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วันเดินทาง

จํานวน แบบหองพัก

2 ทาน
26-28SEP
2 ทาน
10-12, 17-19OCT
3 ทาน
31OCT-02NOV
4 ทาน

DAY 1
DAY 2
DAY 3

DBL / เตียงใหญ 1 เตียง
TWN / เตียงเดี่ยว 2 เตียง
DBL / เตียงใหญ 2 เตียง
DBL / เตียงใหญ 2 เตียง

ผูใหญ
เด็ก
และเด็กใชเตียง ไมเสริมเตียง พักเดี่ยว
15500
15900
14900
14200

11900
11900
-

5000
-

กรุงเทพฯ – มาเกา (FD3602 / 1005-1350) มีคาอาหารใหทานละ 100 บาทสําหรับซื้อทานบนเครื่อง
City tour (โบสถเซนพอลล / นมัสการเจาแมกวนอิม/ชมองคเจาแมกวนอิมมองทะเล) ทานอาหารเย็น /
นําทานเขาพัก TAIPA SQUARE HOTEL
ทานอาหารเชา – นําทานขาดานทองเที่ยวเมือง จูไห ชมถนนคูรัก / ถายรูปสัญลักษณเมืองจูไห “จูไห
ฟชเชอรเกิรล ” / วัดผูโถ / อาหารกลางวันซีฟูด / ชอปปงตลาดใตดิน(กกเปย) 2 ชม. - หลังจากนั้นขามดาน
กลับมาเกา ** นําทานเขาพัก VENETIAN HOTEL ** (การลองเรือ หรือ การชมโชวตา งๆ ลูกคาตองเสีย
คาใชเพิ่มเติมเอง
ทานอาหารเชา / เชิญอิสระตามอัธยาศัย – กลับกรุงเทพฯ (FD3607)
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ชื่อ “มาเกา” มีตนกําเนิดมาจาก “ อามา” องคเทพธิดาแหงทองทะเลผูศักดิ์สิทธิ์ ตามตํานานเลาสืบตอกันมา
วา “อามา” องคนี้เธอคือ “หลิงมา” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วนั หนึ่งเธอตองการขามฝงมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่
ขาว หรือ เอาเหมิน ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือลําเล็กๆของชาวประมงชราคนหนึ่ง ในระหวาง
ลองเรืออยูกลางทะเลเกิดมีพายุขึ้นอยางรุนแรงทําใหเรือหลายลําตองอับปาง แตดวยปาฏิหาริยในค่ําสั่งฟาของหลิงมา
ทําใหเรือที่เธอโดยสารมาสามารถเขาถึงฝงไดอยางปลอดภัย และทันทีที่ “หลิงมา” กาวเทาขึ้นสูฝงเธอก็ลอยขึ้นไปบน
ฟาและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายตางเชื่อกันวาเธอ คือองคเทพธิดาแหงทองทะเล นับตั้งแตนั้นดินแดนแหงนี้ก็
ไดรับการขนานนามวา “อาวของอามา” หรือ “A-Ma-Gao” ที่เพี้ยนเสียงเปน “มาเกา” ในปจจุบัน

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
0730
1015
1350

ค่ํา

กรุงเทพฯ – มาเกา โบสถเซ็นตปอล / นมัสการเจาแมกวนอิม/เจาแมกวนอิมมองทะเล

(D)

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรเช็คอิน แถว E ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก สายการบิน THAI AIR ASIA
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกแกทาน ในการ ตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งกอนออกเดินทาง
นําทานเดินทางสูมาเกา โดยเที่ยวบินที่ FD3602
( มีคาอาหารกลาววันใหทานละ 100 บาท สําหรับซื้อทานบนเครื่อง )
ถึงสนามบินมาเกา หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว ......นําทานชม เจาแมกวนอิมมองทะเล
หนาฝรั่ง
จากนั้นชม โบสถเซ็นตปอล (St.Paul Cathedral) สรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 17 นับเปนสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร และเปนสัญลักษณประจําเมืองมาเกา โบสถแหงนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกใน
ดินแดนตะวักออกไกล ตอมาในปค.ศ.1835 ไดเกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง ทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตู
และบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหมในปค.ศ.1991 ดานหลังของซากโบสถแหงนี้มีการจัดสราง
พิพิธภัณฑทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณที่ใชในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝงศพของ
บาทหลวงวาลิคนาโน ผูกอตั้งโบสถ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสตญี่ปุน และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิง
ไหมครั้งใหญ จากนั้นนําทานนมัสการเจาแมกวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเปนศิริมงคงที่ วัดเจาแมกวนอิม
ซึ่งเปนวัดใหญและเกาแกที่สุดในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 13 เปนที่ประดิษฐานขององคพระพุทธรูปปางนิพพาน
ประทับอยูในดอกบัว และ องคเจาแมก วนอิมในชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม ชมโตะหินที่ใชเปน
สถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหวางสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปค.ศ.1844 นอกจากนี้ทานจะยังไดชมตนบอน
ไซดัดเปนรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตํานานของตนไมแหงความรัก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารใหทานไดทดลองเสี่ยงโชคที่ คาสิโน ตามอัธยาศัย

เขาพัก TAIPA SQUARE HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สอง

มาเกา จูไห / ชมถนนคูรัก /จูไหฟช เชอรเกิรล/ สวนสาธารณะฉือจิ่งซาน /วัดผูโถ ซอปปง (B/L)
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เชา

☺ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําทานเดินทางสูจูไหนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก ( Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดทีส่ วยงามของเมืองจู
ไหแวะถายรูปกับสัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “ จูไหฟช

เชอรเกิรล ” สวนสาธารณะ ฉือจิ่งซาน และ วัดผูโถ

อาหารกลางวันซีฟูด ซอปปงตลาดใตดิน (กกเปย) 2 ชม.

หลังจากนั้นขามดานกลับมาเกา
จากนั้นใหทานไดสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเกา
โรงแรมครบวงจรใหญที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเตนเราใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับ
การชอปปงรานคายี่หอดังๆ ถึง 350 รานคา และอิ่มเอมกับรานอาหารถึง 40 แหงภายในเมือง เวนิสของโรงแรม ลองเรือกอน
โดลาในดินแดนเวนิสแหงตะวันออก หรือเลือกชมโชวตางๆ ก็ไดตามใจชอบ (ลองเรือและชมโชวตองเสียคาใชจายเอง)
ทานสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนไดอยางเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได

(www.venetianmacao.com/en/home.aspx)
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

เขาพัก THE VENETIAN

วันที่สาม
เชา

มาเกา อิสระตามอัธยาศัย – TRANSFER ไปสนามบิน – กรุงเทพฯ (B)

☺ รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญทานอิสระตามอัธยาศัย ........จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

1630
1820

เหิรฟากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD3603 OR 3607
ถึงทาอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
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