระการตา ดมีูชวีติชวีามากเป็นพเิศษ

เทศกาลสรงน้ำาพระพุทธรูป (Feast of the Bathing of the Lord 
Buddha) (พฤษภาคม)
ในเดือนพฤษภาคม วัดต่างๆ ท่ัวทุกหนแห่งของมาเก๊าจะมีการท�าพิธีสรงน�้าพระพุทธรูปเพื่อ
ท�าความสะอาดพระพุทธรูปให้มีความผ่องแผ้วงดงามน่าเลื่อมใส

เทศกาลแห่มังกรเมา (Feast of the 
Drunken Dragon) (พฤษภาคม)
การแสดงประจ�าท้องถิ่นท่ีมีสีสันและแตกต่างไป 
จากงานประเพณอีืน่ๆ โดยจะมีการเต้นร�าในท่วงท่า 
หรอืลีลาของคนเมาไปพร้อมๆ กับการเชดิหัวมังกร
ไม้แกะสลัก โดยพาเหรดจะเริ่มออกเดินจากวัด 
ซ�าไกวุยคุน ไปจนถึง Inner Habour ว่ากันว่า 
ประเพณีนี้ เกิดข้ึนในอาณาจักรกวางสีในสมัย 
ราชวงศ์ชิง โดยสมาคมชาวประมงเป็นผู้จัดงานนี้  
ข้ึนทุกปี เพื่อเป็นการฉลองให้กับชายคนหน่ึงที่ด่ืม 
เหล้าเพิ่มความกล้าหาญ และสามารถไปปราบ 
มังกรชั่วร้ายได้ส�าเร็จ

เทศกาลเฉลิมฉลองเทพเจ้า Tam Kong (พฤษภาคม)
เทศกาลเฉลิมฉลองเน่ืองในวันเกิดของเทพเจ้า 
Tam Kong ซึง่ชาวประมงเคารพนับถอืรองลงมา 
จากอาม่า ระหว่างเทศกาลจะมีการจุดประทัด
ดังก้องไปทั่วบริเวณวัด Tam Kong นอกจากนี้
ยงัมีการแสดงอปุรากรจนี และขบวนแห่เชิดสิงโต
อย่างสนุกสนาน

เทศกาลงานศิลปะมาเก๊า (Macau Arts Festival) (พฤษภาคม / มิถุนายน)
เทศกาลศลิปะทีจ่ดัต่อเน่ืองเป็นเวลาสามสัปดาห์ 
ภายในงานรวบรวมผลงานศิลปะทุกแขนง ไม่ว่า
จะเป็นศลิปะประจ�าชาติอย่างอปุรากรจนี ดนตรี 
ละคร ศลิปะการแสดงนานาชาติจากท่ัวโลก รวมถงึ 
นิทรรศการศลิปะ และงานหัตถกรรมต่างๆ ท่ีหาชม 
ได้ไม่ง่ายนัก นับเป็นหน่ึงในงานเทศกาลของมาเก๊า 
ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกๆ ปี

เทศกาลงานประเพณี

เทศกาลงานประเพณี เทศกาลงานประเพณี
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ขบวนแห่แม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์ (Procession of Our Lady 
Fatima) (13 พฤษภาคม ของทุกปี)
เหล่าสานุศษิย์ผูมี้ความเล่ือมใสศรทัธาในองค์แม่พระฟาติมา
จะร่วมกันจัดขบวนแห่แม่พระฟาติมาข้ึนในวันท่ี 13 เดือน
พฤษภาคมของทุกปี ขบวนแห่ดังกล่าว เริ่มต้นจากโบสถ์ St. 
Domingo ไปยังโบสถ์เพนญ่า เพื่อท�าพิธีระลึกถึงปาฏิหาริย์
ขององค์แม่พระฟาติมาในโปรตุเกสเมื่อปี ค.ศ. 1917

เทศกาลแข่งขันเรือมังกร ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ล�้าค่าท่ี 
สืบทอดมาจากจนี ซึง่จดัข้ึนเพือ่ระลึกถงึกว ีWat Yuen ผูย้ิง่ใหญ่ 
ในสมัยโบราณ นอกจากน้ี เขายังเป็นขุนนางชัน้ผู้ใหญ่ของก๊กฉู่ 
ในสมัยจ๊าน เทศกาลแข่งขันเรือมังกรในมาเก๊าจัดข้ึนในเดือน 
พฤษภาคม หรือมิถุนายน ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ท้องน�้า 
บรเิวณทะเลสาบนามวานเต็มไปด้วยสีสันของเรอืจากท่ัวสารทิศ
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพิ่มสีสันให้สายน�้าดูมีชีวิตชีวา

เทศกาลแข่งขันเรือมังกร (Tung Ng) (มิถุนายน)

การแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB (Macau FIVB World Grand Prix)
(สิงหาคม)
หนึง่ในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญงิชงิแชมป์ระดบัโลก ในแต่ละปีจะมีทัพนักกีฬาจาก
ประเทศต่างๆ ตบเท้ามาแข่งขันกันที่สนามมาเก๊าฟอรั่ม เพื่อคัดเข้าสู่รอบสุดท้าย

การแสดงดอกไม้ ไฟนานาชาติ (Macau 
International Fireworks Display Contest)
(กันยายน / ตุลาคม)
การแข่งขันประกวดดอกไม้ไฟท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด และส�าคัญที่สุด
รายการหน่ึงของโลก มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลายประเทศมา
แสดงการจดุดอกไม้ไฟด้วยสสัีนตระการตาเหนือท้องทะเลสาบ
นามวาน และบริเวณริมฝั่งใกล้กับมาเก๊าทาวเวอร์

มาเก๊ากรังด์ปรีซ์ (Macau Grand Prix) (พฤศจิกายน)

เทศกาลคริสต์มาส (ธันวาคม)
แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในมาเก๊าจะไม่ใช่ชาวครสิต์ 
แต่ในช่วงฤดแูห่งเทศกาลน้ี ชาวมาเก๊าก็จดัให้มีการ 
เฉลิมฉลองอย่างยิง่ใหญ่ ร้านขายขนมเค้กและเบเกอรี่
ภายในโรงแรมต่างจดัเตรยีมขนมเค้กครสิต์มาส
ในสไตล์โปรตุเกสไว้จ�าหน่ายส�าหรับงานเล้ียง
เฉลิมฉลอง ในตัวเมืองก็จะประดับประดาไปด้วย
โคมไฟสีสันสวยงาม

การเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าวจัดในวัน
ข้ึน 15 ค�า่ เดอืน 8 ตามปฏทินิทางจนัทรคติ  
ระหว่างเทศกาลน้ีจะมีการท�าขนมไหว้พระ- 
จนัทร์ เพื่อน�าไปมอบให้กับเพื่อนสนิทและ
คนคุ้นเคย โดยขนมดังกล่าวท�ามาจากไข่
และส่วนผสมต่างๆ ทีก่วนจนเข้ากนั พอถงึ
เวลาค�า่คนืทกุคนจะออกไปเฝ้าดพูระจนัทร์ 
และท�าพธีิบูชาเทพเจ้าด้วยโคมไฟท่ีประดบั
ประดาไว้อย่างงดงามตระการตา เทศกาลน้ี 
จะจัดข้ึนที่บริเวณถนน Praia Grande, 
Nam Van Lake, ชายหาดฮักซา และหาด
ชอกวาน บนเกาะโคโลอาน

เทศกาลไหว้พระจันทร์ (กันยายน) การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ (Macau International Marathon, 
Half Marathon & Mini Marathon) (ธันวาคม)
ในเดอืนธันวาคมของทุกปี นักวิง่มาราธอนท้ังจากมาเก๊า ฮ่องกง และนานาชาติ ต่างมารวมตวักัน 
ในรายการวิง่มาราธอนนานาชาติ ไปตามเส้นทางรอบคาบสมุทรมาเก๊า ก่อนจะข้ามไปยังเกาะไทปา 
และโคโลอาน

งานที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี ที่นี่เป็นสนาม 
ประลองความเรว็ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดบันานาชาติ
ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ตลอดระยะเวลาหน่ึงอาทิตย์ ถนนสายหลัก 
กลางเมืองมาเก๊าจะเตม็ไปด้วยสีสันของแผ่นป้ายต่างๆ ท่ีน�ามา 
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ทุกปีจะมีนักท่องเท่ียวและนักแข่งรถ
จากทั่วโลกมาท่ีน่ี เพื่อสัมผัสกับความตื่นเต้นเร้าใจของการ
แข่งขันรถฟอร์มลู่า 3 สนามสุดท้ายของปี ซึง่แชมป์จากสนามน้ี 

เทศกาลไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ (สิงหาคม)
เพ่ือเป็นการร�าลกึถงึวญิญาณของบรรพบุรษุผู้ล่วงลับและภตูผต่ีางๆ ตามประเพณ ีชาวจนีจะพบั
กระดาษ แล้วเผาตรงท้องถนนหรอืทางเข้าประตูบ้าน ซึง่ในการท�าพธีิบูชาหรอืบวงสรวงดังกล่าว
จะมีการตระเตรียมอาหารและผลไม้ชนิดต่างๆ ไว้ด้วย

ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี มาเก๊าจะร่ืนเริงไป
ด้วยการแสดงของศิลปิน วงออร์เคสตร้าชั้นน�า รวมไปถึงการ 
ขับร้องประสานเสียงท้ังในรูปแบบของดนตรตีะวนัตกและดนตร ี
จีน มีการแสดงละครในรูปแบบของโอเปร่า และการจัดเวทีการ
แสดงดนตรีตามสถานที่ต่างๆ ในมาเก๊า อย่างเช่น โบสถ์สไตล์ 
บาโรก, โรงละคร ดอม เปโดร ท่ีห้า, สวนสาธารณะ และห้องประชุม 
ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

เทศกาลการแสดงดนตรีนานาชาติ (International Music Festival)
(ตุลาคม / พฤศจิกายน)

เทศกาลงานประเพณี เทศกาลงานประเพณี
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 ออกแบบและก�ากับโดย Franco Dragone เป็น 
การแสดงท่ีใช้ต้นทุนในการผลิต 2 พนัล้านเหรยีญฯ  
น่ีคอืการแสดงด้วยน�า้ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจซึง่น�าเสนอ
วัฒนธรรมเอเชียบนเวที การแสดงท่ีได้รับความ 
นิยมนี้มีต้นก�าเนิดมาจาก “อารมณ์ท้ังเจ็ด” ของ
ลัทธิขงจื๊อของจีน มีเอฟเฟ็กต์บนเวทีที่งดงาม 
ส�าหรับการแสดงแบบสดๆ บนเวทีท่ีใช ้งบใน 
การผลิตมากที่ สุดในเอเชีย ข ้อมูลเพิ่มเติม:  
www.thehouseofdancingwater.com

Dragon’s Treasure

The House of Dancing Water

Performance Lake
 การแสดงน�า้พุดนตรีท่ีจดัแสดงบริเวณ
หน้าโรงแรม Wynn Macau น�า้พุจะดีดตัวสูง
ข้ึน พร้อมแสงระยิบระยับเคล่ือนไหวไปตาม 
จังหวะของเพลง เพลงท่ีใช้ประกอบจะเป็น
เพลงคลาสสิก หรือเพลงที่ได้รับความนิยม 
เหมือนกับโชว์ท่ีบรอดเวย์ ผู้ชมจะได้ต่ืนตา  
ต่ืนใจไปกับแสง สี เสียง และเปลวไฟภายใต้

 เป ็นการแสดงท่ีสืบเ น่ือง 
มาจากการประดับตกแต่งอัน 
อลังการภายในโรงแรม Wynn 
Macau ชุดแรกเป็นการแสดง
ผ่านต้นไม้แห่งความรุง่เรอืง ทีท่�า 
จากทองค�าแท้ มีก่ิงก้านมากกว่า 
2,000 ก่ิง และใบกว่า 98,000 ใบ   
ท้ังหมดท�าจากทองค�า 24 กะรตั 
โดยต้นไม้ทองค�าจะค่อยๆ โผล ่

Tree of Prosperity & Dragon of Fortune

 เพลิดเพลินไปกับ The Bubble แหล่งบันเทิง
สุดล�้าสมัยของ City of Dreams พบการแสดง
มัลติมีเดีย ท้ังแสงและเสียงรอบทิศทางจากโชว์ 
Dragon’s Treasure เป็นเรือ่งราวของไข่มุก มังกร
ความเร้นลับ และการผจญภัยของเจ้าแห่งมังกร 
ท้ัง 4 ซึง่จะน�าคณุเดนิทางผ่านโลกแห่งจนิตนาการ 
สู่ความสนุกในอาณาจักรแห่งเวทมนตร์

 เปิดแสดงทุกวนั โดยจะท�าการแสดงทุก 30 นาที 
ต้ังแต่เวลา 12.00-18.00 น. และท�าการแสดง 
ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. ใช้เวลา
ในการแสดงประมาณ 10 นาที

ทะเลสาบ ประกอบด้วยน�้า 800,000 แกลลอน และท่อน�้ามากกว่า 200 ท่อ

 จัดแสดงทุกวัน โดยจะท�าการแสดงทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น.

ข้ึนมาจากใต้ดินเป็นสัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมจีน ด้านบนจะมีคริสตัลจ�านวนมาก ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์แทนวัฒนธรรมตะวันตกค่อยๆ เล่ือนลงมาเจอกัน จากน้ันต้นไม้จะเปลี่ยนสีไปตาม
ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปที่เดิม

 ชุดท่ีสองเป็นสัญลักษณ์แทนความรุ่งเรือง ท่ีจัดแสดงผ่านงานแกะสลักตามประเพณีนิยม
ของจีน พร้อมท้ังแสงและเสียง มังกรจะปรากฏออกมาจากกลุ่มหมอกควัน และทะยานตัวข้ึนใน
ความสูง 28 ฟุต ไปรวมกับสัตว์อื่นๆ อีก 11 ตัว เพื่อให้ครบทั้ง 12 นักษัตร ตาของมังกรจะเปิด
โตข้ึน พร้อมทั้งปล่อยควันออกมาทางจมูก จากน้ันกลีบดอกบัวท้ัง 12 กลีบ ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของ
แต่ละนักษัตรจะค่อยๆ ปิดตัวลง 

 การแสดงทั้งสองชุด จัดแสดงทุกวัน บริเวณโถงทางเข้าโรงแรม Wynn Macau ตั้งแต่เวลา 
10.00-02.00 น. (ทุกๆ 30 นาที)

กิจกรรมความบันเทิง

กิจกรรมความบันเทิง กิจกรรมความบันเทิง



9796

 จดัแสดงทุกวันหลังพระอาทิตย์ตกดนิบรเิวณพลาซ่า ภายในโรงแรม MGM Grand Macau 
ที่ซึ่งตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อให้เข้ากันกับโชว์ จัดแสดงเวลา 19.00-24.00 น.

 ส�าหรับผู้ท่ีเป็นแฟนเพลงของราชาเพลงป๊อปอย่าง Michael Jackson แฟนเพลงท่ัวโลก 
ท่ีคงคุ้นเคยและคุ้นตากับถุงมือประดับไรน์สโตนสีขาวที่ Michael Jackson ใส่โชว์ในการเต้น 
มูนวอล์ก และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับราชาเพลงป๊อปท่านนี้ สามารถหาชมได้ที่ Pronte 16 
เปิดท�าการระหว่างเวลา 11.00-21.00 น.

การแสดงแสงและเสียง

MJ Gallery

 ตั้งอยู่ภายในโรงแรมเวเนเชียน มีพื้นที่ 9,000 ตารางฟุต ส่วนสนามเด็กเล่นประกอบไปด้วย 
การปีนป่ายในลักษณะต่างๆ ด้วยความสูง 6 เมตร พร้อมสไลด์ล่ืนท้ังแบบตรงและโค้ง สะพาน
ตาข่าย ตาข่ายส�าหรับปีนป่ายและอีกมากมาย

 ส่วนส�าหรับเด็กโต ที่นี่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วิดีโอเกม และสระน�้าเล็กๆ ไว้บริการ 
นอกจากนีย้งัสามารถจดังานวนัเกิด งานปาร์ต้ีในวนัหยุด หรอืงานเน่ืองในโอกาสต่างๆ ได้อกีด้วย  
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

Qube

Fortune Diamond ขนาดสูง 3 เมตร ซึ่งตั้งอยู่
บรเิวณล็อบบ้ีของโรงแรม Galaxy Macau ได้รับ 
แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความ
สวยงามของนกยูง Fortune Diamond นัน้เป็น 
สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความโชคดี ซึ่ง
คณุจะได้ชมลูกแก้วหลากสีท่ีค่อยๆ ลอยข้ึนหลัง
ม่านน�้าตก ก่อนจะลดตัวลงไปในน�้าพุท่ีดีไซน์
เป็นรูปรูเล็ตอย่างสวยงาม

เวลาการแสดง: ทุกวนั ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
ระหว่างเวลา 10.00-23.59 น. (วันอาทิตย์-
พฤหัสบดี) และ 10.00-02.00 น. (วนัศกุร์, เสาร์  
และวันหยุด) 

Fortune Diamond

กิจกรรมความบันเทิง กิจกรรมความบันเทิง
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 ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้ายักษ์ ที่ต้ังอยู่ในย่านสวน
สาธารณะ Seac Pai Van Park ในโคโลอาน พื้นที่รูปร่าง 
คล้ายพดั ขนาดโดยรวมกว่า 3,000 ตารางเมตร จดัภมิูทัศน์ 
จ�าลองธรรมชาติมาจากสถานท่ีอยู่ของแพนด้าในป่า 
เช่น สนามหญ้าท่ีตกแต่งบริเวณด้วยพืชพรรณท่ีมีอยู ่
ในสภาพแวดล้อมจริง หลังคาโปร่งแสงเพื่อให้แพนด้าได้
รับแสงจากดวงอาทิตย์ 

 โดยในส่วนพาวลิเลีย่น ซึง่เป็นท่ีอยูอ่าศัยของแพนด้า
ยักษ์ “Kai Kai” และ “Xin Xin” มีทั้งลานในร่มขนาด 330 
ตารางเมตร และสนามกลางแจ้งขนาด 900 ตารางเมตร ให้

Macau Giant Panda Pavilion

แพนด้าได้เปล่ียนบรรยากาศ ผู้ท่ีมาชมสามารถชมความเป็นอยูข่องแพนด้าได้ผ่านทางยกระดบั 
ซึง่มกัจะมผู้ีคนเนืองแน่นอยูเ่สมอ ซึง่นอกจากส่วนจดัแสดงแพนด้าแล้ว ภายในบรเิวณยงัเป็นทีตั่ง้
ส่วนบ�ารุงรักษาต่างๆ เช่น ห้องล้างไผ่ ห้องเก็บอาหาร คลินิกสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ในบริเวณ 
พาวิลเลี่ยนยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลแพนด้ายักษ์ อาคาร 2 ชั้นอันเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวของ
แพนด้าผ่านสือ่อนิเตอร์แอกทีฟท่ีทันสมยั เพือ่เป็นฐานข้อมูลความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัแพนด้า 
ท้ังยงัเป็นแหล่งจดักิจกรรม นทิรรศการ และชัน้เรยีนพิเศษเก่ียวกับแพนด้า ให้ผู้คนท่ีผ่านมาได้รบั 
ความรู้ควบคู่กับการชมความน่ารักของสัตว์ประเภทนี้นั่นเอง 

 หลังจากสนกุสนานกับการชมส่ิงท่ีจดัแสดงอยูใ่นบรเิวณ ร้านขายของท่ีระลึกของพาวลิเล่ียน 
ซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกเชื่อมสู่ Seac Pai Van Park นบัเป็นอีกจุดทีน่่าแวะไปชม ภายในมีสินค้า 
และของท่ีระลึกเก่ียวกับแพนด้าเป็นจ�านวนมาก ต้ังแต่ตุ๊กตาผ้านุ่มน่ิม กระเป๋า เส้ือผ้า ไปจนถึง 
ของตกแต่งบ้าน

 ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Macau Giant Panda Pavilion ได้ที่ www.macaupanda.org.mo หรือ
โทร. (853) 2833 7676 
 Macau Giant Panda Pavilion เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ร้านขายของ 
ที่ระลึก เปิดให้บริการเวลา 10.00-17.30 น.

โบว์ลิ่งและสเกต
 Future Bright เป็นศูนย์เล่นโบว์ลิ่งและสเกต ตั้ง 
อยู่บรเิวณ Rua de Coelho do Amaral ใกล้กับสุสาน 
ชาวโปรเตสแตนต์ และ Macau East Asian Games 
Dome เปิดให้บรกิารทุกวนั ต้ังแต่เวลา 09.00-22.00 น. 

 กิจกรรมท้าประลองความกล้า ณ จุด
สูงท่ีสุดของมาเก๊า ท่ีความสูง 338 เมตรของ
หอคอยมาเก๊า ด้วยการไต่บันไดแนวดิ่งยาว
กว่าร้อยเมตร เพื่อข้ึนไปยืนท่ียอดหอคอย
ซึ่งได้ชื่อว่าสูงเป็นอันดับ 10 ของโลก

 ขณะท่ีการกระโดดหอคอย (Sky Jump)  
ก็เป็นของเล่นชิน้ใหม่ทีม่าเก๊าส่งมาให้ผจญภยั  
ชั่วระยะเวลา 20 วินาทีแห่งการล่องลอย 
ในอากาศ หลังกล้ากระโดดจากขอบนอก 
ของหอคอยมาเก๊า ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิต
กิจกรรมการกระโดดจากหอคอยท่ีสูงที่สุด
ในโลก ณ ความสูง 233 เมตร เฉือนสถิติ
เดิมของ Sky Jump แห่งหอคอยโอ๊คแลนด์
ที่นิวซีแลนด์ไปถึง 41 เมตร

Mast Climb & Sky Jump

นั่งรถสามล้อชมเมือง

 ในเมอืงเล็กๆ ท่ีโอบล้อมด้วยท้องทะเลอย่าง “มาเก๊า” 
มีบรกิารรถสามล้อถบีพาเท่ียวชมและสัมผัสกับวฒันธรรม
แห่งชุมชนเมือง ว่ากันว่าวิธีน้ีเป็นการเท่ียวชมมาเก๊าได้
อย่างโรแมนติกทีสุ่ด โดยนกัท่องเท่ียวสามารถใช้บรกิาร
รถสามล้อถบีได้ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ และด้านหน้า 
โรงแรมลิสบัว ซึง่คิดอตัราค่าบรกิารประมาณคันละ 150 
เหรยีญปาตากาส์ ต่อ 1 ชัว่โมง ควรตกลงราคากันก่อนใช้ 
บรกิาร
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โรงภาพยนตร์และโรงละคร
 ในมาเก๊ามีโรงภาพยนตร์และโรงละครให้เลือกหลากหลาย ภายในมาเก๊าทาวเวอร์จะมี 
โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจัดฉายภาพยนตร์นานาชาติและภาพยนตร์จีน เช่นเดียวกับท่ี 
คอมเพล็กซ์อย่าง Cineteatro ส่วนในห้องประชุมเล็กของศูนย์วัฒนธรรมใช้จัดฉายภาพยนตร ์
แนวศิลปะและภาพยนตร์คลาสสิกในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ รวมถึงเทศกาลภาพยนตร ์
โปรตุเกส Portuguese Movies Fortnight และเทศกาลภาพยนตร์ยุโรป European Movies  
Festival ซึ่งท้ัง 2 เทศกาลได้กลายเป็นรายการยอดนิยมประจ�าปฏิทินกิจกรรมของมาเก๊า 
ไปเสียแล้ว

มาเก๊า ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ

 มาเก๊า ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ ต้ังอยู่ท่ีอ่าวนอก (Outer Harbour) ครอบคลมุพืน้ท่ีกว่า 111,500 
ตารางเมตร ประกอบไปด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกทางการบนัเทงิ ร้านค้า อาหาร โรงแรม ท่าจอดเรอื 
ห้องประชมุ และท่ีแสดงนิทรรศการ เปิดท�าการตลอด 24 ชัว่โมง 

กิจกรรมเดินป่า

 เส้นทางการเดินป่า ที่มาเก๊ามีให้เลือกอยู่หลายแห่ง ได้แก่ บนยอดเขาเกียในตัวเมืองมาเก๊า และ
บนเขา Grande ทีเ่กาะไทปา และโคโลอาน ซึง่เส้นทางเดนิป่านีค่้อนข้างปลอดภยัและสะดวกสบาย 
นอกจากจะได้เพลิดเพลินกบัการเดนิป่าแล้ว ยงัได้ชืน่ชนทัศนียภาพความงามของดนิแดนบรเิวณ
ปากแม่น�้าเพิร์ลอีกด้วย

กีฬาทางน้ำา
 ทางตอนใต้ของเกาะโคโลอาน มีชายหาดอยู่ 2 แห่งคือ หาดฮักซา และหาดชอกวาน ซึ่งมีน�้า
ทะเลเป็นน�้าอุ่น บริเวณหาดชอกวานมีร้านอาหารมากมายเปิดให้บริการ รวมไปถึงโรงแรมเล็กๆ 
สไตล์โปรตุเกส ซึ่งมีบริการสระว่ายน�้า ไปจนถึงสโมสรกีฬาทางน�้าอย่างวินด์เซิร์ฟ และพายเรือ
แคนู
 หาดฮักซา จะมีชายหาดท่ียาวกว่า และเป็นท่ีนิยมส�าหรับการเล่นวินด์เซิร์ฟและเจ็ตสกี  
นอกจากนี้ยังมีบริการสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสนามเทนนิส สระว่ายน�้า สนาม 
เด็กเล่น รวมไปถึงร้านอาหารโปรตุเกสและจีน
 ถัดจากหาดฮักซาไปเล็กน้อย ท่ีบริเวณอ่างเก็บน�้าฮักซา มีบริการเรือยาง และสกูตเตอร์ให้
เช่า ขณะเดียวกนักมี็พืน้ท่ีส�าหรับจดักิจกรรมสร้างสรรค์ สนามเดก็เล่น เส้นทางศกึษาธรรมชาติ 
ลู่วิ่ง ร้านกาแฟ และเคาน์เตอร์จ�าหน่ายของว่าง

กอล์ฟ
 Macau Gold and Country Club ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเกาะโคโลอาน ใกล้กับ The Westin  
Resort Complex ซึ่งนับได้ว่าเป็นสนามกอล์ฟที่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย เพราะแวดล้อม 
ไปด้วยความสวยงามของแม่น�้าเพิร์ลและหาดฮักซา และยังมีบริการอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  
Pro Shop ภัตตาคาร สปา และบาร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2887 1188 
นอกจากน้ันบริเวณสุดถนนท่ีเชื่อมระหว่างไทปากับโคโลอาน ยังมีสนามกอล์ฟ Orient Golf 
Macau Club อีกหนึ่งแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2888 0123
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ว่ายน้ำา

 นอกจากสระว่ายน�้าซึ่งให้บริการนักท่องเท่ียวและบุคคลทั่วไปตามโรงแรมต่างๆ แล้ว ยังมี 
สระว่ายน�้าสาธารณะท่ีเปิดให้บริการอีกหลายแห่ง อาทิ สระว่ายน�้าของเทศบาลมาเก๊า บน 
ถนน Estrada da Victoria สระว่ายน�้าคาร์โม (Carmo Swimming Pool) ท่ีถนน Rua da  
Restauracao บนเกาะไทปา และสระว่ายน�า้บรเิวณหาดฮกัซาและหาดชอกวานบนเกาะโคโลอาน 
รายละเอยีดและอตัราค่าบรกิาร สอบถามเพิม่เติม โทร. (853) 2831 5566 (มาเก๊า) และโทร. (853) 
2882 7716 (เกาะไทปา / โคโลอาน)

กีฬา

 มาเก๊ามีสปอร์ตคอมเพล็กซ์  สาธารณปูโภคต่างๆ และอปุกรณ์ท่ีทันสมัย ซึง่สามารถรองรบั 
การจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Tap Seac Multisport Pavilion, IPM 
Multisport Pavilion, Macau Sport Complex และ Nam Wan Lake Nautical Centre ในเกาะ 
มาเก๊า นอกจากนั้นยังมี Macau Stadium, Macau Olympic Aquatic Centre บนเกาะไทปา  
รวมถึง Macau East Asian Games Dome และ Macau International Shooting Range ใน
เขตโคไท ซึง่สถานทีเ่หล่าน้ีได้รบัการออกแบบมาอย่างดตีามกฬีาแต่ละประเภท ดงัน้ัน จงึมีความ
พเิศษแตกต่างกันไปตามแต่กีฬาน้ันๆ  นอกจากน้ันยงัมีทัง้ลู่วิง่ ศนูย์ฮอกก้ี สนามฟตุบอล สนาม
เทนนิส และอื่นๆ ซึ่งท�าให้นักกีฬาสามารถฝึกฝนได้ทุกวันอย่างปลอดภัย สปอร์ตคอมเพล็กซ์
เหล่านี้สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การแข่งขันท่ัวไป และคอนเสิร์ต
ได้อย่างสบาย 

 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.sport.gov.mo

 อาคารกีฬาท่ีทันสมัยแห่งนีมี้พืน้ทีท้ั่งหมด 6,212 ตาราง
เมตร และจไุด้ 3,742 ท่ีนัง่ สร้างข้ึนเพือ่รองรบัการแข่งขันกีฬา
ในร่มหลากหลายรายการ ต้ังแต่กีฬาเอก็ซ์ตรีมไปจนถงึกีฬา
ลูกบอลกลม อาทิ เทนนสิ ปิงปอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
แบดมินตัน คาราเต้ เทควันโด้ ฟุตซอล ฯลฯ ท้ังน้ียังเชือ่มต่อ
กับมาเก๊าฟอรัม่ด้วยทางเดนิยกระดบัและทางเดนิใต้ดนิด้วย 
ท่ีอยู:่ Rua do Instituto Politecnico, Macau

 ต้ังอยู่บริเวณทะเลสาบนามวาน เป็นสถานที่ส�าหรับเล่นกีฬาทางน�้า และแข่งเรือมังกร เรือ
พาย และแคนู มีที่นั่ง 882 ที่นั่ง และมีพื้นที่ว่างสามารถเพิ่มจ�านวนได้อีก 2,500 ที่นั่ง

IPM Multisport Pavilion

Nam Van Lake Nautical Centre

 สปอร์ตคอมเพล็กซ์ในร่มท่ีทันสมัย 
แห ่งน้ี เหมาะส�าหรับกีฬาในร ่มอย่าง
ยิมนาสติก แอโรบิก ยกน�า้หนกั แบดมินตัน 
แฮนด์บอล วอลเลย์บอล ปิงปอง บาส- 
เกตบอล ฟุตซอล ฯลฯ มีพืน้ท่ีกว่า 5,530  
ตารางเมตร จคุนได้สูงสุด   3,291 ท่ีน่ัง   (ท่ีน่ัง 
ถาวร 345 ที่นั่ง)
  
ที่อยู่: Rua de Ferreira do Amaral, 
Macau
 

Tap Seac Multisport Pavilion

 อาคารจดัแสดงงานท่ีได้รบัความนิยม เพราะมีพืน้ท่ีส�าหรบัส่ือมวลชน ห้องถ่ายทอดโทรทศัน์  
ศูนย์ข้อมูลนักข่าว พ้ืนท่ีส�าหรับแขกวีไอพี และห้องฟังก์ชันต่างๆ เช่นเดียวกับท่ีเหมาะส�าหรับ 
กีฬาในร่มประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทควันโด เต้นร�า ไปจนถึง 
ฮอกกี้ สามารถจุผู้ชมได้ 4,046 คน 

 ที่อยู่: Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Macau

Macau Forum
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 ท่ีอยู:่ Rua do Desporto, Taipa, Macau

 มีพืน้กว่า 10,172.7 ตารางเมตร มีท่ีน่ังถาวร 1,500 ท่ีน่ัง  
และสระว่ายน�า้ขนาด 25x25 เมตร ท่ีสามารถปรบัระดบัลึกได้
มากสุด 5 เมตร และลู่ว่ายน�า้มาตรฐาน 10 ลู่ ยาว 50 เมตร 
โดยมีสระว่ายน�า้ขนาดเล็กท่ีให้นักกีฬาได้อุน่เครือ่งก่อนแข่งขัน 
ด้วย เหมาะส�าหรบัการแข่งขันกีฬาทางน�า้รายการใหญ่ๆ ท้ัง
แข่งว่ายน�า้ ซนิโครไนซ์สวมิมิง โปโลน�า้

 ครอบคลมุพืน้ท่ี 35,585 ตารางเมตร จคุนได้ 15,490 ทีน่ั่ง เหมาะส�าหรบัการแข่งขันฟตุบอล  
กรีฑาท้ังประเภทลู่และลาน รวมถึงเป็นสถานท่ีจัดแสดงคอนเสิร์ต พิธิเปิด และการแสดงทาง
วัฒนธรรมต่างๆ 
 ที่อยู่: ถนน Avenida Olimpica

 อาคารแห่งน้ีจผุูช้มได้ 908 ท่ีน่ัง เหมาะส�าหรบักีฬาอย่าง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล วซู ูเทควนัโด  
คาราเต้ แบดมินตัน ปิงปอง ฟุตซอล ยิมนาสติก และจักรยานผาดโผน

 อยู่ติดกับ Macau Stadium Pavilion ที่ถนน Avenida Olimpica เป็นสนามหญ้าเทียม
คณุภาพสูง ได้มาตรฐานของสมาพนัธ์ฮอกก้ีนานาชาต ิ(International Hockey Federation- FIH) 
มีพืน้ท่ีท้ังหมด 11,600 ตารางเมตร มีท่ีน่ังถาวร 1,000 ท่ีน่ัง

Macau Olympic Aquatic Centre

Macau Stadium

Macau Stadium Pavilion

Macau Hockey Centre

 ต้ังอยู่ภายใน Macau University of Science and Technology ใช้เป็นสนามแข่งฟตุบอล 
และกรฑีาประเภทต่างๆ จคุนได้ 1,700 ท่ีน่ัง

สนามฟุตบอล (Macau University of Science and Technology)

 ตั้งอยู่ในเขตโคไท จัดเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของมาเก๊า อาคารสาม 
ช้ันท่ีใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ครอบคลุมพื้นท่ี 139,960 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบ 
ให้มีสองอาคารเพื่อให้สามารถจัดรายการกีฬาและกิจกรรมต่างๆ แยกจากกันได้ เช่นเดียวกับ 
ท่ีมีอาคารแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ที่รองรับผู้คนได้ถึง 2,000 คน ภายในพื้นที่ 3,000  
ตารางเมตร โซนอารีน่า รองรับผู้ชมได้สูงสุด 7,087 ที่นั่ง

 สามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งยิมนาสติก วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ยกน�้าหนัก 
ศิลปะป้องกันตัว เต้นร�า กีฬาเอ็กซ์ตรีม ฯลฯ โดยมีเวทีกลางโรงละครที่จัดที่นั่งเป็นรูปตัวยู จุคน
ได้ 1,992 ที่นั่ง

Macau East Asian Games Dome

Macau International Shooting Range
 ต้ังอยู่ติดกับ Macau East Asian Games Dome สนามยิงปืนแห่งนี้สร้างข้ึนเพื่อรองรับ 
การยิงปืนระยะ 10, 25 และ 50 เมตร โดยสนามยิงปืนระยะ 10 เมตร มีจ�านวนท่ีน่ัง 436 ท่ี  
ระยะ 25 เมตร จ�านวน 328 ท่ี และระยะ 50 เมตร มีจ�านวน 506 ท่ี สามารถจัดแข่งขันยิงปืน 
ส�าหรับชาย-หญิง ทั้งประเภทปืนสั้น ไรเฟิล เป้าวิ่ง ฯลฯ

Tennis Academy & Bowling Centre
 ต้ังอยู่ในเขตโคไท ภายในบรรจสุนามเทนนิส 8 สนาม และ อีก 1 สนามหลัก ท่ีสามารถจผูุ้เข้าชม 
ได้ 880 ท่ีน่ัง ขณะท่ีสนามโบว์ล่ิง ประกอบด้วยเลนโบว์ล่ิง 24 เลน หากมีการแข่งขันสามารถ 
รองรับผู้ชมได้ 300 คน นอกจากนี้ยังมีสนามสควอช 3 สนาม และร้านอาหารด้วย

กิจกรรมความบันเทิง กิจกรรมความบันเทิง
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สนามแข่งม้า / สนามขี่ม้า
 สโมสร  Macau Jockey Club ต้ังอยูบ่นเกาะไทปา  
พร่ังพร้อมไปด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครัน 
เหมาะส�าหรับผู้ท่ีพิสมัยในกีฬาการแข่งม้า สามารถ
เข้าชมได้ทั้งในส่วนอัฒจันทร์ ห้องชมส่วนตัว สแตนด์
ติดเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ภายในสโมสรยังจัด
ให้มีโรงเรียนสอนขี่ม้าส�าหรับผู้สนใจ และให้บริการเช่า
ในราคาเหมาะสม รวมถึงมีร้านอาหารจีนและอาหารยุโรปให้บริการเบ็ดเสร็จ

 ช่วงเวลาการแข่งม้าในฤดูร้อน คอืช่วงปลายเดือนสิงหาคมถงึต้นเดอืนกันยายน สนใจสมัผัส
ประสบการณ์ในแง่มุมน้ี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.mjc.mo หรือสอบถามท่ีมาเก๊าฮอตไลน์  
โทร. (853) 2882 0868

กาสิโน

สนามแข่งขันสุนัขเกรย์ฮาวนด์

 ธรุกิจกาสิโนในเมืองมาเก๊ามอียู่มากมาย 
หลายแห่ง ท้ังในตัวเมืองมาเก๊าและเกาะ 
ไทปา ซึ่งรูปแบบของเกมการเล่นก็มีชื่อ 
เรียกต่างกันออกไป โดยว่ากันว่า มาเก๊า 
อาจจะเป็นสถานท่ีที่มี เกมการเล่นใน
กาสิโนหลากหลายรูปแบบท่ีสุดในโลก 
อาท ิบกัคาร่า แบล็กแจ๊ก รเูลต็ ไฮโล ฝ่ันต๋ัน  
และสลอตแมชชีน หรือที่หลายคนเรียก
กันว่า “เสือหิว”

 กาสิโนเหล่าน้ีเปิดให้บรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังนีใ้นมาเก๊าไม่มธีรรมเนียมการให้ทิปในกาสิโน
หรือหากมีพนักงานในกาสิโนคนใดเรียกร้องขอทิปก็ให้เพิกเฉยไป

 สนามการแข่งขันสุนัขเกรย์ฮาวนด์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกต้ังอยู่ท่ี Canidrome บนถนน Avenida  
General Castelo Branco จดัให้มีการแข่งขันทุกวนั ยกเว้นวนัองัคาร-พธุ โดยเริม่แข่งขันต้ังแต่
เวลา 19.30 น. อตัราค่าเข้าชมคนละ 10 เหรยีญปาตากาส์ ภายในสนามแข่งขันจะมีร้านขายของว่าง 
และภัตตาคารไว้บริการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. (853) 2833 3399

บาร์และดิสโก้

 ชีวิตกลางคืนในมาเก๊ามีชื่อเสียงส�าหรับความหลากหลาย การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มาเก๊าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับ มีบาร์ ร้านอาหาร ดิสโก้มากมายเปิดให้ 
บรกิารตลอดท้ังคนื มีส่ิงต่างๆ มากมายในมาเก๊าให้นักท่องเท่ียวได้ชมและสัมผัสในตอนกลางคนื 

 หากคณุก�าลังหาบาร์และผับคณุต้องไปท่ี Avenida Dr.Sun Yat-Sen ใกล้ๆ กับรปูป้ัน Kun Iam  
ด้วยท�าเลท่ีงดงามหันหน้าออกไปทางท่าเรอืด้านนอกและแม่น�า้เพิร์ล คณุสามารถเพลิดเพลินกบั
ดนตรีและไวน์ในขณะท่ีดูเรือแล่นผ่านไปมา มีดนตรีสากลและบาร์ที่เล่นเพลงตามจังหวะบราซิล  
โปรตุเกส องักฤษ แอฟรกิา และประเทศอืน่ๆ ท่ัวเอเชยี ส่วนบาร์ท่ีอยูภ่ายในโรงแรมหรรูะดบั 4-5 ดาว  
อย่างเช่น The MGM Grand, Sands, StarWorld, Venetian Macau และโรงแรม The Westin 
Resort Hotel 

 บนเกาะไทปาก็มีผบัท่ีได้รบัความนิยมมากมาย ส่วนใหญ่จะอยูต่รงข้ามกบั Macau Jockey 
Club ท่ีมบีรรยากาศแบบสบายๆ ท�าให้นักท่องเท่ียวรูสึ้กเหมอืนอยู่ท่ีบ้านของตัวเอง ส่วนบนเกาะ
โคโลอานก็ไม่น้อยหน้า แม้เป็นเมืองในชนบท แต่ก็มีบาร์บรรยากาศโรแมนติกใต้แสงดาว อยู่ท่ี
โรงแรมหรูอย่าง The Westin Resort 

 สถานบันเทิงประเภทดิสโก้ แนะน�าว่าให้ไปยังมาเก๊า ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ  และตึก AIA ที่นั่น
คุณจะสนุกสนานกันได้เต็มที่กับจังหวะและแนวเพลงสมัยใหม่ ทั้งในภาษาไทย จีน และญี่ปุ่น

กิจกรรมความบันเทิง กิจกรรมความบันเทิง
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ที่พัก
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 มาเก๊ามีทีพั่กท่ีสามารถรองรับทุกรสนิยมและงบประมาณ มีให้เลือกหลากหลายรปูแบบ ต้ังแต่ 
เกสต์เฮาส์ราคาประหยัด โรงแรมเก่าแก่สไตล์โปรตุเกส โรงแรมเครือนานาชาติ ไปจนถึงโรงแรม
หรูระดับห้าดาว ก็มีให้เลือกพักมากมาย

* รหัสประเทศ ของมาเก๊า คือ (853)

DELUXE
HOTELS / RESORTS

Altira

Crown Towers

Four Seasons Hotel Macau

Grand Lisboa

MGM Macau

The Landmark

Sands

Wynn

www.altiramacau.com

www.cityofdreamsmacau.com

www.fourseasons.com/macau

www.grandlisboa.com

www.mgmgrandmacau.com

www.landmarkhotel.com.mo

www.sandsmacao.com

www.wynnmacau.com

2886 8888

8868 6888

2881 8888

2828 3838

8802 8888

2878 1781

2888 3388

2888 9966

WEBSITE / FAX TEL

HOTELS / RESORTS WEBSITE / FAX TEL

Banyan Tree Macau www.banyantree.com/en/macau 8883 6888

Conrad Macao, Cotai Central

Galaxy Hotel

Grand Hyatt Macau

www.sandscotaicentral.com

www.galaxymacau.com

www.cityofdreamsmacau.com

2882 9000

2888 0888

8868 1234

Hotel Okura Macau

Grand Lapa

Beijing Imperial Palace Hotel

www.hotelokuramacau.com

www.mandarinoriental.com/grandlapa

(Former New Century)

8883 8883

2856 7888

2883 1111

Lisboa

Sofitel Macau at Ponte 16

www.hotelisboa.com

www.ponte16.com.mo

2888 3888

8861 0016

Mandarin Oriental, Macau

Pousada de São Tiago

www.mandarinoriental.com/macau

www.saotiago.com.mo

8805 8888

2837 8111

ที่พัก ที่พัก

ที่พัก
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Best Western Hotel Taipa

Emperor

Fortuna

Sintra

Fu Hua Guangdong

Vitoria

Grand Emperor

Waldo

Guia

Metrópole

Lan Kwai Fong, Macau

Rocks

www.hoteltaipa.com

www.emperorhotel.com.mo

www.hotelfortuna.com.mo

www.hotelsintra.com

2852 7575

www.mo-victoria.com

www.grandemperor.com

www.waldohotel.com

www.hotelguiamacau.com

www.macauctshotel.com

www.macaulkf.com

www.rockshotel.com.mo

2882 1666

2878 1888

2878 6333

2871 0111

2855 3838

2855 6688

2888 9988

2888 6688

2851 3888

2838 8166

2880 0888

2878 2782

HOTELS / RESORTS WEBSITE / FAX TEL

Central

East Asia

Holiday

Macau Masters

Hong Thai

Man Va

Hou Kong

Nam Tin

Sun Sun

Ole Tai Sam Un Hotel

Kou Va

London

2837 2404

2892 2431

2835 0191

www.mastershotel-macau.com

2830 8223

2834 2179

2831 2233

2871 1127

2893 8822

2893 8828

28375452

2893 7790

2837 3888

2892 2433

2835 0161

2893 7572

2892 3923

2838 8655

2893 7555

2871 1212

2893 9393

2893 8818

2893 0755

2893 7761

HOTELS / RESORTS WEBSITE / FAX TEL

HOTELS / RESORTS

Beverly Plaza

Casa Real

Metropark

Golden Crown China Hotel

Pousada de Coloane

Golden Dragon

Pousada Marina Infante

Grandview

President

Taipa Square

Rio

Hard Rock Hotel

Holiday Inn Macao, Cotai Central

Holiday Inn Macau

www.beverlyplaza.com.mo

www.casarealhotel.com.mo

www.metroparkmacau.com

www.htlchina.com.mo

www.hotelpcoloane.com.mo

www.goldendragon.com.mo

www.pousadamarinainfante.com

www.grandview-hotel.com

www.hotelpresident.com.mo

www.taipasquare.com.mo

www.riomacau.com

www.cityofdreamsmacau.com

www.sandscotaicentral.com

www.holidayinn.com/macaumacau

2878 2288

2872 6288

2878 1233

2885 1166

2888 2143

2836 1999

2883 8333

2883 7788

2855 3888

2883 9933

2871 8718

8868 3338

2828 2228

2878 3333

WEBSITE / FAX TEL

HOTELS / RESORTS

The Venetian Macao

The Westin Resort

Riviera Hotel Macau

Regency

Royal

L’Arc Hotel Macau

StarWorld

Sheraton Macao Hotel, Cotai Central

www.venetianmacao.com

www.westin.com/macau

www.rivierahotel.com.mo

www.regencyhotel.com.mo

www.hotelroyal.com.mo

www.larcmacau.com

www.starworldmacau.com

www.sheraton.com/macao

2887 1111

2882 8888

2833 9955

2883 1234

2855 2222

2822 3388

2838 3838

2880 2000

WEBSITE / FAX TEL

เว็บไซต์ “Macau Budget Hotels” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักราคาประหยัด บริการการจองที่พักออนไลน์ 
และข้อมูลการท่องเที่ยวอื่นๆ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.macau-budgethotels.org

ที่พัก ที่พัก

* รหัสประเทศ ของมาเก๊า คือ (853)
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ข้อมูลท่ัวไป
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 มาเก๊าต้ังอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น�้า
เพิร์ล ที่ละติจูด 22๐ 14๐ เหนือ ลองจิจูด 113๐ 35๐ ตะวันออก มีอาณาเขตติดกับต�าบลกงเป่ย 
(Gongbei) หรือขงปั๊กของจีน ตรงบริเวณคอคอด “Portas do Cerco”
 เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยคาบสมุทร
มาเก๊า ซึ่งมีพื้นที่ 9.3 ตารางกิโลเมตรติดต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่ เกาะไทปา มีพื้นที่ 7.4 ตาราง
กิโลเมตร เกาะโคโลอาน พื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร และโคไท 5.6 ตารางกิโลเมตร สะพานเชื่อม
ระหว่างคาบสมทุรมาเก๊ากบัเกาะไทปามีสะพาน 3 สะพาน ระยะทาง 2.5, 4.5 กิโลเมตร และสะพาน
สุดท้ายยาว 2.2 กิโลเมตร
 นอกเหนือจากบรเิวณด่านพรมแดน “Portas do Cerco” ระหว่างจนี-มาเก๊าแล้ว นักท่องเท่ียว 
สามารถเข้าสูส่าธารณรฐัประชาชนจนีได้โดยผ่านด่านพรมแดนโคไท ซึง่ต้ังอยูร่ะหว่างเกาะไทปา 
และโคโลอาน

 ปัจจบัุนมาเก๊าประชากรรวมท้ังสิน้ประมาณ  562,900  คน  94% เป็นชนชาวจนีท่ีเดินทางมาจาก 
จงัหวดัต่างๆ อาทิ กวางตุ้ง และฝูเจีย้น ส่วนท่ีเหลืออกี 6% เป็นชาวโปรตุเกส ยุโรป และชนชาติอืน่ๆ 

 ภาษาจีนและโปรตุเกส เป็นภาษาราชการท่ีใช้ในส่วนการปกครอง รวมถึงเอกสารทางการ
ต่างๆ ส่วนภาษาจีนกวางตุ้งเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ขณะท่ีในแวดวงการท่องเท่ียว 
การค้าขายแลกเปลี่ยน รวมถึงตามร้านค้า ภัตตาคาร และโรงแรม นิยมใช้ภาษาอังกฤษ

ที่ตั้งและอาณาเขต

ภาษา

ประชากร

หน่วยเงินตรา
 ค่าเงินสกุลของมาเก๊ามีชื่อเรียกว่า “ปาตากาส์ (MOP$)” 1 ปาตากาส์ มีค่า 100 อาโวส 
(AVOS) ซึง่ค่าเงนิดงักล่าวก�าหนดเป็นธนบตัรและเหรยีญ โดยแบ่งออกเป็นเหรยีญ 10, 20 และ 50  
อาโวส และ 1, 2 และ 5 ปาตากาส์ ธนบัตร 10, 20, 50, 100, 500 และ 1,000 ปาตากาส ์
ค่าเงนิสกุลปาตากาส์ของมาเก๊าผูกตดิกับเงนิสกุลดอลลาร์ของฮ่องกง ซึง่นยิมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 103.20 ปาตากาส์ = 100 ดอลลาร์ฮ่องกง จะมค่ีาความเปล่ียนแปลงอยู่ 
ไม่เกิน 10% หากเทียบกับค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 1 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัฯ มีค่าประมาณ 8 ปาตากาส์  

 เชค็เดนิทาง และเงนิสกุลต่างๆ ประเทศอืน่ๆ สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงนิปาตากาส์ได้ท่ีโรงแรม 
และธนาคารต่างๆ และสถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากเวลาท�าการ 
นักท่องเท่ียวสามารถแลกเปล่ียนเงนิตราได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีสนามบินบนเกาะไทปา และท่ีท�าการ
โรงแรมลิสบัว ตามปกติธนาคารต่างๆ ในมาเก๊าเปิดให้บรกิารต้ังแต่เวลา 09.00-17.00 น. (จนัทร์- 
ศุกร์) ท้ังน้ีไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องจ�านวนเงินท่ีนักท่องเท่ียวสามารถน�าเงินเข้าหรือออกจากมาเก๊า 
โรงแรม ร้านค้า และภัตตาคาร ส่วนใหญ่ยินดีรับบัตรเครดิต

การเดินทาง

1) ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
 นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมายังมาเก๊าได้ด้วยสายการบินนานาชาติ ทีมี่บรกิารบนิตรงสู่
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า นอกจากนีย้งัสามารถต่อเครือ่งไปยังประเทศอืน่ๆ ในทวปีเอเชยี 
ยุโรป หรืออเมริกาได้อย่างสะดวกสบาย โดยสนามบินดังกล่าวตั้งอยู่บนเกาะไทปา ใช้เวลาเพียง 
15 นาทีเดนิทางจากท่าเรอืเฟอร์รี ่ใช้เวลา 20 นาทีเดินทางจากด่านพรมแดนจนี-มาเก๊า (กงเป่ย)  
และ 10 นาทีเดินทางจากด่านพรมแดนโคไท สนามบินนานาชาติแห่งนี้ เปิดให้บริการตลอด 24  
ช่ัวโมง นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ โทร. (853) 2886 1111 หรือ  
www.macau-airport.com
 ผู้ท่ีจะเดินทางมาสู่มาเก๊า สามารถดูกฎระเบียบในการน�าของเหลวข้ึนเครื่อง ดูได้ท่ี www.
aacm.gov.mo กฎระเบียบพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรดูได้ท่ี www.fsm.gov.mo 
และ www.customs.gov.mo

การเดินทางระหว่างสนามบินนานาชาติมาเก๊าและตัวเมือง
 โรงแรมชั้นน�าส่วนใหญ่ก็มักมีบริการรถรับส่ง ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊าและ
โรงแรม นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถาม และส�ารองที่นั่งได้ล่วงหน้า หรือเมื่อเดินทางมาถึง
แล้วก็ได้
 บรกิารรถแท็กซีร่บัส่ง ซึง่ราคาไม่แพงนัก สามารถเรยีกได้ท่ีป้ายแท็กซีด้่านนอกสนามบิน ท้ังน้ี
การโดยสารแท็กซีจ่ากสนามบิน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่เติมจากราคาค่าโดยสาร 5 เหรยีญ 
ปาตากาส์ หากมีสัมภาระใส่ท้ายรถ คิดเพิ่มใบละ 3 เหรียญปาตากาส์
 นอกจากนั้นยังมีบริการรถโดยสารประจ�าทางหมายเลข AP1, MT1, MT2, N2, 26 และ 36 
ให้บริการรับส่งจากสนามบินสู่โรงแรมใหญ่ๆ ในเมือง

2) เฮลิคอปเตอร์
 นักท่องเที่ยวที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางระหว่างมาเก๊า-ฮ่องกง หรือเซินเจิ้น 
การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นับเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจอย่างหน่ึง สามารถเลือกใช้บริการ 
ตรงบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ของมาเก๊า (Macau Ferry Terminal)

มาเก๊า-ฮ่องกง
 เฮลิคอปเตอร์ของบริษัท Sky Shuttle Helicopters (Sky Shuttle) ให้บริการจากลานจอด 
ในมาเก๊า สู่ท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 16 นาที ออกเดินทางจากมาเก๊าสู ่
ฮ่องกง ตัง้แต่เวลา 09.00-22.30 น. จากฮ่องกงสู่มาเก๊าออกเดินทางต้ังแต่เวลา 09.30-22.59 น. 

 

ทางอากาศ
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ทางเลือกที่ 2 รถโดยสารประจ�าทาง
2.1 รถโดยสารประจ�าทาง (ปรับอากาศ) หมายเลข A11
นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารรถประจ�าทางมาลงที่ป้าย Macau Ferry บนถนน Connaught 
ค่าโดยสาร: 40 เหรียญฯ 
เวลาบริการ: ตั้งแต่เวลา 06.10-00.30 น. 
ความถี่ของรถ: ทุกๆ 20-25 นาที
2.2 รถโดยสารประจ�าทาง (ปรับอากาศ) หมายเลข N11
นักท่องเที่ยวสามารถโดยสารรถประจ�าทางมาลงที่ป้าย Central (Macau Ferry) 
ค่าโดยสาร: 31 เหรียญฯ
เวลาบริการ: 00.50-04.50 น. 
ความถี่ของรถ: ทุกๆ 30 นาที

ทางเลือกที่ 3 รถแท็กซี่
 จากสนามบินนานาชาติฮ่องกง สามารถนัง่รถแทก็ซีต่รงไปท่ีท่าเรอืเฟอร์รีฮ่่องกง-มาเก๊า 
ค่าโดยสาร: 350-400 เหรียญฯ  ระยะเวลาเดินทาง: 30 นาที

• เข้า / ออก จากฮ่องกง
 จากฮ่องกง นกัท่องเทีย่วสามารถเดินทางเข้ามาเก๊าได้ทัง้ทางฝ่ังฮ่องกงและเกาลูน ฝ่ังฮ่องกง
สามารถขึ้นได้ที่ Shun Tak Centre และฝั่งเกาลูนที่ท่าเรือ China Ferry Terminal ในจิมซาจุ่ย 
นักท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้บรกิารเรือ jetfoils ของบรษัิท Turbojet เรอืคาตามารนัของบรษิทั 
The Cotai Strip CotaiJetTM และเรือเฟอร์รี่ของบริษัท First Ferry

• เข้า / ออกจากฮ่องกงที่ฝั่งฮ่องกง
 ท่าเรือหลักและที่จอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shun Tak Centre เหนือรถไฟใต้ดินสถานี
ชนุวาน ติดกันจะเป็นท่ารถประจ�าทาง ท่ีจะวิง่ไปตามสถานทีต่่างๆ ในฮ่องกง รวมท้ังรถประจ�าทาง
ปรับอากาศสาย A11 ภายในอาคารมีบริการจองโรงแรมและทัวร์ท่ีมาเก๊า และศูนย์แนะน�าการ 
ท่องเที่ยวมาเก๊า

Turbojet
 จากฮ่องกงสามารถเดินทางเข้าและออกจากมาเก๊าได้โดยการโดยสารเรือเฟอร์รี่ ซึ่งมีให้
บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง และมีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเรอื ราคาต๋ัวโดยสารจะเริม่ต้นที ่142  
และ 176 เหรียญฯ (รอบกลางวันและกลางคืน) ส�าหรับช้ันประหยัด ราคา 244-275 เหรียญฯ 
ส�าหรบัชัน้ Super Class และห้องโดยสารแบบ VIP ส�าหรับ 4-6 ท่าน ราคา 967-1,650 เหรยีญฯ 
เรือให้บริการระหว่างท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊า (Shun Tak Centre ที่เชิงหว่าน) และท่าเรือ
เฟอร์รีม่าเก๊า (ท่ี Outer Harbour) สอบถามข้อมลูเพิม่เติมในมาเก๊า โทร. (853) 8790  7039 และ  
(852) 2859 3333 ฮ่องกง หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.turbojet.com.hk

มาเก๊า-เซินเจิ้น
 มีบรกิารเฮลิคอปเตอร์ระหว่างท่าเรอืเฟอร์รีข่องมาเก๊า กบัท่าอากาศยานนานาชาติเซนิเจิน้ 
(Shenzhen Baoan International Airport) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาทีในเวลา 
กลางวัน และประมาณ 25 นาทีในตอนกลางคืน ออกเดินทางจากมาเก๊า-เซินเจิ้น มีวันละ 5 รอบ  
รอบแรกเวลา 09.45 น. 13.15 น. 14.45 น. 16.45 น. และรอบสุดท้ายเวลา 19.45 น. จาก 
เซนิเจิน้-มาเก๊า มีวนัละ 5 รอบเช่นเดยีวกัน รอบแรกเวลา 11.45 น. 13.45 น. 15.15 น. 17.15 น.  
และรอบสุดท้ายเวลา 20.30 น.

 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี โทร. (853) 2872 7288 มาเก๊า, (853) 2108 
9898 ฮ่องกง และ (86) 755 2777 8333 เซินเจิ้น หรือ www.skyshuttlehk.com

3) ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง-มาเก๊า
 นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงตรงสูม่าเก๊าได้โดยไม่ต้อง 
ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองท่ีฮ่องกง โดยการโดยสารเรอืเฟอร์รีภ่ายในท่าอากาศยานนานาชาติ
ฮ่องกง ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางสู่มาเก๊าเพียง 45 นาทีเท่านั้น

TurboJET
 สอบถามและส�ารองท่ีนัง่ ท่ีมาเก๊า โทร. (853) 2855 5025 และฮ่องกง โทร. (852) 2859 3333 
E-mail: reservation@turbojet.com.hk เว็บไซต์ www.turbojet.com.hk

The Cotail Strip CotaiJetTM

 ตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและตารางการเดินเรือในมาเก๊าได้ท่ี โทร. (853) 2885 0595  
และฮ่องกง โทร. (852) 2359 9990 เว็บไซต์ www.cotaijet.com.mo 

ท่าอากาศยานนานาชาตฮ่ิองกง- ท่าเรอืเฟอร์รีฮ่่องกง-มาเก๊า (Shun Tak Centre) 
มาเก๊า  
 การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงมายังท่าเรือเฟอร์รี่ฮ่องกง-มาเก๊า (Shun 
Tak Centre) สามารถเดินทางได้ดังต่อไปนี้ : 

ทางเลือกที่ 1 Airport Express
 นั่ง Airport Express ไปลงที่สถานีฮ่องกง (Hong Kong Station) ใน Central 
ค่าโดยสาร: เที่ยวละ 100 เหรียญฯ 
ความถี่ของรถ: ทุกๆ 12 นาที 
ระยะเวลาเดินทาง: 24 นาที
เวลาบรกิาร: ตัง้แต่เวลา 05.54-00.48 น. จากน้ันนัง่รถแท็กซี่ไปลงท่ีท่าเรอืเฟอร์รีฮ่่องกง-มาเก๊า 
ค่าโดยสารประมาณ 15-20 เหรียญฯ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาที

ทางทะเล
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TurboJET
 ให้บริการระหว่างมาเก๊าและเซินเจิ้นที่ Fu Yong Ferry Terminal ใกล้กับสนามบินเซินเจิ้น 
และท่าเรือ She Kou ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ตรวจสอบตารางการเดินเรือท่ี 
www.turbojet.com.hk

• เข้า-ออกหว่านไจ๋และเจียงเหมิน
 Yuet Tung Shipping Co., Ltd. ยังให้บริการในเส้นทาง มาเก๊า-หว่านไจ๋ และเจียงเหมิน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2885 0595
 
• Yuet Tung Shipping Co., Ltd.
 ยังให้บริการในเส้นทาง Macau-Wanchai-Zhuthai และ Jiangmen ด้วย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2885 0595

 
 สามารถเดนิทางเข้ามาเก๊าได้ 2 เส้นทาง คอื เส้นทางด่านพรมแดนกงเป่ย หรอืขงป๊ัก (Barrier 
Gate) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-24.00 น. และเส้นทางด่านโคไท (The COTAI Frontier 
Post) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. เข้า / ออก จากกวางเจา และมณฑลกวางตุ้ง
บริษัท The Kee Kwan Motor Road Co., Ltd. ให้บริการเดินรถปรับอากาศระหว่างมาเก๊า
และเมืองในมลฑลกวางตุ้ง เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 07.15-21.30 น. ท่ารถอยู่ใกล้กับโรงแรม 
Master บริเวณสุดถนน Av. Almeida Ribeiro และ Rua das Lorchas 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2893 3888

 
The Cotai Strip CotaiJetTM

 ให้บรกิารเรอืเฟอร์รีร่ะหว่างฮ่องกงและมาเก๊า ฝ่ังฮ่องกงสามารถใช้บรกิารได้ท่ีท่าเรอืเฟอร์รี่ 
ฮ่องกง-มาเก๊า และทีม่าเก๊าสามารถใช้บรกิารได้ท่ีท่าเรอืเฟอร์รีช่ัว่คราวไทปา บนเกาะไทปาติดกับ
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารจะอยูท่ี่ 142-
176 เหรียญฯ ส�าหรบั Cotai Class 244-275 เหรยีญฯ ส�าหรบั Cotai First และ 1,952-2,200 
เหรียญฯ ส�าหรับห้องโดยสาร VIP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในมาเก๊า โทร. (853) 2885 0595 
และฮ่องกง โทร. (852) 2359 9990 หรือตรวจสอบตารางเดินเรือที่ www.cotaijet.com.mo

• เข้า / ออก จากเกาลูน
 บรษัิท China Ferry Terminal ต้ังอยูท่ี่ย่าน Tsimshatsui  ใกล้กับ Harbour City ทางฝ่ังเกาลูน 
ให้บริการเรือคาตามารัน ไปและกลับจากท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเท่ียวท่ีพักโรงแรมในย่าน Tsimshatsui  โดยนักท่องเท่ียวสามารถจองล่วงหน้า หรอืเม่ือ
พร้อมเดินทางจริงได้กับบริษัททัวร์ต่างๆ

TurboJET
 ให้บรกิารระหว่าง China Ferry Terminal ใน Tsim Sha Tsui กับท่าเรอืเฟอร์รีช่ั่วคราวไทปา  
การเดินทางใช้เวลาประมาณ 60-75 นาที ราคาประมาณ 140-275 เหรียญฯ สอบถามข้อมูล
เพิม่เติมในมาเก๊า โทร. (853) 8790 7039 และ ฮ่องกง โทร. (852) 2859 3333 หรอืดรูายละเอยีด
ได้ที่ www.turbojet.com.hk

The Cotai Strip CotaiJetTM

 ให้บรกิารเรอืเฟอร์รีร่ะหว่างฮ่องกงและมาเก๊า ฝ่ังฮ่องกงสามารถใช้บรกิารได้ท่ีท่าเรอืเฟอร์รี่ 
ฮ่องกง-มาเก๊า และท่ีมาเก๊า สามารถใช้บรกิารได้ท่ีท่าเรอืเฟอร์รี่ไทปา บนเกาะไทปาติดกบัท่าอากาศยาน
นานาชาติมาเก๊า ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารจะอยูท่ี่ 142-176 เหรียญฯ  
ส�าหรบั Cotai Class 244-275 เหรยีญฯ ส�าหรบั Cotai First และ 1,952-2,200 เหรยีญฯ ส�าหรบั 
ห้องโดยสาร VIP สอบถามข้อมูลเพิม่เติมในมาเก๊า โทร. (853) 2885 0595 และฮ่องกง โทร. (852)  
2359 9990 หรอืตรวจสอบตารางเดนิเรอืท่ี www.cotaijet.com.mo
 
• เข้า / ออก จากเซินเจิ้น
 บริษัท Yuet Tung Shipping Co., Ltd. ให้บริการเดินเรือระหว่างมาเก๊าท่ีท่าเรือเฟอร์รี่
ชั่วคราว ไทปา และท่าเรือ She Kou ที่เซินเจิ้น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 2885 0595

ทางบก

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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หนังสือเดินทางและวีซ่า
 นักเดินทางทุกคนท่ีเดินทางมายังมาเก๊าต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตท่ียังไม่หมด
อายุ หากการเดนิทางจดัโดยบรษัิททัวร์ การขอวซ่ีาจะต้องด�าเนินการผ่านทางบรษัิททวัร์มาเก๊า

การขอวีซ่าสามารถท�าได้ท่ีเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ส�าหรับประเทศท่ีต้องขอวีซ่าก่อนออก
เดินทาง สามารถตรวจสอบได้ที่ www.macautourism.gov.mo หรือ www.fsm.gov.mo 

ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีต้องการเดนิทางต่อไปยงัเมืองจนี จะต้องมีวซ่ีาท่ีด�าเนินการผ่านทาง CTS 
(China Travel Service) โดยในมาเก๊าจะมีส�านักงานใหญ่อยู่ท่ีเลขที่ 35 Rua de Nagazaki 
โทร. (853) 2870 0888 หรือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรที่กงเป่ย / ขงปั๊ก (Gongbei) 

นักท่องเท่ียวทีถ่อืพาสปอร์ตโปรตุเกส สามารถติดต่อได้ทีส่ถานกงสุลโปรตเุกส ทีต้ั่งอยู่เลขท่ี 45  
Rua Pedro Nolasco da Silva หรือโทร. (853) 2835 6660-2 โทรสาร (853) 2835 6658

พิธีการทางศุลกากร
ผู้ที่เดินทางเข้ามาเก๊า จ�าเป็นต้องผ่านพิธีการทางศุลกากร  เพื่อตรวจสอบปริมาณสิ่งของต้อง
ส�าแดงตามท่ีก�าหนดไว้ ตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ของ Macau Customer Service : 
www.customs.gov.mo

ภาษีเดินทางขาออก
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสารอายุ 2 ขวบขึ้นไป (ไม่จ�ากัดจุดหมายปลายทาง)    90 เหรียญฯ
ผู้โดยสารหรือผู้ที่จะเดินทางต่อไปยังที่อื่น
และอยู่ในมาเก๊าน้อยกว่า 48 ชั่วโมง หลังจากที่มาถึงสนามบิน   40 เหรียญฯ

ภาษีสนามบิน
ผู้โดยสารอายุ 2 ขวบขึ้นไป (ไม่จ�ากัดจุดหมายปลายทาง)     20 เหรียญฯ
ผู้ที่จะเดินทางต่อไปยังที่อื่น (Transfer)   10 เหรียญฯ

บริการรถโดยสารสาธารณะและรถเช่า
รถโดยสารประจ�าทาง
 รถโดยสารประจ�าทางที่ให้บริการในมาเก๊าบนเกาะไทปาและเกาะโคโลอานมีความสะดวก
สบายและมีประสิทธิภาพ นักท่องเท่ียวสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ เส้นทาง และจุด 
ข้ึน-ลงรถประจ�าทางได้ท่ีป้ายรถโดยสารประจ�าทางตามจุดต่างๆ รถโดยสารประจ�าทางทุกคัน
เป็นรถปรับอากาศ 

 การเดินทางจากมาเก๊าไปยังเกาะไทปามีด้วยกนัหลายสาย ได้แก่ สาย 11, 22, 25, 28A, 30, 
33, 34 และ MT4 รวมถึงรถโดยสารปรับอากาศ แอร์พอร์ตบัสสาย AP1, MT1, MT2, N2, 21, 
26 และ 36 ส่วนรถโดยสารประจ�าทางที่วิ่งระหว่างมาเก๊า เกาะไทปา และเกาะโคโลอาน ได้แก่ สาย 
21A, 25, 26, MT3 และ N3 นอกจากนี้ยังมีรถประจ�าทางสายอื่นๆ ให้บริการอยู่ในมาเก๊า

 นักท่องเท่ียวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับตารางเดินรถได้ท่ี โทร. (853) 2885 
0060 / 2827 1122

 อตัราค่าโดยสารส�าหรบัรถประจ�าทางท่ีให้บรกิารในมาเก๊า 3.2 ปาตากาส์ อตัราค่าโดยสาร
ประจ�าทางท่ีให้บริการในเส้นทางมาเก๊า-เกาะไทปา มีราคา 4.2 ปาตากาส์ แต่ถ้าเดินทางไปยัง
เกาะโคโลอาน อัตราค่าโดยสาร 5 ปาตากาส์ และถ้าเลยไปถึงหาดฮักซาบนเกาะโคโลอาน อัตรา
ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 6 ปาตากาส์ ส�าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไป-กลับระหว่างมาเก๊าและสนามบิน
นานาชาติบนเกาะไทปา สามารถใช้บริการรถโดยสารปรบัอากาศ แอร์พอร์ตบัส หมายเลข AP1 
ค่าโดยสารคนละ 4.2 ปาตากาส์

แท็กซี่
 รถแท็กซี่ท่ีให้บริการท่ัวไปจะมีสีด�า หลังคารถเป็นสีครีม ส่วนรถแท็กซี่ท่ีติดวิทยุรับ-ส่งจะม ี
สีเหลือง ซึง่ผู้โดยสารสามารถเรยีกใช้บรกิารได้ท่ีหมายเลข (853) 2851 9519 / 2893 9939 และ 
2828 3283 ตามปกติจะไม่มกีารเรยีกเก็บค่าบรกิารพเิศษ ส�าหรบัการน่ังแท็กซีร่ะหว่างมาเก๊ากับ
เกาะไทปา ยกเว้นระหว่างเกาะไทปาและเกาะโคโลอาน ซึง่ผู้โดยสารจะต้องจ่ายเพิม่อกี 2 ปาตากาส์ 
และต้องจ่ายเพิม่อกี 5 ปาตากาส์ หากโดยสารจากมาเก๊าไปยังเกาะโคโลอาน และถ้ามีกระเป๋าหรอื
สัมภาระท้ายรถต้องจ่ายเพ่ิมอกี 3 ปาตากาส์ ต่อกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ อตัราค่าโดยสารเริม่ต้นท่ี 
13 ปาตากาส์ ส�าหรับ 1,600 เมตรแรก หลังจากนั้นมิเตอร์จะขึ้น 1.5 ปาตากาส์ ทุกๆ 230 เมตร

 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาด้านการส่ือภาษาระหว่างผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่ ทางการ 
ท่องเท่ียวมาเก๊าได้จัดพิมพ์คู่มือติดไว้ท่ีรถแท็กซี่ โดยระบุชื่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เทียบเป็น
ภาษาจีน โปรตุเกส และอังกฤษ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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รถเช่า
ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีต้องการขับรถเทีย่วมาเก๊าด้วยตัวเอง ต้องท�าเรือ่งขออนุญาตขับข่ีในมาเก๊า 
ท่ี The Public Security Police Force สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ โทร. (853) 2837 4214 โทรสาร 
(853) 2852 3407 หรือ E-mail: info@fsm.gov.mo ส�าหรับบริษัทรถเช่าติดต่อได้ที่

Companhia de Aluguer de Automovies Sem Conductor “V.I.T (Macau) Lda”
ที่อยู่: บริเวณลานจอดรถโรงแรม The Grand Lapa 
โทร. (853) 2833 6789, 2870 1786
จองผ่านฮ่องกง โทร. (856) 2576 6631
E-mail: avis@avis.com.mo
Website: www.avis.com.mo

Burgeon Rent A Car Limited
ที่อยู่: Avenida do Nordeste, s/no, Edificio La Baie Du Noble, Bloco 2, r/c, Macau
โทร. (853) 2828 3399

Vang lek Rent-a-Car Service Company Limited
ที่อยู่: Avenida Almirante Lacerda, n/s 69 a 71, r/c, Macau
โทร. (853) 2899 1199

ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพและโรงพยาบาล
 ผู้ท่ีเดินทางเข้ามาเก๊าไม่จ�าเป็นต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือใบรับรองทางการแพทย์
อืน่ๆ ยกเว้นในสถานท่ีเกิดโรคติดต่อระบาดข้ึนในมาเก๊าและประเทศอืน่ๆ ภายในภมิูภาค น�า้ประปา 
ท่ีมาเก๊า เกาะไทปา และโคโลอาน สามารถดื่มได้ เน่ืองจากได้รับการตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลจากกรมสุขภาพอนามัยของมาเก๊าเป็นท่ีเรยีบร้อย ในกรณเีหตุฉุกเฉิน นักท่องเท่ียว 
สามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ St. Januario ซึ่งตั้งอยู่ที่ Estrada do Visconde de 
S. Januario โทร. (853) 2831 3731 หรือที่โรงพยาบาลเอกชน Kiang Wu บนถนน Estrada 
Coelho do Amaral โทร. (853) 2837 1333 โดยโรงพยาบาลท้ัง 2 แห่งเปิดให้บริการตลอด  
24 ชั่วโมง ส่วนกรณีเจ็บป่วยไม่ร้ายแรง นักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์สุขภาพ 
หรอืคลินิกท่ีมอียู่ท่ัวไปในมาเก๊า อย่างเช่น Tap Seac Health Centre ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่าง Rua do 
Campo และ Avenida Conselheiro Ferreira de Almeida โทร. (853) 2852 2232

 นอกจากการรักษาตามแบบแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ที่น่ียังมีบริการรักษาตามแบบแพทย ์
แผนจีนโบราณอีกด้วย ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ท่ี โทร.  
(853) 2856 2404 หรือที่โรงพยาบาล Kiang Wu โทร. (853) 2837 1333

สภาพภูมิอากาศและการแต่งกาย
 ลักษณะภมูอิากาศในมาเก๊าค่อนข้างอบอุน่ อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 20 องศาเซลเซยีส หรอื  
68 องศาฟาเรนไฮต์ หรือระหว่าง 16-25 องศาเซลเซียส หรือ 50-77 องศาฟาเรนไฮต์ ความชื้น 
สัมพทัธ์โดยเฉลีย่ประมาณ 73-90% ปรมิาณน�า้ฝน 1.778 มิลลิเมตรต่อปี ฤดูกาลต่างๆ ในมาเก๊า  
ประกอบไปด้วยฤดูใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม-ธันวาคม อากาศอบอุน่และความชืน้สัมพัทธ์ต�า่ จดัเป็น 
ฤดูท่ีน่าท่องเที่ยวท่ีสุด ฤดูหนาวเดือนมกราคม-มีนาคม อากาศหนาวและมีแสงแดด ในเดือน 
เมษายน ความชื้นสัมพัทธ์สูง ส่วนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่
บางครัง้อาจมีฝน และในกรณท่ีีเกิดมีพายุไต้ฝุ่นจะมีการส่งสัญญาณบ่งบอกถงึระดับความรนุแรง 
ของพายุ หากพายุมีความรุนแรงมาก สัญลักษณ์เลข 8 จะปรากฏ ดังน้ัน สะพานข้ามระหว่าง 
มาเก๊าและเกาะไทปา รวมท้ังถนนเชื่อมระหว่างเกาะไทปาและเกาะโคโลอานจะถูกปิดลงชั่วคราว 
ขณะเดยีวกัน การเดินเรอืโดยสารและเทีย่วบนิต่างๆ ระหว่างฮ่องกง-มาเก๊าก็จะถกูยกเลิก เพือ่เป็น 
การป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากพายุไต้ฝุ่น

 ส�าหรบัการแต่งกายในช่วงฤดรู้อน ควรใส่เส้ือผ้าฝ้ายหรอืเส้ือท่ีมีเน้ือผ้าบางเบา ส่วนฤดูหนาว 
ควรสวมใส่เสื้อผ้าขนสัตว์ เสื้อแจ๊กเก็ตหนาๆ หรือเสื้อโอเวอร์โค้ต

 ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ในช่วงเวลากลางคืน 
อากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น ฉะน้ัน ควรสวมใส่สเวตเตอร์หรือแจ๊กเก็ตหนาๆ เพื่อช่วยให้ความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย

บริการไปรษณีย์และการสื่อสาร
 ท่ีท�าการไปรษณย์ีของมาเก๊ามีประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้ ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถเลือก 
ส่งไปรษณีย์ท้ังจดหมาย พัสดุ ในแบบธรรมดาและแบบด่วนไปได้ท่ัวโลก ท่ีท�าการไปรษณีย์
ส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี Senado Square และมีท่ีท�าการไปรษณย์ีสาขาต้ังอยูท่ั่วคาบสมุทรมาเก๊า  
เกาะไทปา และโคโลอาน

 ท่ีท�าการไปรษณย์ีส�านักงานใหญ่  เปิดท�าการระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. (จนัทร์-ศกุร์) และ 
เวลา 09.00-13.00 น. ในวันเสาร์ ส่วนท่ีท�าการไปรษณีย์ สาขาสนามบินและเทอร์มินอลต่างๆ 
เปิดท�าการระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. (จันทร์-ศุกร์) นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการรับ-ส่ง 
ไปรษณีย์ (น�้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม) ได้ที่พิพิธภัณฑ์การสื่อสาร (Communication Museum  
No.7,  Estrada de D. Maria II) เปิดให้บรกิารในวนัองัคารถงึวนัอาทติย์ ระหว่างเวลา 09.30-17.30 น. 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ท่ี โทร. (853) 2832 3666 หรอืเยีย่มชมที ่www.macaupost.gov.mo 
 
 ส�าหรบันักสะสมแสตมป์ กรมไปรษณย์ีของมาเก๊าได้ออกแสตมป์รวมถงึโปสต์การ์ดคอลเล็กชัน่ 
ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง แสตมป์ของมาเก๊ามีชื่อเสียงในเรื่องของธีมท่ีเก่ียวข้องกับเมือง โดยเฉพาะ 
การผสมผสานของวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตก คอลเล็กช่ันแสตมป์ท่ีโด่งดังและได้รบัการ
ยกย่องจากนักสะสมมากได้แก่ “Chinese Zodiac” “Literature and Famous Personalities” 
“Legends and Myths” “Cultural Patrimony” “Science and Technology” และ “Macau Arts”  

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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บริการอินเตอร์เน็ต
 ในมาเก๊ามีบริการอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ีศูนย์ธุรกิจการท่องเที่ยวมาเก๊า (Macau Business 
Tourism Centre) ต้ังอยู่ที่ Edif Ritz, Largo do Senado ห้องสมุดกลางมาเก๊า (Macau 
Central Library) นอกจากน้ี ยังสามารถเลือกใช้บรกิารได้ตามโรงแรมต่างๆ และ Internet Café  
ที่มีอยู่ทั่วไป เว็บไซต์ของห้องสมุดกลางมาเก๊าคือ www.library.gov.mo

 นักท่องเท่ียวสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้ในชื่อ “WiFi Go” ต้ังแต่เวลา 08.00- 
01.00 น. โดยกรอก Name และ Password ด้วยค�าว่า WiFi Go สามารถเชื่อมต่อได้ครั้งละ 
45 นาที รายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน โทร. (853) 2828 3883 หรือที่ www.wifi.gov.mo

Macau Tourist Hotline
 นอกจากศูนย์บริการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว นักท่องเท่ียวสามารถ 
สอบถามรายละเอยีดอืน่ๆ เพ่ิมเติมได้ท่ี Tourist Hotline  2833 3000 ซึง่พร้อมให้บรกิารข้อมลู 
ท้ังในภาษาจนีกวางตุ้ง ภาษาจนีกลาง ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ และภาษาญีปุ่่น ทัง้เร่ืองร้าน
อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ แหล่งบันเทิง ช้อปปิ้ง การเดินทาง และอื่นๆ ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยจะมีท้ังบริการตอบรับอัตโนมัติหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี ซึ่งจะคอยให้ความช่วย
เหลือ ตอบค�าถาม รับเรื่องร้องเรียน หรือค�าติชม ค�าแนะน�า ท้ังจากนักท่องเท่ียว และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งคุณสามารถใช้โทรศัพท์ทุกแบบโทรติดต่อได้
*หากโทรจากต่างประเทศ กรุณากด (853) 2833 3000

ในท่ีท�าการไปรษณย์ีบางแห่งจะมีร้านจ�าหน่ายแสตมป์ และโปสต์การ์ดส�าหรบัสะสม สามารถซือ้หา 
ได้จากแผนกจ�าหน่ายตราไปรษณียากรส�าหรับสะสมประจ�าท่ีท�าการไปรษณีย์ส�านักงานใหญ่  
ซึ่งเปิดท�าการระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. (จันทร์-เสาร์) และเวลา 13.00-18.00 น. ในวัน 
อาทิตย์ และท่ีท�าการไปรษณีย์ต่างๆ รวมถึงตามซุ้มไปรษณีย์ (Postal Kiosk) ประจ�าจุด 
ท่องเที่ยวส�าคัญ อาทิ ข้างประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซุ้มไปรษณีย์เหล่าน้ี เปิดท�าการระหว่างเวลา  
09.30-12.00 น. และ 13.30-17.15 น. (จันทร์-พฤหัสบดี) และเวลา 09.30-12.00 น. และ  
13.30-17.00 น. ในวันศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (853) 8396 8611 หรือที่เว็บไซต์  
www.macaupost.gov.mo 
 นอกจากบริการข้างต้น การไปรษณีย์มาเก๊ายังเปิดให้บริการโอนเงินผ่าน Western Union 
นักท่องเท่ียวสามารถใช้บรกิารได้ท่ี Macau Postal Saving บนถนน Rua de Sé (ด้านหลังอาคาร 
ท่ีท�าการไปรษณย์ีส�านักงานใหญ่)  เปิดให้บริการ จนัทร์-ศกุร์ 08.30-18.00 น. เสาร์ 09.30-13.00 น. 
และอาทิตย์ 14.30-18.00 น. หรือจะใช้บริการดังกล่าวได้ท่ี ที่ท�าการไปรษณีย์ส�านักงานใหญ่ 
ท่ีท�าการไปรษณย์ีสาขาเทอร์มินอล และทีท่�าการไปรษณย์ีสาขาสนามบิน สอบถามข้อมูลเพิม่เติม  
โทร. (853) 8396 8319 หรอืท่ีเวบ็ไซต์ www.macaucep.gov.mo/eng/
  ในมาเก๊า ไม่มีการคิดอัตราค่าโทรศัพท์ภายในส�าหรับเครื่องโทรศัพท์ตามบ้าน แต่ถ้าเป็น
โทรศัพท์สาธารณะจะเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 1 ปาตากาส์ โดยบัตรโทรศัพท์มีราคา 50, 100 และ 
150 ปาตากาส์ ตามย่านธุรกิจส�าคัญๆ มีตู้โทรศัพท์ที่ใช้บัตรเครดิตบริการ
 หากต้องการใช้โทรศพัท์มือถอืของคุณขณะอยู่ในมาเก๊า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี:
100 (CTM)
1118 (Hutchison Telecom)
1628 (SmarTone)
1888 (China Telecom (Macau) Co., Ltd.)
 นอกจากน้ัน Hutchison Telecom Network ยังให้บรกิารน�าเท่ียวผ่านระบบโทรศพัท์มือถอื 
(Mobile Tour Guide Service) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับฟังข้อมูลต่างๆ ได้โดยการโทรผ่าน 
Spot Code #83

สื่อและข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 ในมาเก๊า นอกจากหนังสือพมิพ์รายวนัและรายสัปดาห์มากมาย ซึง่ตีพิมพ์ในภาษาโปรตุเกส
และภาษาจีนแล้ว ยังมีนิตยสารอีก 2 ฉบับ คือ Revista de Cultura ของสถาบันวัฒนธรรม และ
นิตยสาร Macau ตีพมิพ์เป็นภาษาโปรตุเกส ภาษาจนี และภาษาองักฤษ  โดยน�าเสนอเน้ือหาเกีย่วกบั 
วิถีชีวิตวัฒนธรรมในมาเก๊าและภูมิภาคต่างๆ โดยนิตยสาร Revista de Cultura ของสถาบัน
วฒันธรรม ออกวางตลาดทุก 4 เดือน และนิตยสาร Macau ซึง่ผลิตออกมา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษา
โปรตุเกส ภาษาองักฤษ และภาษาจนี นอกจากน้ี หนังสือพมิพ์ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และวารสาร
จากต่างประเทศ ก็สามารถซือ้อ่านได้จากแผงขายหนังสือพมิพ์ทัว่ไป หรอืตามโรงแรมใหญ่ๆ มาเก๊า 
ยังมีสถานีวทิยุและโทรทัศน์ภาษาจนีและภาษาโปรตุเกสของตัวเอง คอื Teledifusco de Macau 
(TDM) และบรษัิทเคเบิลทีวมีาเก๊า ยังให้บรกิารรายการโทรทัศน์ต่างๆ ให้เลือกชมอกีราว 40 ช่อง

แผนที่มาเก๊า
 ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีชอบความทนัสมัย สะดวก และรวดเรว็ ทางการท่องเทีย่วมาเก๊าได้จดัท�า 
แผนท่ีในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งจะแสดงชื่อถนนท้ังหมดภายในมาเก๊า เกาะไทปา และเกาะโคโลอาน 
โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเทีย่ว ป้ายรถโดยสารประจ�าทาง เส้นทางการเดินรถ 
ประจ�าทาง และยังสามารถเชือ่มต่อกับ GPS ท�าให้นักท่องเทีย่วทราบต�าแหน่งปัจจบัุนของตนเองได้  
ข้อมูลทั้งหมดจัดท�าขึ้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาโปรตุเกส  นักท่องเที่ยว
ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Mobile Cityguide
 เป็นเวบ็ไซต์ท่ีออกแบบมาเพือ่นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ สามารถติดตามข่าวสารภายในมาเก๊า 
และต่างประเทศ กิจกรรมต่างๆ ในมาเก๊า ข้อมูลด้านการช้อปป้ิง ร้านอาหาร โรงแรม เส้นทางเดนิรถ
ประจ�าทาง ตารางการเดินทางเรือ ตารางการบิน เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลสภาพอากาศ   
ซึง่จดัท�าข้ึน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจนีกลาง จนีกวางตุ้ง องักฤษ และโปรตุเกส นกัท่องเท่ียวสามารถ
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://m.cityguide.gov.mo

 ***เครื่องที่รองรับบริการต้องมี Wi-Fi, 3G หรือ GPRS

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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สำานักงานตัวแทนเขตปกครองพิเศษมาเก๊า :
จีนแผ่นดินใหญ่-ฝ่ายการท่องเที่ยวของส�านักงานเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า
ในปักกิ่ง (Tourism Sector of Office of the Macau Special Administrative 
Region in Beijing)
16th / F Macau Center, No. 8, Wangfujing East Street, Dongcheng District, Beijing 
100006, CHINA
โทร. (86) 10 5813 8000   โทรสาร (86) 10 5813 8999
E-mail: market@macautourism.gov.mo

ไต้หวัน-ส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาเก๊าในไต้หวัน (Macau Economic 
and Cultural Office in Taiwan)
Block A, 56/F Taipei 101 Tower No 7, Xin Yi Road Sec 5 Taipei 110, TAIWAN
โทร. (886) 2 8101 1056  โทรสาร (886) 2 8101 1057
E-mail: info@decm.gov.mo

โปรตุเกส-ศนูย์ข้อมลูและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวมาเก๊า ในโปรตเุกส  (Macau 
Tourism Promotion & Information Center in Portugal)
Avenida 5 de Outubro, No.115, R/C, 1069-204 Lisboa, PORTUGAL
โทร. (351) 217 936 542  โทรสาร (351) 217 960 956
E-mail: geral@turismodemacau.com.pt

ตัวแทนสำานักงานการท่องเที่ยวมาเก๊าในต่างประเทศ :
เอเชีย / แปซิฟิก
ออสเตรเลีย
Level 11, 99 Bathurst Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
โทร. (61) 2 9264 1488   โทรสาร (61) 2 9267 7717
E-mail: macau@worldtradetravel.com

ฮ่องกง
Room 1101, 11/F, the Centre Mark, 287-299, Queen’s Road, Central, 
HONG KONG
โทร. (852) 2838 8680   โทรสาร (852) 2838 8032 / (852) 3118 2993
E-mail: mgto@macautourism.com.hk

อินโดนีเซีย
JI. Dr. Sahardj, No. 96A, Jakarta 12960, INDONESIA
โทร. (62) 21 8370 5664  โทรสาร (62) 21 8370 5913
E-mail: mgto@intrareps.com

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว
 นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่จุดบริการข้อมูลดังต่อไปนี้
ส�านักงานการท่องเที่ยวมาเก๊า
Alameda Dr.Carlos d’Assumpcao, No. 335-341, Edif. “Hotline”, 12/F, 
Macau P.O. Box 3006 Macao
โทร. (853) 2831 5566, 2851 3355
โทรสาร (853) 2851 0104 
E-mail: mgto@macautourism.gov.mo
Website: www.macautourism.gov.mo

จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยว
มาเก๊า
ด่านพรมแดนกงเป่ย    โทร. 2843 9310
ท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า    โทร. 2872 6416
มาเก๊า ฟิชเชอร์แมนส์ วาร์ฟ   โทร. 2872 8981
ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า    โทร. 2886 1436
Largo do Senado, Edif. Ritz   โทร. 8397 1120
ท่าเรือเฟอร์รี่ชั่วคราว ไทปา   โทร. 2885 0438

ฮ่องกง
ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Chek Lap Kok เคาน์เตอร์ A06 ชั้น 5 อาคาร 1
      โทร. (852) 2769 7970
      โทรสาร (852) 2261 2971

Shun Tak Centre
336-337 Shun Tak Centre 200 Connaught Road, Central, Hong Kong
      โทร. (852) 2857 2287
      โทรสาร (852) 2559 0698

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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ญี่ปุ่น
Hirakawacho KD Building, 7F, 2-16-9, Hirakawacho, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0093, 
JAPAN
โทร. (81) 3  52752537   โทรสาร (81) 3 52752535
E-mail: macau@milepost.co.jp

เกาหลีใต้
Suite 908, Paiknam Building (President Hotel), 188-3, Euljiro 1-Ka, Jung-Ku, Seoul, 
SOUTH KOREA
โทร. (82) 2 7784402   โทรสาร (82) 2 7784404
E-mail: mgto@korea.com

มาเลเซีย
Level 6, Office Tower, No. 1, Jalan Nagasari (Off Jalan Raja Chulan), 50200, Kuala 
Lumpur, MALAYSIA
โทร. (603) 2144 2500   โทรสาร (603) 2143 5886
E-mail: mgto@pacificworld.travel

นิวซีแลนด์
Level 10, 120 Albert Street, P.O. Box 6247 Wellesley St, Auckland Central,  
NEW ZEALAND
โทร. (64) 9308 5206   โทรสาร (64) 9308 5207
E-mail: macau@aviationandtourism.co.nz

สิงคโปร์
371 Beach Road, #12-06 Key Point, Singapore, 199597, SINGAPORE
โทร. (65) 62925383   โทรสาร (65) 6292 5882
E-mail: mgto@pacleisure.com

ไทย
888/202 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (66) 2650 9336   โทรสาร (66) 2650 9336
E-mail: infos@macautourism.in.th

อเมริกาเหนือ
แคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา)
6033W. Century Blvd. #900, Los Angeles, CA 90045, USA
โทร. (1) 310 545 3464      โทรสาร (1) 310 545 4221
E-mail: macau@myriadmarketing.com

นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)
20 West 22nd Street Suite, 603 New York, NY 10010 USA
โทร. (1) 646 227 0690      โทรสาร (1) 646 366 8170
E-mail:  macau@myriadmarketing.com

ยุโรป
ฝรั่งเศส
5 Bis, Rue du Louvre, 75001 Paris, FRANCE
โทร. +33 (0) 1447 78806  โทรสาร +33 (0) 1426 00545
E-mail: macau@expressconseil.com

เยอรมนี
Schenkendorfstrasse 1, 65187 Wiesbaden, GERMANY
โทร. (49) 611 2676730  โทรสาร (49) 611 2676760
E-mail: macau@discover-fra.com

รัสเซีย
11 Bolshaya Tulskaya Street, Business Center “Tulskij”, Moscow 115191, RUSSIA
โทร. (7) 495 981 5188    โทรสาร (7) 495 981 5188
E-mail: info@macau-tourism.ru

สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์
2nd Floor, Magdalen House, 148 Tooley Street, London, SE1 2TU, UNITED KINGDOM
โทร. (44) 84 5498 9983  โทรสาร (44) 20 3117 0951
E-mail: macau@humewhitehead.co.uk

ที่ปรึกษา:
ไต้หวัน
10/F-C, No. 167, Tun Hwa North Road, Taipei, TAIWAN
โทร. (886) 2 2546 6086    โทรสาร (886) 2 2546 6087
E-mail: mgtottwn@ms27.hinet.net 

ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลท่ัวไป
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ลิขสิทธิ์ของ
การท่องเที่ยวมาเก๊าประจ�าประเทศไทย

ภาพหรือข้อความต่างๆ ในหนังสือคู่มือฉบับนี้ 
การท่องเที่ยวมาเก๊าประจ�าประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย

หมายเหตุ: 
ข้อมูลต่างๆ ถูกต้องในเวลาที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

จัดท�าโดย
การท่องเที่ยวมาเก๊าประจ�าประเทศไทย

888/202 อาคารมหาทุนพลาซ่า 
ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
           โทร. / โทรสาร (66) 2650 9336 
E-mail: infos@macautourism.in.th

เว็บไซต์: www.macautourism.gov.mo
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