กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.
.......... น.

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – มำเก๊ำ – จูไห่

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ มำเก๊ำ โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
คณะเดิ น ทางถึ ง สนำมบิ นมำเก๊ ำ หลัง ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อง และศุ ล กากรเรี ย บร้ อยแล้ว นาท่ า น
ท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า มาเก๊าเป็ นเขตบริ หารพิเศษมาเก๊าแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรี ยกสั้นๆ ว่ามาเก๊า
เป็ นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีนปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของ
ยุโรปที่ เก่ า แก่ ที่ สุดในจี น ตั้ง แต่ ค ริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 16 อานาจอธิ ป ไตยเหนื อมาเก๊ า ได้ย า้ ยไปที่ ส าธารณรั ฐ
ประชาชนจีนใน พ.ศ. 2542 กลายเป็ นเขตปกครองพิเศษของจีน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร จากนั้น
นาท่านชม วัดอำม่ ำ ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิ มที่ วัดอาม่า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากๆ สาหรั บ
นักท่องเที่ยว สาหรับวัดแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ซึ่ ง ณ ที่แห่ ง
นี้เป็ นจุดที่เชื่อกันว่า หลิงม่า หญิงที่คนมาเก๊าเชื่ อกันว่าเป็ นเทพ
ที่ลงมาเพื่ อนปกปั ก ษ์รัก ษาชี วิตของชาวประมง ได้อาศัยเรื อ
ของชาวประมงเพื่อมาขึ้นฝั่ ง และได้อนั ตธารหายไปเมื่ อเดิ น
ขึ้นสู่ ฝั่ง จุดสาคัญก็คือที่หินก้อนนี้ มีการแกะสลักรู ปเรื อสาเภา
ซึ่ งเชื่ อว่าเป็ นรู ปเรื อที่ หญิงสาวที่ ชื่อ หลิ งม่าได้อาศัยมาขึ้นฝั่ ง
การจัดการสิ่ งก่อสร้างภายในวัดดู เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ต้ งั อยูร่ ิ มเชิงเขา เมือเดินพ้นซุ ้มประตูก็จะพบกันศาล
ของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชานหลินและ
ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิมสาหรับใครที่ตอ้ งการขอพร
จากเจ้าแม่ทบั ทิมให้ไปเขียนคาขอพรที่โมบาย แล้วแขวนเอาไว้

เทีย่ ง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนมัสการ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม ถือเป็ นการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัย เพราะวัดแห่ งนี้ เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่
มากที่ สุ ด ในมาเก๊ า สร้ า งขึ้ นตั้ง แต่ ส มัย ศตวรรษที่ 3
ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ และมนต์ขลังอัน
เก่ าแก่ ข องสถาปั ตยกรรมของ ชาวจี นที่ ดูมี เสน่ ห์ใ น
แบบฉบับของชาวจีน ซึ่ งภายในแห่ งนี้ มีพระพุทธรู ปที่
ชาว มาก๊าเคารพนับถืออยูห่ ลายองค์ ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรู ปพระพุทธเจ้า 3 ยุค ที่มีประดิษฐานอยูด่ ว้ ยกัน 3
องค์ ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ งปรัชญาทางพระพุทธศาสนาที่ว่า มีอดี ต ปั จจุบนั และอนาคตมีพระยูไล ที่คน
มาก๊าให้ความเคารพนับถื อมากราบไหว้ขอพรกันเยอะ และองค์ที่โดดเด่นเป็ นพิเศษเห็ นจะเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่ องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้า
ไหมอย่างงดงาม นาทุกท่านผ่านชม เจ้ ำแม่ กวนอิมริ มทะเล หรื อ
เจ้ ำแม่ กวนอินปรำงค์ ทอง เจ้า แม่กวนอิ มองค์ทองสร้ างด้วยทอง
สัมฤทธิ์ ท้ งั องค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่
บนฐานดอกบัว ดู ง ดงามอ่ อ นช้ อ ย ภายในฐานรู ป ปั้ นจะเป็ น
พิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งแสดงประวัติความเป็ นมา ตลอดจนวัตถุ ประสงค์ในการจัดสร้าง สะท้อนกับแดดยายเย็นเป็ น
ประกายเรื องรองเหลืออร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจ
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาศที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพื่อที่วา่ คนรุ่ นหลังเห็นแล้วจะ
ได้ระลึกถึงว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่โปรตุเกสมอบให้กบั มาเก๊า และภายใต้ฐานรู ปปั้ นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดง
ถึ งประวัติความเป็ นมา นาท่านชม โบสถ์ เซ็ นต์ ปอล (St.Paul Cathedral) สร้ างขึ้ นเมื่ อต้นศตวรรษที่ 17
นับเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
เป็ นสั ญลัก ษณ์ ป ระจาเมื องมาเก๊ า โบสถ์ แห่ ง นี้ เคยเป็ น
โรงเรี ยนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน
ตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง
รุ นแรง ทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลื อแค่เพียงบานประตู
และบัน ไดทางเข้า ด้า นหน้ า ที่ สง่ า งาม หลัง จากมี ก าร
บูรณะขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่ งนี้ มีการจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อ
รวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิค
นาโน ผูก้ ่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสี ยชี วิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิ ง
ไหม้ครั้งใหญ่ นาท่านเดิ นทางสู่ เซนำโด้ สแควร์ แหล่งช้อปปิ้ งที่ข้ ึนชื่ อของมาเก๊า และเนื่ องจากมาเก๊าเป็ น
สวรรค์นกั ช้อปแห่ งหนึ่ ง เพราะเป็ นเมืองท่าปลอดภาษีทาให้สินค้ามี
ราคาไม่แพงนักสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงได้แก่ เครื่ องประดับทองรู ปพรรณ
ไข่มุก อัญมณี เฟอร์ นิเจอร์ สไตล์จีน เครื่ องกระเบื้อง เสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกาย อาหารทะเลแห้ง ขนมของฝาก นอกจากนี้ ยงั มีไวน์ข้ ึนชื่ อที่
สามารถหาซื้ อได้ในราคาไม่แพง โดยเฉพาะไวน์และพอร์ ตไวน์
โปรตุเกส ที่สามารถหาซื้ อได้จากคอลเล็คชัน่ ไวน์ในร้านค้า ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ จูไห่ ปั จจุบนั

ค่ำ

เมืองจูไห่ ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิ จอย่างรุ ดหน้าทัดเทียมเมืองอุตสาหกรรมทัว่ ไป ตึกรามบ้านช่องในตัว
เมืองส่ วนใหญ่สร้างขึ้นใหม่ โดยมีผงั เมือง และถนนหนทางที่ออกแบบสวยงามไม่แพ้เมืองเซิ นเจิ้น (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(2)

จูไห่

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่ รัก (Lover’s Road) ถนนเลี ยบชายหาดที่ สวยงามของเมืองจูไห่ แวะ
ถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร “จูไห่
ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถวซื่อ หรื อ วัดดอกบัวขำว เป็ นวัดเล็กๆ ที่มีววิ ทิวทัศน์สวยงาม
มาก ภายในบริ เวณวัด จะมีบนั ไดเดิ นขึ้นไปกราบนมัสการ สิ่ งศักดิ์ ที่
ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้า
แม่กวนอิม ตามบันไดที่ข้ ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอด
สองข้างทาง บรรยากาศร่ มรื่ นมาก เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัดครบหมดแล้ว บริ เวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดัง่ ที่ปารถนา
ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ ผล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ตลำดกงเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่ มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อ อาทิ
เช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลใน ช่วงนั้น,
ผลไม้, อาหารและขนม จากนั้นนาท่านชม พระรำชวังหยวนหมิง ภายในมีสิ่งก่ อสร้ างอันประกอบด้วย
พระราชวังทรงยุโรปที่ประดับด้วยโคมไฟ เดิมตั้งอยูท่ ี่เมืองปั กกิ่งแต่
พระนางซู สีไทเฮา ได้ใช้งบสร้างเป็ นที่พกั ร้อน แล้วต่อมา ได้เกิ ด
สงครามฝิ่ นและพวกทหารพันธมิตรได้ทาลาย เผาผลาญ จนปั จุบนั
เหลื อแต่ซากปรักหักพังของจริ งอยู่นครปั กกิ่ ง ภายหลังได้มีการ
ก่อสร้างขึ้นใหม่ แทนพระราชวังเดิม นาท่านเข้าชม สวนหยวนหมิง
มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่า
ของจริ งในอดี ตทุ กชิ้ น ภายในสวนมี ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็ นศูนย์กลางรายล้อมด้ว ยสิ่ ง
ก่อสร้างต่างๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กงตาหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้า
เลี้ ยว พร้ อมชมกำรแสดงชุ ดต่ ำง ๆ อำทิ เฉี ยนหลงฮ่ องเต้ ท่องเจี ยงหนำน พระรำชพิธีปรำบดำภิเษก และ
กำรละเล่นต่ ำง ๆ อีกมำกมำย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู ้ควบคู่ไปด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

จูไห่ – มำเก๊ำ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ เกาะมาเก๊า จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ลำสเวกัส แห่ ง มำเก๊ ำ “เดอะ เวเนเชี ยน” The
Venetian Hotel and Resort เมืองใหม่แห่ งมาเก๊า นาท่านชมภายในเวเน
เชี ยน ด้วยกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย โรงภาพยนตร์ คอนเสิ ร์ตฮอลล์
ฯลฯ อิสระช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิดจากร้านค้าชั้นนา บนพื้นที่
กว่า 900,000 ตารางกิ โลเมตร หรื อจะเลื อกโรแมนติ คในสไตล์เวนิ ส
ด้วยการล่องเรื อกอนโดล่า เก็บบรรยากาศและภาพแห่ งความประทับใจ
ด้วยตัวคุ ณเอง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุ กสนานกับเกมต่างๆ อาทิเช่ น สล็อตแมชชี น แบล็คแจ็ค รู เล็ต
ไฮโล ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย (กำรล่ องเรื อประมำณ 180 เหรียญฮ่ องกง หรือ ชมโชว์ ต่ำงๆ ต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำย
เพิม่ เติมเอง)
เทีย่ ง
อิสระอำหำรกลำงวันให้ ทุกท่ ำนได้ มีเวลำในเวเนเซี่ยนอย่ำงเต็มที่ (ไม่ รวมค่ ำบริกำร)
ค่ำ
อิสระอำหำรค่ำเพือ่ ควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง ให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสิ นค้ ำ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทานอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
........... น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิลด์ ทัวร์

