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ขึ้นเรืออย่างไรเมื่อไปถึงท่าเรือก่อนเวลาหน้าตั๋ว
ไม่จำเป็นต้องพึ่งแท็กซี่...จริงหรือ
เที่ยวมาเก๊าอย่างไรให้หฤหรรษ์!

คู่มือการเดินทางในมาเก๊า
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T r a n s p o r t a t i o n s

บริการเดินเรือจากท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร์ไปยังท่าเรือมาเก๊า
7.00 น. - 23.59 น. (ออกเดินทางทุก 15 นาท ี ในช่วงคนเยอะเรือออกทุก 5 นาที)
หลังเวลา 23.59 น. เรือจะออกเดินทางตามเวลาดังนี ้ 0.30 น. / 1.00 น. / 1.30 น. / 2.30 น. / 4.00 น. / 4.45 น. / 6.00 น.

บริการเดินเรือจากท่าเรือมาเก๊าไปยังท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร์
7.00 น. - 23.59 น.  (ออกเดินทางทุก 15 นาท ี ในช่วงคนเยอะเรือออกทุก 5 นาที)
หลังเวลา 23.59 น. เรือจะออกเดินทางตามเวลาดังนี ้ 0.30 น. / 1.00 น. / 1.30 น. / 2.30 น. / 3.00 น. / 4.00 น. / 6.00 น. / 6.30 น.

บริษัทโคไทสตริป Cotai Strip
(ท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร ์ <> ท่าเรือไทปา)

	 บริการเดินเรือจากท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร ์
ไปยังท่าเรือไทปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30 น. - 3.00 น. 
ของเช้าวันถัดไป
	 นอกจากน้ียังมีบริการเดินเรือจากท่าเรือจิมซาจุ่ยไปยัง 
ท่าเรือมาเก๊า แต่มีเพียงวันละ 1 รอบเท่าน้ัน คือเวลา 
10.00 น.

1. การเดินทางจากฮ่องกงสู่มาเก๊า
เรือโดยสาร
ท่ีฮ่องกงมีท่าเรือเฟอร์ร่ีให้บริการเรือโดยสารไป - กลับระหว่างฮ่องกง - มาเก๊าอยู่ 2 แห่ง คือ
1. ท่าเรือชุงวาน - ชุนต๊ักเซ็นเตอร์ (Sheung Wan - Shun Tak Centre)
(หรือในช่ืออย่างเป็นทางการว่า ท่าเรือ Hong Kong - Macau Ferry Terminal)
2. ท่าเรือจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
(หรือในช่ืออย่างเป็นทางการว่า ท่าเรือ Hong Kong - China Ferry Terminal)
ส่วนที่มาเก๊ามีท่าเรือเฟอร์รี่ให้บริการเรือโดยสารไป - กลับระหว่างมาเก๊า - ฮ่องกง 2 แห่ง คือ
1. ท่าเรือไทปา (Macau Taipa Temporary Ferry Terminal)
2. ท่าเรือมาเก๊า (Macau Ferry Terminal)

บริษัทเทอร์ โบเจ็ท Turbo Jet
(ท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร ์ <> ท่าเรือมาเก๊า)
	 ให้บริการเดินเรือจากท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊ก 
เซ็นเตอร์ไปยังท่าเรือมาเก๊า ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 55 นาที

บริการเดินเรือจากท่าเรือชุงวาน - ชุนต๊ักเซ็นเตอร์ไปยังท่าเรือไทปา
รอบเช้า - รอบเย็น: 6.30 น. / 7.30 น. / 8.00 น. / 8.30 น. / 9.00 น. / 9.30 น. / 10.00 น. / 10.30 น. / 10.45 น.* / 11.00 น. / 11.30 น. / 12.00 น. /
 12.30 น. / 13.00 น. / 13.30 น. / 14.00 น. / 14.15 น.** / 14.30 น. / 15.00 น. / 15.30 น. / 16.00 น. / 16.30 น. / 17.00 น. /
 17.30 น.*

รอบเย็น - รอบค่ำ: 18.00 น. / 19.00 น. / 20.00 น. / 21.00 น. / 21.30 น. / 22.30 น. / 23.00 น. / 23.59 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฮ่องกง: 852-2859-3333 มาเก๊า: 853-2855-5025
เว็บไซต์: www.turbojet.com.hk

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฮ่องกง: 852-2359-9990 มาเก๊า: 853-2885-0595
เว็บไซต์: http://cotaijet.com.mo
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คู่มือการเดินทางในมาเก๊า

บริษัทเทอร์ โบเจ็ท Turbo Jet
(ท่าเรือจิมซาจุ่ย <> ท่าเรือมาเก๊า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฮ่องกง: 852-2859-3333 มาเก๊า: 853-2855-5025
เว็บไซต์: www.turbojet.com.hk/eng

*** ใหบ้รกิารเฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย์	
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	

รอบเย็น - รอบค่ำ

รอบเช้า - รอบเย็น

รอบเช้า - รอบเย็น

วันจันทร์ - ศุกร์	 HK$ 159 HK$ 160 HK$ 159 HK$ 148 HK$ 149 HK$ 147
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ HK$ 172 HK$ 172 HK$ 175 HK$ 161 HK$ 162 HK$ 163
อัตราค่าโดยสารรอบเย็น - รอบค่ำ HK$ 195 HK$ 196 HK$ 196 HK$ 184 HK$ 185 HK$ 184

อัตราค่าบริการเรือโดยสาร
ระหว่างฮ่องกง - มาเก๊า

จากฮ่องกงไปมาเก๊า
Turbo Jet

(ท่าเรือชุงวาน -
ชุนต๊ักเซ็นเตอร์)

Turbo Jet
(ท่าเรือ
จิมซาจุ่ย)

Cotai Strip
(ท่าเรือชุงวาน -
ชุนต๊ักเซ็นเตอร์)

Cotai Strip
(ท่าเรือไทปา)

Turbo Jet
(ท่าเรือมาเก๊า)

Turbo Jet
(ท่าเรือมาเก๊า)

บริการเดินเรือจากท่าเรือไทปาไปยังท่าเรือชุงวาน - ชุนตั๊กเซ็นเตอร์
รอบเช้า - รอบเย็น: 7.00 น. / 8.00 น. / 9.00 น. / 9.30 น. / 10.00 น. / 10.30 น. / 11.00 น. / 11.30 น. / 12.00 น. / 12.30 น./
 13.00 น. / 13.30 น. / 14.00 น. / 15.00 น. / 15.30 น. / 16.00 น.* / 16.30 น. / 17.00 น.
รอบเย็น - รอบค่ำ: 18.00 น. / 18.30 น. / 19.00 น. / 19.30 น. / 20.00 น. / 20.30 น / 21.00น. / 21.30 น. / 22.00 น. / 22.30 น.* / 23.00 น./
 23.59 น. / 1.00 น./ 3.00 น.

บริการเดินเรือจากท่าเรือจิมซาจุ่ย (เกาลูน) 
ไปยังท่าเรือมาเก๊าโดยใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 7.00 น. - 22.30 น.

7.00 น.	 10.00 น.	 13.30 น.	 16.30 น.
7.30 น.	 10.30 น.	 14.00 น.	 17.00 น.
8.00 น.	 11.00 น.	 14.30 น.***	 17.30 น.
8.30 น. 11.30 น.	 15.00 น.
9.00 น.	 12.00 น.	 15.30 น.***
9.30 น.	 13.00 น.***	 16.00 น.

18.00 น.	 19.30 น.***	 21.00 น.
18.30 น.	 20.00 น.	 21.30 น.
19.00 น.	 20.30 น.	 22.30 น.

บริการเดินเรือจากท่าเรือจิมซาจุ่ยไปยังท่าเรือมาเก๊า

7.00 น.	 10.00 น.	 13.00 น.	 15.30 น.
7.30 น.	 10.30 น.	 13.30 น.	 16.00 น.***
8.30 น.	 11.00 น.	 14.00 น.***	 16.30 น.
9.00 น.	 12.00 น.	 14.30 น.	 17.00 น.
9.30 น.	 12.30 น.	 15.00 น.***	 17.30 น.

18.00 น.***	 19.30 น. 21.00 น.***	 22.30 น.
18.30 น.	 20.00 น.	 21.30 น.	
19.00 น.	 20.30 น.	 22.00 น.

บริการเดินเรือจากท่าเรือมาเก๊าไปยังท่าเรือจิมซาจุ่ย

พิเศษสำหรับบริษัทโคไทสตริป (Cotai Strip)

ประชาชนของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ผู้สูงอายุ (ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป) และเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี) 

รับส่วนลดเท่ียวละ HK$ 15

รอบเย็น - รอบค่ำ

จากมาเก๊าไปฮ่องกง

* ใหบ้รกิารเฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย์	
** ใหบ้รกิารเฉพาะวนัเสาร์	
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รถโดยสารสาธารณะ
	 บริเวณด้านนอกท่าเรือมีท่ารถโดยสาร 
สาธารณะและรถบัสให้บริการรับ - ส่งไปทั่ว 
ทุกเขตของมาเก๊า ที่ท่ารถมีเจ้าหน้าที ่
คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำ 
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได ้
เป็นอย่างดี

รถบัสรับ - ส่งของโรงแรม (บริการฟรี) 
	 ด้านซ้ายของท่าเรือเป็นที่จอดรถบัสของโรงแรมตา่งๆ	 
ทีร่อใหบ้รกิารรบั - สง่ลกูคา้นกัทอ่งเทีย่วจากท่าเรือไปยัง	 
โรงแรมหรือสถานบันเทิงต่างๆ ฟร ี รถออกทุกๆ	 
20 - 30 นาท ี (ด้านข้างรถจะติดป้ายชื่อโรงแรมหรือ	 
สถานบนัเทงิเอาไวอ้ยา่งชดัเจน ตอ้งระวงัอยา่ขึน้รถผดิคนั)  
หากต้องการนั่งรถบัสรับ - ส่งจากโรงแรมหรือสถานบันเทิง	 
กลับไปยังท่าเรือ ให้รอขึ้นรถที่จุดรับ - ส่ง โดยแสดง	 
คูปองของโรงแรมนั้นๆ เพื่อใช้บริการ	

ถ้าต้องการขึ้นเรือก่อน/หลังเวลาที่ระบุหน้าตั๋ว ทำได้ ไหม
ในกรณีท่ีผู้ซ้ือบัตรเรือโดยสารไปถึงท่าเรือก่อนเวลาเดินทางท่ีระบุ ถ้าหากต้องการโดยสารเรือในรอบก่อนหน้า 
ต้องรอให้ผู้โดยสารรอบน้ันข้ึนเรือหมดทุกคนก่อน และถ้ายังมีท่ีว่างจึงจะไปได้ ส่วนในกรณีท่ีไปถึงท่าเรือไม่ทันเวลา 
บัตรโดยสารเรือรอบน้ันจะใช้ไม่ได้ทันที ดังน้ันควรเผ่ือเวลาเดินทางไว้ก่อน

บริษัท Sky Shuttle เปิดให้บริการเฮลิคอปเตอร์ 
โดยสาร เดินทางระหว่างฮ่องกง - มาเก๊า ใช้เวลา 
เพียง 15 นาท ี โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 
23.00 น. อัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียวราคาคนละ 
HK$ 3,900 วันหยุดนักขัตฤกษ์ราคา HK$ 4,200 
(รวมภาษีแล้ว) บริการเที่ยวบินทุกครึ่งชั่วโมง 
แต่ละเที่ยวบินรองรับผู้โดยสารได ้ 12 คน

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
852-2108-9898 เว็บไซต์: www.skyshuttlehk.com

การเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์

2. การเดินทาง
จากท่าเรือเข้าเมืองมาเก๊า
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คู่มือการเดินทางในมาเก๊า
รถสามล้อถีบ
	 ด้านนอกท่าเรือมีรถสามล้อถีบจอดรอให้บริการแก่	 
นักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งรถเที่ยวชมเมืองตามสถานที่	 
สำคัญต่างๆ เช่น จากซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล	 
(Ruins of St. Paul’s) เดินทางไปตามถนนซาเหล่ยเตา	 
(Sa Lei Tau) แวะเยี่ยมชมวัดอาม่า (A - Ma Temple)	 
หอคอยมาเก๊า (Macau Tower) จากนั้นเดินทางต่อไปยัง	 
แกรนด์ลิสบัวกาสิโน (Grand Lisboa Casino) ปิดท้าย	 
ด้วยการแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม (Kun lam Statue)	 
และจอดแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวต่างๆ ได้ตลอดเส้นทาง	
	 การนั่งรถสามล้อถีบชมเมืองตามเส้นทางดังกล่าว 
อัตราค่าบริการอยู่ที่ประมาณ HK$ 250 (นั่งได ้ 2 คน) 
โดยใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง ทั้งนี ้
เส้นทางชมเมืองและค่าบริการขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการต่อรองราคาของแต่ละคน

รถแท็กซี ่ ในมาเก๊ามีรถแท็กซี่ให้บริการอยู ่ 2 ประเภท คือ แท็กซี่สีดำและแท็กซี่สีเหลือง

รถแท็กซี่สีดำโดยสารได ้ 4 คน รถแท็กซี่สีเหลือง

3. การเดินทางภายในมาเก๊า

แท็กซี่สีเหลือง เป็นแท็กซี่ที่ติดเครื่องรับ - ส่งวิทยุ	 
นั่งโดยสารได ้ 4 คน ตามกฎหมายแล้ว แท็กซี่สีเหลืองนี้	 
ไม่สามารถรับผู้โดยสารตามท้องถนนทั่วไป แต่เนื่องจาก	 
เกิดภาวะขาดแคลนรถแท็กซี่อย่างหนักในมาเก๊า ปัจจุบัน	 
รถแท็กซี่สีเหลืองจึงรับผู้โดยสารทั่วไปได้เช่นเดียวกับ	 
รถแท็กซี่สีดำ มีอัตราค่าโดยสารเท่ากัน ต่างกันตรงที่	
แท็กซี่เหลืองนั่งโดยสารได้เพียง 4 คนเท่านั้น	
 

แท็กซี่สีดำ บริการรับ - ส่งผู้โดยสารทั่วไปนั่งโดยสารได้	 
4 คน แต่ปัจจุบันมีรถแท็กซี่รุ่นใหม่ที่นั่งโดยสารได้	 
5 คนและ 6 คน ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารราคาเดียวกับ	 
รถแท็กซี่โดยสาร 4 คน	
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บริการรถประจำทาง (รถเมล์)
เว็บไซต์ข้อมูลรถขนส่งสาธารณะมาเก๊า: www.dsat.gov.mo

รถของบริษัท Transmac
www.transmac.com.mo โทรศัพท์: 853-2827-1122

อัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่
อัตราค่าบริการขั้นพื้นฐาน: กำหนดไว้เริ่มต้น 1,500 เมตรแรกราคา HK$ 13.00 จากนั้นคิดเพิ่มขึ้น HK$ 1.5 
ทุกๆ 230 เมตร ถ้ารถจอดนิ่งเช่นเวลารถติด คิดราคา HK$ 1.5 ทุกๆ 60 วินาที
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ:	กรณีที่เดินทางจากสนามบินมาเก๊าคิดค่าบริการเพิ่ม HK$ 5 
	 กรณีมีกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่คิดค่าบริการเพิ่มใบละ HK$ 3
	 กรณีที่เดินทางจากท่าเรือมาเก๊าไปยังเกาะโคโลอานคิดค่าบริการเพิ่ม HK$ 5 
	 กรณีที่เดินทางจากท่าเรือไทปาไปยังเกาะโคโลอานคิดค่าบริการเพิ่ม HK$ 2
	 (กรณีที่เดินทางจากเกาะโคโลอานไปท่าเรือไทปาหรือเขตเมืองมาเก๊า
	 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
	 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเรียกใช้บริการแท็กซี่สีเหลือง: 853-2851-9519 / 853-2893-9939 (โทร.ฟรี)

เทคนิคการเรียกรถแท็กซี่ ในมาเก๊า
เมื่อเจอปัญหา “เรียกแท็กซี่ยาก” ในมาเก๊า ควรทำอย่างไร
1. ลองเรียกแท็กซี่แถวโรงแรมหรือย่านกาสิโนดูส ิ ง่ายกว่านะ
2. ลองเสี่ยงโชคด ู เดินไปโบกไป ต้องได้สักคันสิน่า! 
3. ทำใจ เพราะขนาดคนมาเก๊ายังต้องให้ทิปพิเศษ HK$ 5 - 10 ในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อไม่ให้คนขับปฏิเสธ 
ผู้โดยสาร
แต่ที่ได้ผลที่สุดคือ “ใช้สมอง” --- ดังนั้นควรเลือกเส้นทางที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในละแวกเดียวกัน

	 เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 บริษัทรถประจำทาง 
ชื่อ Reolian Public Transport Co., LTD. เปิดให้บริการ 
เพิ่มขึ้นเป็นบริษัทที ่ 3 ในมาเก๊า ซึ่งแต่ละบริษัทได้รับ 
สัมปทานเส้นทางเดินรถใหม่ๆ ที่จะไม่ทับเส้นทางกัน 
อัตราค่าโดยสารรถประจำทางในมาเก๊าจะคิดตาม 
เส้นทาง คือ
	 ถ้าวิ่งรับ - ส่งภายในเขตเมืองมาเก๊า (ไม่ข้ามสะพาน) 
อัตราค่าโดยสารอยู่ที ่ HK$ 3.2 ตลอดสาย 
	 ถ้าวิ่งรับ - ส่งจากเขตเมืองมาเก๊าข้ามไปยังเกาะไทปา 
อัตราค่าโดยสารอยู่ที ่ HK$ 4.2 ตลอดสาย
	 และถ้าวิ่งรับ - ส่งจากเขตเมืองมาเก๊าข้ามไปยังเกาะ 
โคโลอาน อัตราค่าโดยสารอยู่ที ่ HK$ 6.4 ตลอดสาย

รถแท็กซี่สีดำโดยสารได ้ 5 คน รถแท็กซี่สีดำโดยสารได ้ 6 คน
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คู่มือการเดินทางในมาเก๊า

รถของบริษัท TCM
www.tcm.com.mo โทรศัพท์: 853-2885-0060

รถของบริษัท Reolian
www.reolian.com.mo โทรศัพท์: 853-2877-7888

	 ค่าโดยสารรถประจำทางต้องจ่ายตอนขึ้นรถ โดยจะต้องหยอดเหรียญลงในกล่องข้างคนขับ 
จะจ่ายด้วยเงินมาเก๊า (ปาตากาส ์ หรือ MOP) หรือดอลลาร์ฮ่องกงก็ได ้ และควรเตรียมเงินให้พอดี
	 รถเมล์แต่ละสายวิ่งห่างกันทุก 3 นาท ี แต่บางครั้งก็ต้องรอนานถึง 15 นาท ี ดังนั้นในกรณีเร่งด่วน เช่น 
ต้องไปขึ้นเรือข้ามฟาก แนะนำว่าไม่ควรเลือกวิธีการนั่งรถเมล ์ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในท่าเรือจะมีตารางการ 
เดินรถประจำทางและอัตราค่าโดยสารต่างๆ แจกให้แก่นักท่องเที่ยว...ฟรี!

เส้นทางเดินรถประจำทาง 4 สายหลัก
Reolian สาย 3 (ขับวนเป็นวงกลม): เส้นทางท่าเรือมาเก๊าเฟอร์รี่ถึงประตูกงเบย (Gongbei Barrier Gate)
Ferry Terminal --> Sands Macau --> Polytechnic Institute --> San Ma Lo (Avenida de Almeida
Ribeiro) --> Ponte 16 --> Mercado Municipal do Patane --> Mercado Almirante Lacerda --> 
Gongbei Barrier Gate --> Avenida do Ouvidor Arriaga --> Mercado Municipal do Patane --> 
San Ma Lo --> Hotel Lisboa --> Holiday Inn Hotels & Resorts --> Polytechnic Institute --> 
Ferry Terminal (ค่าโดยสาร HK$ 3.2)

Reolian สาย 28 A (ขับวนเป็นวงกลม): เส้นทางท่าเรือมาเก๊าเฟอร์รี่ถึงเกาะไทปา (ข้ามสะพาน)
Ferry Terminal --> Polytechnic Institute --> Praça de Ferreira do Amaral --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - 
ไทปา) --> Regency Hotel --> Edf. Chun Yuet Garden --> Rua do Cunha --> The Macau Jockey 
Club --> Rotunda de Leonel de Sousa --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - ไทปา) --> Hotel Lisboa --> 
Holiday Inn Hotels & Resorts --> Polytechnic Institute --> Ferry Terminal (ค่าโดยสาร HK$ 4.2)

Reolian สาย 21 A: เส้นทางวัดอาม่าถึงเกาะโคโลอาน (ข้ามสะพาน)
A-Ma Temple --> San Ma Lo --> Hotel Lisboa --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - ไทปา) --> Regency Hotel --> 
The City of Dreams --> Posto Fronteiriço de Cotai --> Parque de Seak Pai Van --> Coloane --> 
Cheoc Van Beach --> Praia de Hac Sa --> Cheoc Van Beach --> Kartódromo De Coloane --> 
The Venetian Macau Resort Hotel --> Dragon Garden --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - ไทปา) --> 
Avenida do Infante D. Henrique --> San Ma Lo --> Rua do Almirante Sérgio --> 
Rua da Praia do Manduco --> Barra Terminal (ค่าโดยสาร HK$ 6.4)

TCM สาย 22: เส้นทางถนนเลาฮอนถึงเกาะไทปา (ข้ามสะพาน)
Rua 2 Lao Hon --> Pavilhão de Mong Há --> Jardim da Flora --> Rua do Campo --> 
Praça de Ferreira do Amaral --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - ไทปา) --> Regency Hotel --> Rua do Cunha 
--> The Macau Jockey Club --> Dragon Garden --> (ข้ามสะพานมาเก๊า - ไทปา) --> Hotel Lisboa --> 
Jardim Lou Lim Lok --> Avenida de Horta e Costa --> Rua 2 Lao Hon (ค่าโดยสาร HK$ 4.2)
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map 1 - 2
B 5

Map 1 - 2
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Map 1 - 38
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Map 7 - 4
F 2

Map 1 - 38
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Map 5 - 2
G 5

อาห
ารจา
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ร้านเฟอมาอู่ตั๊กฮง
Firma U Tac Hong
ซานหม่าโล 1 - 9

เต้าฮวยของที่นี่ทำจากถั่วเหลือง 
คุณภาพด ี เนื้อเนียนนุ่มละเอียด 
ร้านนี้เป็นเจ้าแรกในมาเก๊าที่ใช ้
นมข้นจืดแทนน้ำเชื่อม 
จึงทำให้เนื้อเต้าฮวยมีกลิ่นหอม 
ชวนรับประทานมากขึ้น

ร้านวิงเก๋
Ving Kei
ซานหม่าโล 1 - 10

เป็นอีกร้านหนึ่งที่ใช้นมข้นจืด 
แทนน้ำเชื่อมในเต้าฮวย 
จึงอร่อยนุ่มละมุนลิ้น 
มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง 
และบะหมี่ขายด้วย เช่น 
บะหมี่เลาเหมี่ยนใส่เต้าหู ้
เป็นต้น

ร้านเซ่งเก๋
Seng Kei
ซานหม่าโล 1 - 10

นอกจากเต้าฮวยรสดั้งเดิมแล้ว 
ร้านนี้ยังมีเต้าฮวยมะม่วงและ 
เต้าฮวยชาเขียวด้วย เต้าฮวย 
มะม่วงหน้าตาเหมือนพุดดิ้ง 
มะม่วง แต่ยังคงรสชาตินุ่มๆ 
ล่ืนคอ เหมือนเต้าฮวยท่ีท้ังหอม 
ทั้งหวาน ส่วนเต้าฮวยชาเขียว 
ให้กลิ่นหอมของชาเขียว

ร้านเฮงฟัด
Heng Fat
ไทปา 7 - 13

ร้านเต้าฮวยแนวใหม ่
ที่ราดน้ำเชื่อมรสเผ็ดเปรี้ยว 
เป็นเมนูแปลกใหม่ที่แนะนำ 
ให้ลอง

ร้านเฮงเหล่ย
Heng Lei
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 5

ด้วยกรรมวิธีการปรุงอาหาร 
แบบดั้งเดิม ทำให้มีลูกค้า 
ชาวฮ่องกงและมาเก๊ามากมาย 
แวะเวียนมาอุดหนุนอยู่เสมอ 
อาหารแต่ละชนิดปรุงอย่าง 
พิถีพิถันและใช้เวลานาน 
ควรโทร.มาสั่งอาหารล่วงหน้า

ภัตตาคารตูตูกอย
Tou Tou Koi
ซานหม่าโล - ถนน Rua da
Felicidade 1 - 39

ภัตตาคารกวางตุ้งเก่าแก ่
ของมาเก๊า มีเมน ู“ปูจ๋า” หรือ 
ไหนับ ของทอดอร่อยขั้นเทพ 
ด้วยกรรมวิธีการทอดให้กรอบ 
อร่อย

แนะนำร้านอาหารจานด่วน
เมื่อมาถึงมาเก๊าทั้งท ี แน่นอนว่าจะต้องหาเมนูพื้นเมือง 
ประจำมาเก๊าลิ้มลองเป็นแน ่ ขอนำเสนอ 6 เมน ู
ที่ต้องลองให้ ได ้ คือ

เต้าฮวย

อาหารจีน
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ร้านน้ำชาหล่งวา
Casa de Cha Long Wa
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 10

บรรยากาศแบบด้ังเดิมภายในร้าน 
ทำให้ลูกค้าแวะเวียนมารับประทาน 
เพ่ือรำลึกความหลังอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นเก้าอ้ีไม้แบบโบราณ 
กรอบหน้าต่างเหล็ก และประตูร้าน 
ท่ีเปิดโล่ง ให้ความรู้สึกคลาสสิก 
ข้าวหน้าไก่สับของร้านน้ีแม้แต่นักชิม 
ดัง  ๆยังต้องยกน้ิวให้ว่า...ถ้าคิดถึง 
ข้าวหน้าไก่สับต้องร้านนี้เท่านั้น!

ภัตตาคารอาหารกวางตุ้งกาป๊อก
Kapok Cantonese Restaurant
ไทปา 7 - 8

ภัตตาคารเก่าแก่ที่ได้ใจของ 
นักชิมไปเต็มๆ ภายในร้าน 
ตกแต่งแบบจีนคลาสสิก 
เช้าวันอาทิตย์จะมีเมนูติ่มซำ 
เสิร์ฟด้วย

ร้านอะลอร์ชา
A Lorcha 
ฮาวาน 2 - 7

ภายในร้านประดับตกแต่งสวยงาม 
บรรยากาศแบบโปรตุเกส และ 
เคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร ์
หลายครั้งด้วย อาหารโปรตุเกส 
ของที่นี่ก็ขึ้นชื่อ ทั้งเมนูอาหาร 
ตามสูตรต้นตำรับที่นำวัตถุดิบ 
คุณภาพชั้นเลิศมาปรุงแต่ง 
ความอร่อย โดยเฉพาะเมน ู
ผัดหอยลาย

ร้านเฮนรี่ส์กัลลี
Henri’s Galley
ฮาวาน 2 - 11

ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาด 
ไซวาน ทำให้ได้บรรยากาศ 
ริมทะเลและความงดงาม 
ของทัศนียภาพอย่างจุใจ 
ขณะรับประทานอาหาร 
เมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือ 
ไก่แอฟริกัน

ร้านคาเฟ่โฟลร์เบียลา Café Flor Bela
โฮลานหยวน 3 - 6

ข้าวผัดเนื้อสับสูตรมาเก๊า (Minced Beef Fried Rice) 
หรือที่ชาวมาเก๊าเรียกสั้นๆ ว่า มินชี ่ (Minchi) ของที่นี ่
มิสแอนเจ้าของร้านบอกว่า เป็นสูตรเฉพาะที่สืบทอดมาจาก 
แม่ของเธอเอง เครื่องปรุงและวิธีทำนั้นแสนง่าย เพียงแค่นำ 
เนื้อวัวสับ (หรือเนื้อหมูสับ) ไปผัดกับหอมหัวใหญ่สับ กระเทียม 
และมันฝร่ังห่ันเต๋าจนสุกและมีกล่ินหอม ก่อนยกเสิร์ฟโปะไข่ดาวหน่ึงฟอง 
เป็นอันเสร็จ

ร้านริโคส์
Rico’s
โฮลานหยวน 3 - 4

เป็นร้านอาหารเล็กๆ 
ตั้งอยู่ในซอย มีโต๊ะไว้บริการ 
เพียงแค ่ 3 - 4 โต๊ะ แต่อาหาร 
รสชาติยอดเยี่ยม ราคาไม่แพง 
เมนูแนะนำของร้านคือ 
ทอดมันปลาค้อด 

ร้านภายในสโมสรทหารบก
Clube Militar de Macai 
Restaurante Sol Nascente
เนป 4 - 9

ในช่วงกลางวันจะมีบริการอาหาร 
แบบบุฟเฟ่ต์ด้วย ราคา HK$128 
เมนูเด็ดประจำร้านที่แนะนำให ้
ลองคือ ปลาหมึกย่าง แต่ถ้า 
ไปรับประทานที่นี่ต้องแต่งกาย 
สุภาพ เนื่องจากเป็นสถานที ่
ราชการ ลูกค้าที่ใส่กางเกงขาสั้น 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร้าน

อาหารจีน

อาหารโปรตุเกส
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ร้านโอซานโตส
O Santos
ไทปา 7 - 6

ร้านนี้เสิร์ฟอาหารโปรตุเกส
หลากหลาย เมนูเด็ดคือ 
ลูกหมูหัน เน้ือหมูท่ีนำมาเสิร์ฟนุ่ม
หอม กรอบอร่อย 
และมีกลิ่นหอมของพริกไทย 
(ร้านหยุดทุกวันอังคาร)

ร้านอาหารแอนโทนีโอ
Antonio Restaurant
ไทปา 7 - 12

อาหารโปรตุเกสรสชาติเยี่ยม 
ด้วยฝีมือการปรุงชั้นยอดและ 
วัตถุดิบชั้นด ี จึงทำให ้
ราคาอาหารค่อนข้างแพง

ร้านเฟอร์นันโด Restaurante Fernando
โคโลอาน 9 - 4

เป็นร้านอาหารโปรตุเกสที่มีเมนูลูกหมูหัน หนังกรอบ หอม 
อร่อยไปอีกแบบเพราะจะติดมันเล็กน้อย หลังจากรับประทานอิ่มแล้ว 
จะไปเดินย่อยที่ชายหาดฮักซาได้อีกด้วย

ร้านฟุงชิงชูเก ๋
Fung Shing Chu Kei
ซานหม่าโล - ถนน Rua da 
Felicidade 1 - 42

น้ำซุปหอมอร่อย รสชาต ิ
ยอดเยี่ยม เมื่อรวมกับแป้งเกี๊ยว 
ทำมือที่บางใสราวกับกระดาษ 
เพียงตักเข้าปากก็ได้กลิ่นหอม 
อร่อยของเนื้อหมูแล้ว 
ราคาไม่แพง ถ้าอยากกินที่บ้าน 
ก็ซื้อเกี๊ยวแช่แข็งกลับไปต้มเองได้

ร้านบะหมี่ชุงเก๋
Cheung Kei
ซานหม่าโล - ถนน Rua da 
Felicidade 1 - 47

ถ้าไปมาเก๊าแล้วไม่ได้กินบะหมี ่
เลาเมี่ยนของที่นี ่ ถือว่าไปไม่ถึง
บะหมี่กุ้งร้านนี้เปิดขายมากว่า 
48 ป ี ปัจจุบันเถ้าแก่ก็ยังคง
นั่งทำบะหมี่เองทุกวัน เนื้อกุ้ง 
ของที่นี่พิเศษมากๆ เพราะใช ้
แต่กุ้งแม่น้ำซันชุย อร่อย ไม่มี
กลิ่นคาว

ร้านเหลียงเฮ้งเก๋
Leong Heng Kei
ซานหม่าโล - ถนน Rua da 
Felicidade 1 - 44

คนชอบกินปลาพลาดไม่ได ้
ที่นี่โจ๊กหัวปลาชามใหญ ่
ราคาเพียง HK$ 20 รสชาติ
กลมกล่อมและใช้แต่เนื้อปลาสด 
เมนูสุดฮิต คือ โจ๊กปลา 
โจ๊กหัวปลาและโจ๊กพุงปลา
อร่อยเด็ด และยังมีหนังปลาลวก 
ไว้กินคู่กับโจ๊กด้วย

ร้านวองคุน
Wong Kun
โฮลานหยวน 3 - 7

ถ้าอยากรับประทานโจ๊กปู 
นอกจากแถวไทปาแล้วยังหา 
ได้ท่ีร้านวองคุนย่านโฮลานหยวน 
โจ๊กของท่ีน่ีถ้าเทียบกับท่ีไทปาแล้ว 
รสชาติสูสีกันมากๆ แต่ราคาโจ๊ก 
ของร้านวองคุนแพงกว่า 
ราคาโจ๊กปูน้ำจืดชามละ HK$ 145 
(สำหรับรับประทาน 3 คน)

อาหารโปรตุเกส

โจ๊ก - บะหมี่



แนะนำอาหารจานด่วน

11

Map 5 - 2
D 3

Map 5 - 2
C 5

Map 5 - 2
F 5

Map 6 - 2
B 3

Map 6 - 2
B 1

Map 1 - 38
A 3

Map 6 - 2
B 3

G/F 44 Rua da Felcidade  853-2857-3171
8.00 น. - 11.00 น. และ 19.00 น. - 00.30 น.

ร้านก๋ำชิง
Kam Seng
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 5

ร้านนี้ได้รับการแนะนำจาก 
คนท้องถิ่น เขาเปิดขาย 
เฉพาะช่วงเช้าถึงกลางวัน 
เท่านั้น เมนูแนะนำคือ 
บะหมี่ไก่ใส่ซุป 2 อย่าง

ร้านมาเก๊าดราก้อน
Macau Dragon
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 6

ร้านบะหมี่เจ้าดังที่มีเมน ู
อร่อยขึ้นชื่อคือ บะหมี่เนื้อ 
รสเยี่ยม บะหมี่เลาเหมี่ยน 
และบะหมี่ปูรสชาติหอม 
อร่อยเข้มข้น

ร้านออนเก๋
On Kei
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 9

ร้านนี้เน้นขายเฉพาะต้มเครื่องใน 
เนื้อ และเมนูเปิบพิสดาร 
อย่างตัวเดียวอันเดียว 
และอัณฑะวัว เปิดขายเฉพาะ 
ตอนกลางคืนเท่านั้น

ร้านอาหารพม่าหง่าเฮี้ยง
Nga Heong
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 13

ย่านซำจ่านแดงมีชาวพม่า 
เชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่จำนวน 
ไม่น้อย ร้านหง่าเฮี้ยงเปิด 
กิจการมาแล้วกว่า 20 ปี 
เมนูอาหารพม่ารสชาติดั้งเดิม 
จานเด็ดของร้านคือ ก๋วยเตี๋ยว 
แกงไก่และก๋วยเตี๋ยวปลา

ร้านวิงเฟ่
Wing Fei
ซาเหล่ยเตา 6 - 6

เส้นหมี่หน้าไก่ที่น้ำซุปทำจาก 
กระดูกหมูและปลา เคี่ยว 
จนได้น้ำซุปรสหวานหอม 
จากนั้นนำน้ำซุปมาต้มกับ 
ไก ่ เก๋ากี ้ เห็ดหูหน 
และเมล็ดฟัก 
ให้รสหวานสดชื่นอร่อยมาก

ร้านอาหารลกเก๋
Lok Kei
ซาเหล่ยเตา 6 - 3

ร้านตั้งอยู่ใกล้ๆ กับโรงแรม 
โซฟิเทลมาเก๊า มีเมนูขึ้นชื่อ 
คือบะหมี่จุ๊กซิงเมี่ยน 
ทำจากเศษแผ่นเกี๊ยวที่เหลือ 
นอกจากขายบะหมี่เกี๊ยวแล้ว 
ยังมีขนมเปี๊ยะถั่วแดงที ่
ถูกอกถูกใจลูกค้าอีกด้วย

ร้านซำอุน Sam Un
ซานหม่าโล - ถนน Rua da Felicidade

โจ๊กของร้านซำอุนใส่หมูสับหรือเนื้อสับปั้นเป็นลูกโตๆ ลงไปเคี่ยวกับโจ๊ก น้ำซุปจากเนื้อ 
ช่วยเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเนื้อโจ๊ก เปิดขายเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้น

โจ๊ก - บะหมี่
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Map 1 - 2
F 2

Map 1 - 2
F 3

Map 1 - 2
A 4

Map 2 - 2
C 2

Map 2 - 2
E 5

Map 3 - 2
C 4

Map 7 - 4
C 2

Map 7 - 4
B 4

ร้านคาเฟ่เอนาทามาร์กาเรตส์
Café e Nata Margaret’s
ซานหม่าโล 1 - 5

ร้านนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
ทาร์ตไข่ของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง 
ความสดใหม ่ หอมอร่อย 
และรสชาติกลมกล่อม

เมนูเด็ดประจำร้านคือ 
เบอร์เกอร์หม ู ที่ยังคงรักษา 
มาตรฐานความอร่อยได้เยี่ยม 
เหมือนในอดีต แม้ว่าร้านจะอยู ่
ในย่านที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน 
แต่ก็มีลูกค้าแวะเวียนมา 
อุดหนุนอยู่เสมอๆ 

ร้านคาเฟ่อิปชีเก๋
Café IP Chi Kei
ซานหม่าโล 1 - 13

ร้านโคโค่ส์ฮุงเฮง
Cocos Hung Heng
ซานหม่าโล 1 - 14

ไอศกรีมกะทิโฮมเมด 
ตีด้วยมือ รสชาติเข้มข้น 
แม้ราคาถ้วยละ HK$ 13 อาจจะ 
แพงไปนิด เปิดขายถึง 19.00 น. 
ใครชอบไอศกรีมกะทิ... 
พลาดไม่ได้

เมนูขึ้นชื่อของร้านคือ 
เบอร์เกอร์หมูและเบอร์เกอร์ปลา 
ที่ปรุงรสเผ็ดเข้มข้น มีสาขา 
อยู่ถนน Travessa da Se 
ตรงข้ามกับคฤหาสน์หลู่เกา

ร้านไซวานออนเก๋
Sai Van On Kei
ฮาวาน 2 - 8

ไอศกรีมรสเข็นเหมยติก
Meidik
ฮาวาน 2 - 9

เป็นร้านรถเข็น ตั้งอยู่ใกล้ๆ 
กับวัดอาม่า ด้วยกรรมวิธ ี
การทำแบบโบราณแท้ๆ 
ตีด้วยมือ และขายไม่แพง 
เน้นใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน 
ทำให้ไอศกรีมหอมอร่อย

ไอศกรีมของร้านไหล่เก๋รสชาต ิ
ดีมากๆ โดยเฉพาะไอศกรีม 
รสถั่วที่หอมมัน เข้มข้น ได้กลิ่น 
หอมของถั่วลิสงที่อร่อยจนยาก 
จะลืม และยังมีไอศกรีม 
แซนด์วิชแบบโบราณขายด้วย

แอนโทนีโอคาเฟ่
Antonio Café
ไทปา 7 - 12

ถ้าอยากลิ้มลองขนมอร่อย 
ติดดาวที่มิชลินแนะนำ ให้มา 
รับประทานที่แอนโทนีโอคาเฟ ่
ลองชิมเค้กสับปะรด 
รสชาติอร่อย หวานกำลังด ี
ราคาชิ้นละ HK$ 20

ขนมเค้กวอลนัทของร้านนี ้
ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย 
จนกลายเป็นหนึ่งในขนมที่ต้อง 
ลิ้มลองให้ได้เมื่อมาถึงไทปา 
และถ้าพอมีเวลาขอแนะนำ 
ให้นั่งรับประทานคู่กับชานม 
ของที่ร้าน อร่อยเกินบรรยาย!

ร้านขนมปุยเก๋
Café Pui Kei
ไทปา 7 - 7

ร้านของหวานและขนมแบบต่างๆ 

ร้านไอศกรีมไหล่เก๋
Lai Kei Ice cream
โฮลานหยวน 3 - 4
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Map 7 - 4
A 4

Map 9 - 2
B 5

Map 5 - 2
E 3

Map 1 - 38
A 3

Map 4 - 2
B 3

Map 4 - 2
B 4

G/F, MGM Grand Macau   853-8802-2389
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ร้านคาเฟ่ไท้เหล่ลอยเก๋
Café Tai Lei Loi Kei
ไทปา 7 - 17

คาเฟ่ไท้เหล่เป็นร้านที่ได้รับการ 
แนะนำไว้ในเว็บไซต ์ openrice 
ทุกวันจะมีลูกค้ามาเข้าคิว 
ต่อแถวรอเบอร์เกอร์หมูของร้าน 
กันยาวเหยียด ซึ่งแน่นอนว่า 
เบอร์เกอร์ของร้านนี้ย่อม 
ไม่ธรรมดา นอกจากนี ้ ชานม 
ของที่นี ่ ลูกค้าต้องเป็นคนชงเอง 
ก็สนุกไปอีกแบบ!

ความอร่อยของทาร์ตไข่ร้าน 
ท่านลอร์ดเป็นที่เลื่องลือกันมานาน 
ถึงร้านจะอยู่ไกล แต่ก็มีลูกค้า 
แวะมาอดุหนนุทารต์ไขส่ตูรตน้ตำรบั 
กันมากมาย

ร้านทงคิง
Toung King
ซานกิวและโซนทิศเหนือ 5 - 7

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าที่นี่เป็นร้าน 
อาหารญ่ีปุ่น (Toung King = 
Tokyo) ที่นี่เป็นร้านขายบะหมี ่
ใส่สมองหมูที่มีลูกค้าและ 
นักท่องเที่ยวแวะมารับประทาน 
ไม่ขาดสาย ใครอยากลอง 
เชิญได้!! ร้านเปิดขายถึงตีหนึ่ง

ร้านขนมหวานฮั่งเฮี้ยงอุน
Hang Heong Un
ซานหม่าโล -
Rua da Felicidade 1 - 46

ร้านนี้เปิดขายถึงตีหนึ่งเช่นเดียวกัน 
ความโดดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ลูกค้า 
เลือกรังสรรค์เมนูได้ตามความชอบ 
เช่น สาคูรับประทานกับเนื้อมะม่วง 
สุก เพิ่มเฉาก๊วย แล้วราดหน้า 
ด้วยน้ำกะทิ

ร้านสแควร ์ 8 Square 8
เนป (NAPE)

ตั้งอยู่ในโรงแรมเอ็มจีเอ็มแกรนด์มาเก๊า โจ๊กของเขารสชาติดีสูสีกับโจ๊กของร้านซำอุน 
แต่ราคาแพงกว่า เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภัตตาคารเซนเซชั่นส ์ Sensations
เนป 4 - 8

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เมนูแนะนำได้แก ่ โจ๊ก 
บะหมี ่ และข้าวหน้าต่างๆ อาหารกวางตุ้ง อาหารมาเก๊า 
และติ่มซำนานาชนิด ราคาอาหารไม่แพง

ร้านลอร์ดสโตว์สเบเกอรี่
Lord Stow’s Bakery
โคโลอาน 9 - 4

ร้านของหวานและขนมแบบต่างๆ 

ร้านอาหารรอบดึก





F2-15

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า


ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของ


นักพนัน
 เมืองแห่งกาสิโน


ซึ่งไม่เคยหลับใหล!

หากต้องการเป็นผู้ชนะ


ในเกมการพนัน
 ห้ามพลาด


คำแนะนำของซินแสซีเถา


ที่จะมาชี้แนะเคล็ดลับสิ่งที่


ควรและไมค่วรทำตามหลกัฮวงจุย้


เมื่อเข้าไปแล้วจะได้...เฮงๆ


โกยทรัพย์กลับออกมา


เต็มกระเป๋า!


CASINO
ดินแดน
แห่งกาสิโน
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การเตรียมตัวก่อนเสี่ยงโชค
 นอกจากต้องคำนึงถึงวัน
 เวลา
 สีของเสื้อผ้า

เครื่องราง
 และบ่อนพนันแล้ว
 ยังมีเคล็ดลับและข้อควรปฏิบัติดังนี้

เคล็ดลับในการเสี่ยงโชค

1.
 ต้องถือว่าพนักงานในบ่อนคือศัตรู

	 เมื่อเราเป็นฝ่ายชนะในเกมการพนัน 
ถึงพนักงานจะเอาเงินมาให้เรา แต่ก็ต้อง 
ถือว่าพนักงานบ่อนเป็นคนของบ่อนด้วย 
ตามหลักหยินหยาง พนักงานบ่อนผู้หญิง 
จะดีต่อนักพนันผู้ชาย ในทางกลับกัน 
พนักงานชายก็จะดีต่อนักพนันหญิง 
ซึ่งพนักงานบ่อนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

พนักงานถลึงตา ถ้าต้องเจอกับพนักงาน 
ประเภทนี ้ ห้ามสบตาด้วย แต่ก็ไม่ถึงกับต้อง 
ก้มหน้าก้มตา สงบนิ่งเข้าไว ้ อย่าแสดงอารมณ์ใดๆ 
แค่นี้ก็จะทำให้ดวงเราอยู่เหนือกว่าได้
พนักงานหน้ายิ้ม พนักงานส่วนใหญ่ที่เจอจะอยู ่
ในประเภทนี ้ ดังนั้นเวลาเดิมพันให้ทำหน้าบึ้งเข้าไว ้
ให้พนักงานต้องเป็นฝ่ายหลบตาไป ถือเป็นการ 
ข่มขวัญศัตรูและเพิ่มโอกาสชนะเดิมพัน
พนักงานหน้าตาหม่นหมอง ตามหลักฮวงจุ้ย 
ความหม่นหมองของพนักงานจะส่งผลต่อดวงเรา 
ให้หม่นหมองไปด้วย ดังนั้นเราต้องทำหน้าตา 
ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว ้ จึงจะช่วยแก้ไขได้

จำไว้ว่าพนักงานในบ่อนถือเป็นศัตร ู
อย่าไปคบหาเป็นเพื่อน

ซินแสซีเถาแนะนำว่า ให้โยนเงินเหรียญทิ้งไว้ใต้ต้นไม้หรือกระถางต้นไม ้
แล้วอธิษฐานต่อเจ้าที่เจ้าทางให้โชคด ี เฮงๆ รับทรัพย์

รถรับ - ส่งฟรีของกาสิโนถือเป็น 
สิ่งหนึ่งที่นักพนันควรหลีกเลี่ยง

3.
 อย่าขึ้นรถรับ
-
ส่งฟรีของกาสิโน

	 ถ้าเราขึ้นรถรับ - ส่งฟรีของบ่อน ตามหลัก 
ฮวงจุ้ยถือว่า “บ่อนจะเป็นผู้กุมโชคชะตาของคุณ” 
ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง แต่ไม่มีปัญหา 
หากนั่งรถแท็กซี่หรือรถเมล์มา และการใช ้
บันไดเลื่อนของบ่อนก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน 
ถ้าเป็นไปได้ควรเดินขึ้นบันไดไปเอง

2.
 โยนเหรียญซื้อทางรับทรัพย์

	 ก่อนเข้าบ่อนให้โยนเงินเหรียญหรือนำเหรียญ 
ไปฝังลงในดินหรือกระถางต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณ 
บ่อน (ใช้เหรียญ HK$ 1 ดีที่สุด) จากนั้นให้เดิน 
ตรงเข้าบ่อนไปเลย อย่าหันหลังกลับ การทำ 
เช่นนี้ถือเป็นการซื้อทางรับทรัพย์จากเทพทวารบาล 
หรือเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องดูแลสถานที่นี้อยู่

A

B

C
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1.	 ช่วงเวลาที่เล่นการพนันยาวนานกว่าที่คาดคิดไว้
2.	 ทรัพย์สินเงินทองที่มีติดตัวหมดไปกับการพนัน
3.	 คาดหวังว่าการพนันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
4.	 เงินที่เก็บสะสมไว้นำมาลงไปกับการพนัน
5.	 ทดลองเล่นดู แต่กลับถอนตัวไม่ขึ้น

6.	 หวังถอนทุนคืน จึงไปกู้ยืมเงินมาเล่นต่อ
7.	 ทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนัน
8.	 เกิดอาการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะติดการพนัน
9.	 หลังจากเล่นการพนันแล้วรู้สึกเสียใจและเสียดาย
10.	หลังจากเสียพนันแล้วรู้สึกสูญเสียจนอยากฆ่าตัวตาย

ทดสอบโชคของตัวเองสัก 3 เกมก่อนแล้วค่อยเล่นจริง 
ก็ยังไม่สาย 

4.
 เล่นเกมในห้องขนาดใหญ่

	 พยายามหลีกเล่ียงห้องเล่นเกมท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็ก 
เพราะถือว่าฮวงจุ้ยไม่ด ี ดวงชะตาของเราจะถูกกดไว ้
การเล่นในห้องขนาดใหญ่จะมีโอกาสชนะมากกว่า

5.
 เลี่ยงประตูด้านหน้า
 ใช้ประตูด้านข้าง

	 เวลาเดินเข้าบ่อนให้เข้าทางประตูข้างแทนประตูหน้า 
เพราะประตูหน้าของกาสิโนทุกแห่งมีการจัดฮวงจุ้ยไว ้
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูแบบหมุน) ในทางกลับกัน 
ประตูข้างจะมีคนใช้เดินเข้าออกน้อย และจัดฮวงจุ้ยไว ้
ไม่มากนัก จำไว้ว่าต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย 
และหลีกเลี่ยงการเหยียบเดินบนพรมแดง

6.
 ทดสอบโชคตัวเองจาก
 3
 เกม

	 หลังจากเข้าบ่อนแล้ว ให้เลือกเล่นพนันชนิดที ่
ตนเองชอบ 1 ชนิด โดยเล่นต่อเนื่องทั้งหมด 3 เกม 
เพื่อเป็นการทดสอบโชคในวันนั้น ถ้าได้มากกว่าเสีย 
แสดงว่ากำลังมือขึ้น เล่นต่อไปได ้ แต่ถ้าเสียมากกว่าได ้
ให้รีบออกจากบ่อนทันที

7.
 อย่าอยู่ในบ่อนนานเกินไป

	 บ่อนเป็นสถานที่ที่ไม่ควรอยู่นาน ถ้าคุณ 
รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย ควรออกจากบ่อน 
ไปพักเรียกความสดชื่นและพลังกลับมา 
แล้วค่อยกลับเข้าไปเล่นต่อ

ติดการพนัน ต้องได้รับการบำบัด

เพื่อหลีกเลี่ยงการวางฮวงจุ้ยของบ่อน
นักพนันควรเลี่ยงมาเข้าทางประตูข้างแทน

แซนด์สกาสิโนและเดอะเวเนเชี่ยน 
ได้ทำคู่มือเลิกเล่นการพนัน 
พร้อมเบอร์ฮ็อตไลน์แจกฟรี

แม้จะรู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าใจเมื่อได้เงินมาจากเกมการเสี่ยงโชคหรือการเล่นพนัน 
แต่ก็ต้องเล่นอย่างมีสติและรู้จักพอ ลองทดสอบดูว่าคุณเข้าข่ายผีพนันหรือเปล่า

ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” มากกว่า 5 ข้อขึ้นไป แสดงว่าคุณติดการพนันเสียแล้ว ติดต่อขอรับคำปรึกษา 
และการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ฮ็อตไลน์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
•	 สายด่วนเลิกพนัน 1323
•	 dmh1323@dmh.mail.go.th
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เดอะเวเนเชี่ยนกาสิโน
The Venetian Casino
	 เป็นกาสิโนขนาดมหึมา มีพื้นที่ถึง 
550,000 ตารางฟุต ภายในแบ่งพื้นที่ออก 
เป็น 4 ส่วน ได้แก ่ Golden Fish, 
Imperial House, Red Dragon 
และ Phoenix บริเวณโถงกลางเป็นจุดที ่
สวยงามที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียว

บรรยากาศภายในเดอะเวเนเชี่ยนกาสิโนที่ยิ่งใหญ่

ลักษณะพิเศษของเดอะเวเนเชี่ยนกาสิโน

•	 ทางเข้าของที่นี่ น่าแปลกที่ไม่มียามเฝ้าประตูเลย
•	 แม้ว่าจะมีพื้นที่โอ่โถงกว้างขวาง แต่พื้นที่โต๊ะพนัน 
กระจุกตัวอยู่ตรงกลางซึ่งมีคนอยู่มากมาย ส่วนบริเวณด้านข้าง 
เรียงรายไปด้วยเครื่องสล็อตแมชีน
•	 พนักงานของบ่อนแต่ละคนใช้เวลาน้อยมากในการเรียงไพ่ 
แต่ละครั้ง

Estrada da BaÍa de N. Senhora da Esperança, s/n, Taipa
853-2882-8888
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือ, Sands Casino, 
Barrier Gate & Henggin Port บริการฟรี
ประเภทเกม: Fan - Tan, Baccarat, Blackjack, Carribbean 
Poker, Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai, Sangong 
(Three Cards Baccarat) 

	 กาสิโนต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของรีสอร์ท 
มีขนาดพ้ืนท่ี 420,000 ตารางฟุต มีโต๊ะพนัน 
520 โต๊ะ มีเคร่ืองเล่นกาสิโนมากถึง 
1,350 เคร่ือง พ้ืนท่ีช้ัน 2 เป็นฮาร์ดร็อค 
กาสิโน ภายในเปิดเพลงสไตล์ฮาร์ดร็อค 
ย่ิงเพ่ิมกล่ินอายความทันสมัยย่ิงข้ึน

ซิตี้ออฟดรีมส์กาสิโน
City of Dreams Casino

ลักษณะพิเศษของซิตี้ออฟดรีมส์กาสิโน

ขนาดพื้นที่ของซิตี้ออฟดรีมส์กาสิโนเป็นรองแค่เดอะเวเนเชี่ยนกาสิโนเท่านั้น 
ส่วนภายในตกแต่งอย่างหรูหรางดงามเช่นเดียวกัน

•	 เป็นกาสิโนขนาดใหญ่โตและโอ่โถง
•	 ทางเข้ากาสิโนมีจอภาพโลกใต้น้ำเสมือนจริง และ 
ยังมีห้องชมภาพยนตร์ให้นักพนันได้ผ่อนคลายด้วย
•	 ห้องพักของโรงแรมฮาร์ดร็อคตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น 2 
สะดวกสำหรับนักพนันที่จะเข้าพักหลังจบเกม

Estrada do Istmo, Cotai
853-8868-6688
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือบริการฟรีตั้งแต ่ 9.00 น. - 24.00 น. 
รถออกทุกๆ 3 - 15 นาที
ประเภทเกม: Fan - Tan, Baccarat, Blackjack, Carribbean Poker, Roulette, 
Sic Bo, Yee Ha Hai, Sangong (Three Cards Baccarat)
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	 พื้นที่ภายในอาคารชั้นที ่ 1 ถึง 
ช้ันท่ี 5 แบ่งออกเป็น Silver Basement, 
Golden Hall, Red Gold Layer, 
Green Gold Layer และ Platinum 
Layer ซึ่งในแต่ละชั้น 
จะมีอาหารและ 
เครื่องดื่มไว้บริการ 
ด้วย

แกรนด์ลิสบัวกาสิโน
Grand Lisboa Casino

ภายในตกแต่ง 
อย่างงดงามด้วย 
เงินทุนสูงถึงกว่า  
5 หมื่นล้านเหรียญ 

ลักษณะพิเศษของแกรนด์ลิสบัวกาสิโน

•	 พนักงานในบ่อนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น สามารถล้างและเรียงไพ่ได้
คล่องแคล่วว่องไวมาก
•	 บริการเคร่ืองด่ืมฟรี ไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่ กาแฟ ชานม น้ำลูกพลัม หรือชาโสม 
จะเสิร์ฟมาในกาน้ำชาอย่างดี
•	 ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ ชั้น Silver Basement ถึงชั้น 
Red Gold Layer มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากเป็นพิเศษ ชั้น Platinum Layer 
เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีโต๊ะพนันรับเงินเดิมพันต่ำสุดที ่ HK$ 50 เช่นเดียวกับทุกชั้น

Avenida de Lisboa
853-2828-3838
มีรถบัสรับส่งจากท่าเรือและ Barrier Gate 
บริการฟรี
ประเภทของเกม: Fan - Tan, Baccarat, Blackjack, 
Carribbean Poker, Roulette, Sic Bo, Yee Ha 
Hai, Sangong (Three Cards Baccarat), 
Macro, Citigroup

ลิสบัวกาสิโน
 Lisboa Casino
	 พื้นที่ภายในแบ่งออกเป็นหลายโซน ได้แก ่ Crystal Palace Casino, 
Mona Lisa Casino, Mingmen World Casino และ Poly Treasure 
Trove of SJM Slots Casino ซึ่งแต่ละกาสิโนเดินทะลุถึงกันได ้ โต๊ะพนัน 
ต่างๆ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย แต่การตกแต่งภายใน 
ยังคงมีกลิ่นอายความงดงามแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย

ลักษณะพิเศษของลิสบัวกาสิโน 

•	 พนักงานของที่นี่มีประสบการณ์โชกโชน ควบคุมอารมณ์ได้ดี
•	 แขกที่มาใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคน เวลาเล่นพนัน 
เสียงอาจจะดังหนวกหูไปบ้าง
•	 ภายในกาสิโนมีบริการเคร่ืองด่ืมร้อนหลายชนิด ท้ังกาแฟ 
ชานม ชาโสม และชาจีน โดยจัดเตรียมไว้ในกาอุ่น  ๆตลอดเวลา

2 - 4 Avenida de Lisboa
853-2838-3888
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือบริการฟรี
ประเภทของเกม: Tan - Fan, Baccarat, Blackjack, 
Carribbean Poker, Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai, Sangong 
(Three Cars Baccarat), Pai Gow

ภาพเรือโจรสลัดบนเพดานที่อาคารด้านทิศตะวันออก 
ของโรงแรม หมายถึง เรือนี้จะคอยปล้นทรัพย์สิน 
เงินทองจากนักพนันทั้งหลายที่เข้ามาเล่นนั่นเอง



ดินแดนแห่งกาสิโน

20

	 ตกแต่งด้วยสีขาวครีม บนพื้นที่ขนาด 
ประมาณ 100,000 ตารางฟุต ภายใน 
เปิดเพลงสากลฟังสบายๆ เหมือนอยู่ใน 
ลาสเวกัส และมีตู้พนันอัตโนมัติค่อนข้าง 
เยอะ มุมด้านตะวันออกเฉียงใต้มีตู้เกมไพ่อยู ่
2 ตู ้ ซึ่งสามารถพูดได้ทั้งภาษากวางตุ้งและ 
จีนกลาง เสียงเหมือนคนจริง

วินน์กาสิโน
 Wynn Casino

ลักษณะพิเศษของวินน์กาสิโน

•	 แม้ว่าเงินเดิมพันขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ HK$ 50 แต่โต๊ะพนันส่วนใหญ่ก็รับ 
เดิมพันต่ำสุดที ่ HK$ 100
•	 นอกจากกาแฟ ชานม น้ำแร ่ และน้ำส้มแล้ว ยังมีพั้นช์ผลไม้และ 
เคร่ืองด่ืมชูกำลังให้บริการฟรีอีกด้วย
•	 พนักงานในบ่อนมารยาทเป็นเลิศ ในทุกเกม พนักงานจะกล่าวอวยพร 
ให้คุณโชคดีทุกครั้ง
•	 วินน์มีเขตปลอดบุหรี่มากกว่ากาสิโนแห่งอื่นๆ

Rua Cidade de Sintra, NAPE
853-2888-9966
มีรถบัสรับ-ส่งจากท่าเรือให้บริการฟรี
ประเภทของเกม: Baccarat, Blackjack, Carribbean Poker, 
Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai,Sangong 
(Three Cards Baccarat), Macro, Citigroup

ป้ายชื่อกาสิโนรูปร่างคล้ายฝ่ามือ

	 มีพ้ืนท่ีประมาณ 230,000 ตารางฟุต 
เน่ืองจากตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยม 
จึงดึงดูดให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายนิยม 
มาเล่นที่นี ่ พื้นที่บริเวณชั้น 1 แบ่งออก 
เป็นโซนๆ ได้แก ่ Public Hall, Paiza 
Club Lounge และ Pearl Room 
บริเวณชั้น 2 เป็นห้อง Level of 
Fortune และชั้น 3 เป็นห้อง Treasure 
Level ปัจจุบันมีโต๊ะสำหรับเล่นพนัน 
ประมาณ 800 โต๊ะ

แซนด์สกาสิโน Sands Casino

•	 มักมีมิจฉาชีพเข้ามาปะปนอยู่จำนวนไม่น้อย 
นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังกันให้ด ี โดยเฉพาะจุดหรือโต๊ะ 
ที่มีคนมุงดูอยู่มากๆ 
•	 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ์
บริเวณ Public Hall จะมีคนจำนวนมาก ถ้าอยากเล่น 
โดยไม่เบียดเสียดกับใครมากนัก ให้ไปเล่นบริเวณ 
ใกล้ๆ กับประตูด้านหลัง
•	 มีเครื่องดื่มจำพวกน้ำแร่ น้ำส้ม กาแฟ ฯลฯ 
บริการฟรี

ลักษณะพิเศษของแซนด์สกาสิโน

203 Largo de Monte Cario
853-2888-3388
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือให้บริการฟรี
ประเภทของเกม: Fan - Tan, Baccarat, Blackjack, Carribbean Poker, 
Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai, Sangong (Three Cards Baccarat), 
Citigroup

โคมไฟที่ใช้ส่องโต๊ะพนันรูปร่าง 
คล้ายเครื่องดูดฝุ่น หมายถึง 

การดูดทรัพย์จากนักพนัน
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Avenida da Amizade 
853-2838-3838
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือบริการฟรี
ประเภทของเกม: Baccarat, Blackjack, Carribbean Poker, Progressive 
Poker, Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai, Sangong (Three Cards Baccarat)

•	 มีดารา นางแบบ นักแสดงตลก หรือแม้กระทั่ง 
สาวประเภทสองจากประเทศไทยมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้การ 
ต้อนรับหรือถ่ายรูปคู่กับนักพนันที่มาใช้บริการของกาสิโน
•	 ที่นี่จัดให้มีเกม Progressive Poker เพิ่มเข้ามา ใครสนใจ 
มาฝึกเล่นได้ฟรีที่บริเวณชั้น 3 ของกาสิโน

ลักษณะพิเศษของสตาร์เวิลด์กาสิโน

	 กาสิโนของโรงแรมสตาร์เวิลด์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 - 3 มีพื้นที่รวม 
140,000 ตารางฟุต ภายในห้องหลักติดตั้งจอแอลซีดีขนาดใหญ่ที่สุดใน 
เอเชีย พร้อมเวทีเต้นรำ เพื่อให้แขกขึ้นมาร้องเพลงและเต้นรำได ้
บริเวณชั้น 3 ของกาสิโนมีการตกแต่งและจัดวางเครื่องสล็อตแมชีน 
เฉพาะในส่วนนี้ใช้เงินลงทุนสูงถึง 30 ล้านเหรียญ สล็อตแมชีนของที่นี ่
ใช้เงินวางเดิมพันต่ำสุดในมาเก๊า แต่ชนะแจ๊คพ็อตได้เงินรางวัล 
1,000,000 เหรียญเช่นเดียวกับสล็อตแมชีนของกาสิโนอื่นๆ

สตาร์เวิลด์กาสิโน
 StarWorld Casino

โรงแรมสตาร์เวิลด์ 
ออกแบบโดย 
ร็อคโก ยิม 
(Rocco Yim) 
สถาปนิกชื่อดัง

	 เป็นโรงแรมหรูระดับหกดาว แต่ม ี
พื้นที่กาสิโนเพียง 180,000 ตารางฟุต 
เท่านั้น โดยบริเวณชั้น 1 - 3 เป็นโซน 
ของบุคคลทั่วไป ส่วนชั้น 5 จัดเตรียม 
ไว้เฉพาะสำหรับแขกวีไอพีของกาสิโน 
ออกแบบตกแต่งอย่างหรูหรา 
เงินเดิมพันเริ่มต้นที ่ HK$ 50

อัลทีรามาเก๊า
Altira Macau

• นักพนันที่มาใช้บริการที่นี่ส่วนใหญ่จะมีมารยาทและสุภาพ
• ตัวเลขบนกระดานที่โต๊ะพนันเห็นไม่ค่อยชัดเจน อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
• พนักงานกิริยามารยาทดี ย้ิมแย้มแจ่มใส และปฏิบัติต่อแขกเป็นอย่างดี

Avenida de Kwong Tung Taipa
853-2886-8888
มีรถบัสรับ - ส่งจากท่าเรือและ Barrier Gate บริการฟรี
ประเภทของเกม: Baccarat, Blackjack, Carribbean Poker, 
Roulette, Sic Bo, Yu Xiaxie Sic Bo, Sangong

ลักษณะพิเศษของอัลทีรามาเก๊า

โคมไฟคริสตัลทรงกลม เหมือนตาข่ายดักจับโชคลาภของนักพนันที่มาใช้บริการนั่นเอง
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	 มีขนาดพ้ืนท่ีไม่ใหญ่นัก รูปแบบ 
ของอาคารได้รับการออกแบบตกแต่ง 
อย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม 
บาบิโลนสมัยโบราณ บริเวณบันไดของ 
กาสิโนประดับด้วยรูปป้ัน รูปสลักเทวทูต 
พ้ืนพรมเน้นโทนสีเหลืองทอง ท่ีน่ีจึงนับได้ว่า 
เป็นกาสิโนท่ีตกแต่งได้สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง 
ในย่านน้ี

• บรรยากาศค่อนข้างเงียบ มีพนักงานจำนวนมาก
• พนักงานกิริยามารยาทดี
• ที่นี่สร้างห้องสวนสนุกไว้สำหรับเด็กๆ ห้องเล่นเกมคอมพิวเตอร ์
ห้องอาณาจักรนิทาน และห้องภาพยนตร์ขนาดเล็กสำหรับผู้ใหญ ่
ที่พาลูกหลานมาด้วย 

ลักษณะพิเศษของบาบิโลนกาสิโน

บาบิโลนกาสิโน
Babylon Casino

ภายในกาสิโนตกแต่งด้วยรูปปั้น รูปสลักเทวทูต 
เน้นโทนสีทองทำให้ดูหรูหรางดงาม

Macau Fisherman’s Wharf A Venida Dr. Sun Yat - Sen
853-2823-2233
มีรถบัสรับ - ส่งของโรงแรมจากท่าเรือบริการฟรี
ประเภทของเกม: Fan - Tan, Baccarat, Blackjack, 
Carribbean, Poker, Roulette, Sic Bo, Yee Ha Hai

	 อยู่ในโรงแรมแกรนด์เอ็มเพอเรอร์ซึ่งเป็นโรงแรมทางใต ้
ของอ่าวเพียงแห่งเดียวที่มีกาสิโน มีพื้นที่กาสิโนทั้งหมด 6 ชั้น 
ชั้นที ่ 1 เป็นส่วนสล็อตแมชีน ชั้นที ่ 2 - 4 ใช้สำหรับโต๊ะพนัน 
และชั้นที ่ 5 - 6 เป็นชั้นที่ให้บริการเฉพาะแขกระดับวีไอพี

เอ็มเพอเรอร์พาเลซกาสิโน
Emperor Palace Casino

•	 บริการเครื่องดื่มจำพวกชานม กาแฟ ชาโสมฟร ี
บนชั้นที ่ 2 และ 3 ของกาสิโนมีบริการอาหารตลอด 24 ชั่วโมง 
กลางคืนมีบริการติ่มซำราคาเริ่มต้นที ่ HK$ 5
•	 จอแสดงผลบนโต๊ะพนันชัดเจน จะแสดงผลการเล่นก่อนหน้า
จำนวน 49 ครั้ง ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยของผลการเล่น 
6 ครั้งล่าสุด เพื่อให้นักเสี่ยงโชคดูสถิติและคำนวณการเล่น 
ในครั้งต่อไปได้
•	 บริเวณข้างโต๊ะพนันมักติดต้ังโทรทัศน์วงจรปิดเอาไว้ โดยเฉพาะ 
เกมพนันสูง - ต่ำและบาคาร่า ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการพนันดู

ลักษณะพิเศษของเอ็มเพอเรอร์พาเลซกาสิโน

ทางเดินบริเวณล็อบบี้ปูด้วยแผ่นทองคำ 
78 แผ่น น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม

288 Avenida Comercial De Macau
853-2822-9878
มีรถบัสรับส่งจากท่าเรือบริการฟรี
ประเภทของเกม: Baccarat, Blackjack, 
Carribbean Poker, Roulette, Sic Bo, 
Yu Xiaxie Sic Bo, Sangong



HOTEL
แนะนำโรงแรม
ที่พักในมาเก๊า

ปัจจุบันโรงแรมในมาเก๊ามีจำนวนมากขึ้น 
ยิ่งสร้างก็ยิ่งหรูหรา ด้วยรูปแบบและสไตล ์
เริ่มละม้ายคล้ายกับลาสเวกัสของอเมริกา 
รายชื่อในบทนี้เป็นโรงแรมซึ่งพรั่งพร้อม 
ไปด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง  ๆมากมาย
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	 ต้ังอยู่ติดกับโรงแรมเอ็มจีเอ็มแกรนด์มาเก๊า (MGM Grand Macau) จัดเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว สูง 39 ช้ัน 
ส่วนที่พักของโรงแรมอยู่ที่ชั้น 1 - 23 ที่เหลือจัดเป็นเพ้นต์เฮ้าส ์ ภายในอาคารตกแต่งแบบยุโรป แลดูหรูหรางดงาม 
มีห้องพักท้ังหมด 213 ห้อง แต่ละห้องมองเห็นวิวทะเลหรือทะเลสาบนัมวานได้ด้วย

โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมาเก๊า
Mandarin Oriental Macau Hotel

Avenida Dr Sun Yat Sen, NAPE
853-8805-8888
www.mandarinoriental.com/macau
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบครัน

ผ้าปูเตียงเนื้อละเอียดสระน้ำอุ่นวิวทะเล

Deluxe Bay View Room

ห้องพักทั่วไปของโรงแรม 
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 
400 ตารางฟุต ภายใน 
ห้องมีหน้าต่างกระจก 
ขนาดใหญ ่ ทำให ้
มองเห็นวิวทะเลหรือ 
ทะเลสาบนัมวานได ้
อย่างชัดเจน

ชั้น 4 ของโรงแรมมีสระน้ำอุ่นที่หันหน้าออกสู่ทะเล 
มีสระว่ายน้ำเด็กลึก 0.60 เมตร สระว่ายน้ำนวดตัว 
ลึก 1 เมตร และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ลึก 1.30 เมตร

มีบริการชา 
กาแฟในห้องพัก

ผ้าปูเตียงทอละเอียดถึง 480 เส้นต่อ 10 ตารางเซนติเมตร 
ให้ผิวสัมผัสที่นุ่ม ลื่น สบายผิว ห้องน้ำพร้อมอ่างอาบน้ำ 
มองเห็นวิวทะเล และมีโทรทัศน์ขนาด 19 นิ้วติดตั้งไว้ให้ด้วย
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เตียงอันแสนนุ่มสบาย

ห้องรับแขกที่ไม่มีผนังกั้น

Estrada da Baia de N. Senhora da Esperanca, Cotai
853-2888-0888
www.galaxymacau.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

	 ห้องพักที ่ Encore Tower เป็นโซนใหม่ล่าสุด 
ของโรงแรมวินน ์ ห้องแบบ Deluxe ที ่ Encore 
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีรสนิยม จากห้องพัก 
มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบนัมวานได้อย่างชัดเจน

โรงแรมวินน์มาเก๊า
Wynn Macau Hotel

	 ภายในอาณาจักรของที่นี่มีโรงแรม 3 แห่ง 
มีชายหาดและทะเลจำลองลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุด 
ในโลก โดยชายหาดที่มีความยาวถึง 150 เมตร 
กินพื้นที่ถึง 4,000 ตารางเมตร มีบริการเก้าอี ้
ชายหาดประมาณ 50 ตัว และยังมีสิ่งอำนวย 
ความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย แถมอาหาร 
ของโรงแรมก็มีให้เลือกรับประทานตามใจชอบ 
ทั้งอาหารจีน ญี่ปุ่น และยุโรป

โรงแรมกาแล็กซีมาเก๊า
Galaxy Macau Hotel

ภายในห้องนอนตกแต่งด้วย 
โทนสีแดงสดใส สะดุดตา 
มีเตียงขนาดคิงไซส์ใหญ่นุ่มสบาย

จะมีคลื่นจำลองสูง 1.50 เมตรทุกๆ 15 นาที
น้ำทะเลบริเวณที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 1.80 เมตร

ห้องน้ำที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ไม่ว่ามุมไหนๆ ก็ดูโทรทัศน์ได้

ห้องน้ำกระจกโปร่งใส

ทะเลเทียม

Rua Cidade de Sintra, NAPE 853-2888-9966 www.wynnmacau.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์
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สิ่งอำนวยความสะดวก

เตียงนอน

ห้องน้ำ

มินิบาร์เครื่องดื่ม

	 ภายในซิต้ีออฟดรีมส์ อาณาจักรแห่งความบันเทิงครบวงจรและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นท่ีต้ังของโรงแรมหรู 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทมาเก๊า โรงแรมฮาร์ดร็อค และโรงแรมคราวน์ทาวเวอร์ส ประกอบด้วย 2 อาคาร 
ที่เชื่อมถึงกัน คือ Grand Tower และ Grand Cub Tower พื้นที่ของห้องพักมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 
แต่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทมาเก๊า Grand Hyatt Macau Hotel

Estrada do Istmo, Cotai
853-8868-1234
www.macau.grand.hyatt.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงฟร ี
มีปลั๊กไฟและช่องต่อสายเครื่องเล่นต่างๆ 

ภายในห้องพักม ี
มินิบาร ์ ชาและกาแฟ 
รสเยี่ยมนานาชนิด 
ได้แก่ กาแฟเอสเปรสโซ 
ชาอูหลง 
และชาเถี่ยกวนอิน

เตียงนอนในห้องแบบเตียงคู ่
เป็นเตียงขนาดคิงไซส ์
กว้างขวาง นุ่มสบาย

ห้องน้ำอยู่ใกล้กับเตียงนอน 
เวลาอาบน้ำจะมองเห็นวิว 
ภายนอกได้
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Estrada da Baía de N. Senhora 
da Esperança, Taipa
853-2882-8877
www.venetianmacao.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

หลับสบายเหมือนเตียงที่บ้าน

ห้องมีความยาวมากเป็นพิเศษ ห้องน้ำกว้างขวาง

Estrada do Istmo, Cotai  853-8868-6888
www.crown-macau.com	 	 ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์
ส่ิงอำนวยความสะดวก: โทรทัศน์แอลซีดีขนาด 42 น้ิว ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ส่วนผสมค็อกเทล 
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่อง iPod ตู้นิรภัย ดรายร์เป่าผม และเตารีด เป็นต้น

	 ด้วยพรีเซ็นเตอร์ดังอย่างบองโจวี ่
(Bon Jovi) และมารายห ์ แครี่ย ์
(Mariah Carey) เชื่อแน่ว่าไม่มีใคร 
ไม่รู้จักโรงแรมฮาร์ดร็อค ประกอบกับ 
การตกแต่งที่ดูงดงามตระการตา 
ทำให้ฮาร์ดร็อคดึงดูดความสนใจจาก 
นักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว

	 สุดยอดการบริการท่ีส่งมอบความเป็นส่วนตัว
ในสไตล์ท่ีหรูหราท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างจากโรงแรม
ฮาร์ดร็อค บริเวณล็อบบ้ีสูงถึง 7 เมตร 
โล่งโปร่งสบาย ตกแต่งประดับประดาด้วย
โคมไฟระย้าสีทองสดุหรู มีบริการห้องพักแบบ  
Deluxe จำนวนทั้งสิ้น 286 ห้อง 
ห้องพักแบบ Deluxe Suite จำนวน 55 ห้อง 
และห้องพักแบบ Private Villa จำนวน 33 ห้อง

	 ไม่แปลกที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์ ห้องพักของเดอะเวเนเชี่ยนมักจะเต็ม 
อยู่เสมอ ห้องพักของที่นี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ ห้องพักแบบ 
Royale Suite, Bella Suite และ Rialto Suite พื้นที่ใช้สอยแต่ละห้อง 
มีขนาดไม่ต่ำกว่า 755 ตารางฟุต ภายในตกแต่งไว้อย่างหรูหรา

Estrada do Istmo, Cotai 853-8868-3338 www.hardrockhotelmacau.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์
สิ่งอำนวยความสะดวก: โทรทัศน์แอลซีดีขนาด 42 นิ้ว ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ส่วนผสมค็อกเทล อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับ 
เครื่อง iPod ตู้นิรภัย ดรายร์เป่าผม และเตารีด เป็นต้น

โรงแรมฮาร์ดร็อคมาเก๊า Hard Rock Hotel Macao

โรงแรมเดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊ารีสอร์ท
The Venetian Macao Resort Hotel

โรงแรมคราวน์ทาวเวอร์ส Crown Towers Hotel

นอกจากจะมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ให้บริการฟรีแล้ว ยังมีเครื่องวาง iPod 
(dock) ที่ส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปยัง 
โทรทัศน์ได้อีกด้วย

ห้องพักแต่ละห้องตกแต่งตามคอนเซ็ปต ์ “Sleep like 
a Rock” ผ้าปูเตียงตัดเย็บขึ้นด้วยผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด 
คุณภาพด ี ให้ความรู้สึกสบายทุกการสัมผัส

จากรูป จะเห็นได้ว่าประตูห้องอยู่ไกลออกไป 
เพราะห้อง Suite ที่นี่กินพืน้ที ่ 755 ตารางฟตุ 
จึงมีลักษณะเป็นแนวยาวเช่นน้ีทุกห้อง

ภายในห้องพักตกแต่งด้วยกระจก 
ทำให้มองเห็นเดอะเวเนเชี่ยน 
และทิวทัศน์ด้านนอก

หน้าต่างกระจกโปร่งใสข้างอ่าง 
อาบน้ำ ให้คุณดื่มด่ำกับทิวทัศน ์
อันสวยงาม

เตียงนอนขนาดควีนไซส์และที่นอนยี่ห้อ Sealy 
ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเตียงนอนที่บ้าน

ห้องน้ำดูโล่งกว้าง ขนาดของห้องน้ำไม่นับว่า 
ใหญ่จนเกินไป ภายในมีอ่างล้างหน้า 2 อ่าง
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Avenida de Kwong Tung, Taipa
853-2886-8888
www.altiramacau.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

เพดานสูงโปร่ง

อ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่น

Estrada de Baía de N. Senhora da Esperança, Taipa 853-2881-8888
www.fourseasons.com/macau	 ราคาเริ่มต้นที ่ HK$ 5,888

	 โรงแรมโซฟิเทลมาเก๊าสาขานี้เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทแห่งเดียว 
ที่อยู่ทางใต้ของอ่าว ตั้งอยู่ใกล้กับถนนซานหม่าโล จึงเดินทาง 
สะดวกสบาย เพราะอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมาเก๊า 
อาท ิ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล วัดอาม่า หรือแหล่งมรดกโลกอีกกว่า 
20 แห่งในบริเวณเดียวกัน ดีไซน์การตกแต่งของโรงแรมหรูหราสไตล ์
พระราชวังฝรั่งเศส ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่ง 
โรงแรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าพัก 
และเที่ยวชม

	 ได้รับรางวัล 5 Stars Hotel and Spa ซึ่งจัดลำดับโดย Forbes Travel Guide 4 ปีซ้อน (2010-2013) 
และได้รับรางวัล 5 Star Best Spa Hotel Macau และ Best Spa Hotel Asia Pacific ประจำป ี 2011

	 ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Condé Nast Traveler 
ของอเมริกา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมใหม่ที่น่าเข้าพัก 
ในป ี 2009 และยังได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Fortune 
ให้เป็น 1 ใน 50 โรงแรมที่ให้บริการดีที่สุดในโลก
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์มีอาคารห้องพักขนาดความสูง 20 ชั้น 
Shopping Hall สูง 3 ชั้น สระว่ายน้ำ และเพ้นต์เฮ้าส์

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์มาเก๊า
Four Seasons Hotel Macau

Rua do Visconde Paco de Arcos
853-8861-0016
www.sofitelmacau.com.
Superior Room ราคาเริ่มต้นที ่ HK$ 4,120

โรงแรมโซฟิเทลมาเก๊าแอทพอนเต ้ 16
Sofitel Macau at Ponte 16

โรงแรมอัลทีรามาเก๊า Altira Macau Hotel

เพดานห้องสูงถึง 2.80 เมตร 
ทำให้ขึ้นไปกระโดดเล่นบนเตียงได้สบาย

ภายในห้องน้ำใช้ผลิตภัณฑ์ของ 
Elemis และนอกหน้าต่างเห็นวิว 
ของฝั่งคาบสมุทรมาเก๊า

แต่ละห้องจะม ี
อ่างอาบน้ำทรงกลม 

สไตล์ญี่ปุ่น 
ซึ่งหาได้ยากในมาเก๊า

ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำ 2 แห่ง 
ด้านล่างเป็นสระว่ายน้ำสำหรับแขกที่เข้าพัก 

ส่วนด้านบนเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัว 
สำหรับแขกที่เข้าพักในห้อง Villa

สระว่ายน้ำส่วนตัว
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Avenida da Amizade
853-2838-3838
www.starworldmacau.com
Deluxe Room ราคาเริ่มต้นที ่ HK$ 2,300

ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ

	 รูปหล่อสิงโตทองสัญลักษณ์ของโรงแรมที่ตั้งอยู่
ด้านหน้าทางเข้า มีความสูง 33 ฟุต หนัก 63 ตัน 
อาคารโรงแรมออกแบบให้มีลักษณะคล้ายคลื่น 3 สี
ภายในตกแต่งหรูหรางดงามตามแบบศิลปะ
แนวคลาสสิก อาคารเดี่ยวสูง 25 เมตร 
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

	 ภายในห้องพักมีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน 
มีโทรทัศน์พลาสมาขนาด 40 นิ้ว แม้แต่หมอน 
ยังมีให้เลือกหนุนนอนมากถึง 5 - 6 ใบ บนชั้น 17 
ของโรงแรมเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ำที่มองเห็นวิวได ้
รอบทิศ ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นๆ ที่ม ี
การจุดพลุเฉลิมฉลอง ห้องพักที่หันหน้ารับวิวทะเล 
จะต้องจองล่วงหน้านานถึงครึ่งปีเลยทีเดียว

	 ช้ันท่ี 9 - 23 คือส่วนของโรงแรมท่ีพัก มีห้องพัก 
รวมท้ังส้ิน 238 ห้อง โดยจำแนกห้องพักออกเป็น 
2 ประเภท คือ ห้องพักแบบ Deluxe Suite ขนาด 
60 ตารางเมตร และ Executive Suite ขนาด 
120 ตารางเมตร ภายใน Executive Suite 
มีส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น 
โทรทัศน์พลาสมาขนาด 40 น้ิว ห้องน้ำปู 
หินอ่อนขนาดใหญ่ พร้อมอ่างจากุซซ่ีและ 
พิเศษตรงท่ีภายในห้องควบคุมส่ิงอำนวยความ 
สะดวกต่าง  ๆด้วยรีโมตคอนโทรลระบบสัมผัส

203 Largo de Monte Carlo
853-2888-3388
www.sandsmacao.com
ตรวจสอบราคาได้ที่เว็บไซต์

Avenida Dr. Sun Yat Sen, NAPE
853-8802-8888
www.mgmmacau.com
Grand Room ราคาเริ่มต้นที ่ HK$ 1,788

โรงแรมแซนด์สมาเก๊า
Sands Macao Hotel

พื้นที่ห้องรับแขกโอ่อ่าขนาด 60
ตารางเมตร พร้อมโซฟาขนาด 7 ที่นั่ง 

เครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องเล่นคาราโอเกะ 
ควบคุมด้วยแผงมีเดียคอนโทรล

ผลิตภัณฑ์อาบน้ำสุดหรูของ Bvlgari 
พิเศษสำหรับห้อง Executive Suite โดยเฉพาะ

ห้องพักแบบบูทีค ซึ่งจะเข้าพักระยะยาว 
แบบอพาร์ตเมนต์ก็ได้

โรงแรมสตาร์เวิลด์
StarWorld Hotel

ชั้น 34 - 38 เป็นห้อง Suite ที่หันไปทางทะเล 
มองเห็นทะเลสาบนัมวานและโรงแรมอื่นๆ 
ได้อย่างเต็มตา

Deluxe Room อยู่บนชั้นที ่ 18 - 29 
ของโรงแรม ในรูปเป็นห้องพัก 

หมายเลข 2801 ซึ่งมองเห็น 
โรงแรมแซนด์สและย่านเนป 

ได้อย่างชัดเจน

โรงแรมเอ็มจีเอ็มมาเก๊า
MGM Macauตัวอาคารภายนอกมีลักษณะคล้ายคลื่น 

มี 3 ส ี คือ สีทองคำ สีทองคำขาว 
และสีกุหลาบ (สีทองแดง)

ภาพถ่ายแสงไฟที่สะท้อน 
จากห้องพักแต่ละห้อง 
ของโรงแรมในเวลา 
กลางคืน

วิวชายทะเลที่ไม่มีอะไรบดบัง

Deluxe Room

ห้อง StarWorld Suite บนชั้นที ่ 37 
และ 38 ของโรงแรม อัตราค่าห้องพัก 
คืนละ HK$ 7,800 บรรยากาศสุดแสน 

โรแมนติก เหมาะสำหรับคู่รัก 
คู่ฮันนีมูน 


