
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24401 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮอนตัม - นั่งเคร่ืองยก Eagle Eye – สวนน ้า 

 อควาโทเปีย - ชายหาดฮอนดัม – หาดปลาดาว 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

09.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานฟูก๊วก เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 980 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูก๊วก เวียดนาม 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – นัง่กระเชา้ลอยฟ้าฮอนตมั - นัง่
เคร่ืองยก Eagle Eye – สวนน ้าอควาโทเปีย - ชายหาดฮอนดมั – หาดปลาดาว    

Pullman resort 
หรือเทียบเท่า 

★★★★★ 
2. Grand World Phu Quoc – ชมบา้นไมไ้ผ ่หมู่บา้นเวนิส - สวนสนุก Vin Wonder  - 

พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้า Aquarium Vinpearl – วดัดิงชาว – ตลาดกลางคืน Duong Dong   แนะน า 
Pullman resort 
หรือเทียบเท่า 

★★★★★ 
3. ชอ้ปป้ิงร้านไข่มุก – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป VZ 980 BKK – PQC เวลา 09.45 – 11.00น. 

ขากลบั VZ 981 PQC – BKK เวลา 12.00 – 13.20น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 799 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



 

 

 

  

 ต้องการระบุทีน่ั่ง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เที่ยว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เที่ยว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เที่ยว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เที่ยว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น ้า 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น ้า 

ข้าวผัดผัก + น ้า 

ไก่ + มันบด + น ้า 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น ้า 



น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮอนตมั ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจาก World Guinness ให้เป็น "ระบบเคเบิลคาร์ท่ียาวท่ีสุดในโลก" รถกระเชา้จะพาผูม้า

เยือนไปยงัดินแดน Hon Thom ท่ียงัไม่ถูกท าลาย ชายหาดท่ีสวยงาม  

น าท่าน นั่งเคร่ืองยก Eagle Eye ชมวิวเมืองฮอนตมัแบบพาโนรามา่บนความสูง 12 ม. 



สวนน ้าอควาโทเปีย สัมผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ไปกบักิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมท่ีมีหลากหลายระดบั ให้ ท่านทา้ทายไปกบั 6 จุด

เช็คอินท่ีไม่อาจลืม สามารถรองรับผูเ้ลน่ไดทุ้กเพศทุกวยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชายหาดฮอนดัม ชายหาดแห่งความสนุกสนานและมีสีสันครึกคร้ืนมากท่ีสุดบนเกาะฟู้ก๊วก บนหาดทรายยาวราวๆ 20 กม. มีกิจกรรมให้

นกัท่องเท่ียวไดท้  ามากมาย เรียกไดว่้าเป็นศูนยร์วมของกิจกรรมบนเกาะฟู้ก๊วกเลยก็ว่าได้ 



หาดปลาดาว (Starfish Beach) ท่ีไม่ไดมี้ท่ีเดียวบนโลกในปานามาเท่านั้น เพราะหาดปลาดาวของฟูโกวก๊ หรือช่ือจริงๆ คือหาดสาว (Sao Beach) 

หรือไบสาว (Bai Sao Beach) ทางตอนเหนือของเกาะนั้นน ้าใสแจ๋วจนมองเห็นเพ่ือนพอ้งชาวทะเลบนผนืทรายไดง้่ายๆ โดยเป็นหาดท่ีขดตวัยาว

เป็นรูปพระจนัทร์ มีหาดทรายสีขาวละเอียด ชาวบา้นว่ากนัว่าช่ือไบสาวนั้นถูกตั้งมานมนานจากตอนท่ีพระอาทิตยล์บัฟ้า และเม่ือความมืดปก

คลุมชายหาด เหล่าปลาดาวนอ้ยใหญ่จ านวนมากต่างทยอยกนัมาอาบแสงจนัทร์เตม็หนา้หาดจนชาวบา้นเรียกหาดแห่งน้ีว่าหาดปลาดาว 

นกัท่องเท่ียวท่ีมามกัถ่ายเซลฟ่ีคู่กบัปลาดาวสีแดงและน ้าตาลจนกลายเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายบนโลกออนไลน์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Pullman resort หรือเทียบเท่า  

  



 Day 2 Grand World Phu Quoc ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส - สวนสนุก Vin Wonder  - พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้า Aquarium 

Vinpearl – วัดดิงชาว – ตลาดกลางคืน Duong Dong 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Grand World Phu Quoc ผูเ้ขา้ชมจะมีโอกาสเพลิดเพลินไปกบัเทคโนโลยีความบนัเทิงชั้นยอดพร้อมการแสดงมลัติมีเดียท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุด

ของชนชั้นสูงของเวียดนาม ชมบ้านไม้ไผ่ บา้นไผท่ี่ใหญท่ี่สุดในประเทศท่ีท าจากยอดไผ ่32,000 ตวั; เยี่ยมชมพิพิธภณัฑต์ุ๊กตาหมี - จุดหมาย

ปลายทางท่ีดึงดูดนกัท่องเที่ยววยัหนุ่มสาวหลายลา้นคน หมู่บ้านเวนิส ท่องไปตามล าคลองสีสันสวยงามแบบเวนิส ชมหอนาฬิกาเวนิสโบราณ 

ด่ืมด ่ากบั Sea Square ขนาด 19,500 ตร.ม. หรือช่ืนชมงานศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี Urban Park Contemporary Art... 

น าท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดและทนัสมยัท่ีสุดในเวียดนาม รวมเคร่ืองเล่นกว่า 100 ประเภท มีทั้ง หมด 6 โซน ได่
แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere. 
Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere. 



จากนั้น น าท่านชม Aquarium Vinpearl ซ่ึง มีสัตวน์ ้านานาชนิดให้ท่านไดเ้ดินชม นอกจากนั้นยงัมีโชวน์างเงือก และ โชวโ์ลมาให้ทกุท่านได้

เพลิดเพลิน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งอยูบ่นโขดหินกลางทะเล เน่ืองจากอาชีพหลกัของชาวฟูโกวก๊ คือ อาชีพการท า

ประมง ดงันั้นก่อนท่ีชาวบา้นจะออกไปหา ปลานั้น จะตอ้งท าการไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเลก่อน เพ่ือให้การออกไปจบัปลาแต่ละคร้ัง เป็นไป

อยา่งราบร่ืน ไม่มีอุปสรรคอนัตรายใดๆ เกิดขึ้น ศาลเจา้แห่งน้ีมีลกัษณะท่ีโดนเด่น สวยงาม โดยตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ซ่ึงเป็นสัญลกัาณ์

ส าคญัของเกาะฟูโกวก๊แห่งน้ี 



น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืน Duong Dong 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค า่ Street Food 

พกั Pullman resort หรือเทียบเท่า  

  



Day 3 ช้อปป้ิงร้านไข่มุก – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม ฟาร์มไข่มุก ท่ีตั้งอยูร่ะหว่าง Long Beach และ Sao Beach ท่ีมีการสาธิตการแกะหอย การแงะไข่มุก และกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นเคร่ืองประดบัไข่มุกต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เคร่ืองประดบัทีท าจากไขมุ่กในแบบต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานฟูก๊วก เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีใน
สนามบิน 

12.00 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 981 

13.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็ก 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

14 – 16 ตุลาคม 65 17,977.- 17,477.- 3,977.- 
21 – 23 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

16,977.- 16,477.- 3,977.- 

28 – 30 ตุลาคม 65 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
11 – 13 พฤษจิกายน 65 13,977.- 13,977.- 3,977.- 
25 – 27 พฤษจิกายน 65 15,977.- 15,977.- 3,977.- 
02 – 04 ธันวาคม 65 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
09 – 11 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

16,977.- 16,477.- 3,977.- 

16 – 18 ธันวาคม 65 15,977.- 15,977.- 3,977.- 

30 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 
(วันปีใหม่) 

21,977.- 21,477.- 3,977.- 

13 – 15 มกราคม 66 
(วันเด็ก) 

16,977.- 16,477.- 3,977.- 

20 – 22 มกราคม 66 
(วันตรุษจีน) 

16,977.- 16,477.- 3,977.- 

27 – 29 มกราคม 66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 
03 – 05 กุมภาพนัธ์ 66 17,977.- 17,477.- 3,977.- 
10 - 12 กุมภาพนัธ์ 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
17 – 19 กุมภาพนัธ์ 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
24 – 26 กุมภาพนัธ์ 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 



 



 



  





หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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