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แพคเกจ มาเก๊า 3 วนั 2 คืน Touching Moment Macau  
นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ 600 กว่าปี  โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า –  โรงแรม 

 
 
 
 
 
08.30 น.    ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร์ N1-N3 สายการบิน  
แอร์มาเก๊า (NX) ท่านควรถึงสนามบินก่อนการเดินทาง 2-3 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกใน การเช็คอนิและเลือกที่
น่ังด้วยตัวเอง  
11.10 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบิน NX885  (Economy Class) 
15.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ และหลงัจากรับกระเป๋า 
เรียบร้อยให้เดินไปทีท่างออกแล้วสังเกตป้าย C.P.HOLIDAYS จะมเีจ้าหน้าทีน่ าท่านเดินไปขึน้รถของแต่ละ 
โรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มไีกด์คอยบริการ) 

สัมผสักบัเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนนัและคาสิโนนามระบือ นอกจากน้ี มาเก๊ามีภาพความงามแห่ง 
ศิลปวฒันธรรมของโลกตะวนัออกและตะวนัตกใหไ้ดช่ื้นชมและยงัมีมนตเ์สน่ห์แห่งความเช่ือและศรัทธาทาง 
ศาสนา ตลอดจนวถีิชีวติท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน กวา่จะเป็นช่ือ “มาเก๊า”  
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มทีีม่าจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ตามต านานเล่าสืบต่อกนัมาว่า “อาม่า”  
มพีระนามเดิมว่า “หลงิม่า” หญิงสาวชาวฟูเจีย้นทีว่นัหน่ึงเธอต้องการข้ามฝ่ังมายงัคาบสมุทรดอกลลิลีข่าว หรือ 
 “เอ้าเหมนิ” ตามช่ือในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากบัเรือของชาวประมงชราคนหน่ึงซ่ึงเป็นเพยีงเรือล าเลก็ๆ ที่ 
ยอมให้หลงิม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างทีเ่รือล่องอยู่กลางทะเล เกดิมพีายุขึน้อย่างรุนแรงท าให้เรือหลายล า 
ต้องอบัปาง แต่ด้วยปาฏหิาริย์ในค าส่ังฟ้าของหลงิม่าท าให้เรือทีเ่ธอโดยสารมา เข้าถึงฝ่ังได้อย่างปลอดภัย ทนัที 
ทีห่ลงิม่าก้าวเท้าขึน้สู่ฝ่ังเธอกล็อยขึน้ไปบนฟ้าและหายลบัไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเช่ือกนัว่าเธอ คือ องค์ 
เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่น้ันดินแดนแห่งนีก้ไ็ด้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า- 
เกา” ทีเ่พีย้นเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน เดินทางเข้าสู่ทีพ่กัและ CHECK IN ด้วยตัวท่านเอง 

GRAND VIEW HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สอง มาเก๊า (โบสถ์เซ็นปอล/วดันาจา/เซ็นดอมนิิก/เซนาโด้สแควร์/วดัอาม่า/มาเก๊าทาวเวอร์/

ช้อปป้ิงเวเนเช่ียน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านชมโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซ่ึง
มคีวามงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปจุดก าเนิดแห่ง มาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลงโบสถ์แห่งนีเ้คยเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตกในดนิแดนตะวนัออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหม้
อย่างรุนแรงท าให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพยีงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส่ง่างาม  
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เซนาโด้แสควร์เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊าซ่ึงโดดเด่นด้วยพืน้ถนนทีปู่ลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลอนคล่ืนล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อสิระให้ท่านได้เดินเทีย่วและช้อปป้ิงสินค้าทีม่ช่ืีอเสียงมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากน้ันน าท่านนมสัการวดัเจ้าแม่กวนอมิ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊ามอีายุราว 600 กว่าปี   
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และวดัอาม่า A-Ma Temple เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึน้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกดิขึน้ จึงท าให้เป็น
วัดที่มีความส าคัญอีกแห่งหน่ึง เช่ือกนัว่าที่มาของช่ือมาเก๊าน้ัน มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้น่ีเอง ในอดีตจะมี
อ่าวที่ช่ือว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพีย้นมาเป็นช่ือ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดอาม่าตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวดัมจุีดกราบไหว้ขอพรอยู่หลายจุด ซ่ึงแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึน้ไป
บันไดไป ในแต่ละช้ันก็จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, ส่ิงศักสิทธิ์ ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรม
ภายในวัดน้ันงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ จึงท าให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวั ด
อาม่าแห่งนี ้ หลงัจากน้ันให้ท่านไดเอสิระตามอธัยาศัยและกลบัโรงแรมด้วยตัวท่านเอง 

อาม่าแห่งนี ้

วนัทีส่าม    อสิระ – กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 

ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวและช้อปป้ิงสินค้าที่มีช่ือเสียงของมาเก๊า เช่น ร้านอาหารช่ือดังและร้านขนมทาร์ตไข่ 

เจ้าอร่อยอยู่ไม่ไกลอีกด้วย มาถึงมาเก๊าถ้าไม่ได้ลองขนมทาร์ตไข่ที่น่ีถือว่าพลาดมากๆ และยังมีร้าน บะหมี่ไข่

เกีย๊วกุ้ง  ช่ือดังสุดอร่อยแห่งเซนาโด้ สแคว์ บะหมี่ไข่เส้นนุ่มก าลงัดีกบัเกีย๊วกุ้งยักษ์ที่ลวกมาได้อย่างพอดี น า้ซุป

กก็ลมกล่อม ให้เลือกรับประทาน   

 
16.00 น.  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊าโดย Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง  
(ไม่มไีกด์บริการ) 
19.00 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX882   
 
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ.............พร้อมความประทบัใจ 
 

mailto:cpholidays88@gmail.com
http://www.hongkongsmiletrip.com/


                                                                                                                                                                                         

 C.P. HOLIDAYS CO., LTD. 
8/85 Town Avenue Srinakarindra Onnuch 68, Suanlaung, Bangkok 10250, Tel: 02-320-5588 Fax: 02-320-3636  
Hotline: 091-465-9665, E-mail: cpholidays88@gmail.com, Website: www.hongkongsmiletrip.com 

 
 
อย่าลืมใช้คูปอง!! DEAN&DELUCA มูลค่า 500/ห้อง ท่านสามารถใช้ได้ในสาขากรุงเทพฯเท่าน้ัน ยกเว้นสาขา

สนามบินสุวรรณและเขาใหญ่ ให้ท่านได้ลิม้ลองอาหารประจ าชาติมาเก๊าทีเ่รียกว่า ”แมกานิส(Macanese)” มี

เอกลกัษณ์ตรงการจับอาหารโปรตุเกส อเมริกาใต้ และแอฟริกา ซ้ึงล้วนเป็นดินแดนในอาณานิคมของโปรตุเกส

เข้ามาผสมผสานกนั 

 
 
 
 
 
 
 

ราคานีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินสายการบินแอร์มาเก๊า ชั้นประหยดั ไป-กลบั รวมภาษีสนามบินไทยและมาเก๊า  
(น ้าหนกัสัมภาระ 20 kg)  

 โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า / 2  คืน พกัหอ้งละ 2 -3 ท่าน 
 Shuttle Bus รับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน 

 
หมายเหตุ 
 หลงัจากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินใดๆไดใ้นทุกกรณี  
 หลงัจากรับกระเป๋าท่ีสนามบินมาเก๊าเรียบร้อยแลว้ 
 เดินไปขึน้รถ Shuttle Bus ของแต่ละโรงแรมด้วยตัวท่านเอง (ไม่มไีกด์บริการ) 
 แพคเกจน้ีไม่รวมประกนัการเดินทาง (หากตอ้งการซ้ือเพิ่มกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
 แพคเกจน้ี *เดินทางตั้งแต่ 4ท่าน ขึน้ไป กรุณาเช็คราคากบัเจา้หนา้ท่ี 
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