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#แพ็คเกจส่วนตัว มาแค่ 7-9 ท่าน  ก็เทีย่วได้เลยไม่ต้องรอใคร 

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ – ฟูก๊วก – กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 11,900 บาท / ท่าน 4,500 บาท / ท่าน 
 

วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบินฟูก๊วก – น่ังกระเช้าทะเล Hon 
Thom – น่ังเคร่ืองยก Engle Eye – ชายหาด 
Hon Thom – สวนน ้ า  Aquatopia – ห าด
ปลาดาว 

X   
PULLMAN PHU QUOC 

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

2 

Grand World Phu Quoc – หมู่บ้านไม้ไผ่  – 
สวนสนุก Vin Wonder – Aquarium Vinpearl 
(อาคารรูปเต่า) – ศาลเจ้า Dinh Cau – ตลาด
ไนท ์Duong Dong 
 
 

  X PULLMAN PHU QUOC 
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

3 ช้อปป้ิงร้านไข่มุก – สนามบินฟูก๊วก  X X  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวนเงนิ  600  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  
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วันแรก     สนามบินฟูก๊วก – น่ังกระเช้าทะเล Hon Thom – น่ังเคร่ืองยก Engle Eye – ชายหาด Hon 
Thom – สวนน ้า Aquatopia – หาดปลาดาว 

……. น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 
น าทุกท่าน น่ังกระเช้าข้ามทะเล ที่ยาวที่สุดในโลกดว้ยความยาวถึง 7,899 เมตร สู่เกาะ Sun 

World Hon Thom Nature Park ซึ่งภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆ ใหท้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ใหท้่านไดน้ั่งพกัผ่อนชิวๆ ถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มกิจกรรมทางน า้ให้

ท่านไดเ้ลือกเลน่มากมาย (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร)์ อาทิเช่น เจ็ตสกี พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท พาย

เรือคายัค ฯลฯ น าท่าน น่ังเคร่ืองยก Eagle Eye ชมวิวเมืองฮอนตัมแบบพาโนรามาบนความสูง 

12 ม. จากนัน้อิสระเดินเล่นที่ ชายหาด Hon Thom น าท่านสนุกเพลิดเพลินกบั สวนน ้าอควาโท

เปีย Aquatopia Water Park สวนน า้ชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีโซนใหท้่านได้

เลือกเลน่มากมาย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 
บ่าย น าทุกท่านเดินชมความสวยงามของ หาดปลาดาว หรือ หาดไบ่สาว (Bai Sao) เป็นหาดที่ขดตัว

ยาวเป็นรูปพระจนัทร ์มีหาดทรายสีขาวละเอียด ชาวบา้นว่ากนัว่าชื่อไบ่สาวนัน้ถูกตัง้มานานจาก

ตอนที่พระอาทิตยล์บัฟ้า และเมื่อความมืดปกคลุมชายหาด เหล่าปลาดาวนอ้ยใหญ่จ านวนมาก

ทยอยกนัมาอาบแสงจนัทรเ์ต็มหาดจนชาวบา้นเรียกหาดแห่งนีว้่าหาดปลาดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2) 

เข้าพัก PULLMAN PHU QUOC หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันทีส่อง      Grand World Phu Quoc – หมู่บ้านไม้ไผ่ – สวนสนุก Vin Wonder – Aquarium Vinpearl 
(อาคารรูปเต่า) – ศาลเจ้า Dinh Cau – ตลาดไนท ์Duong Dong 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดินทางสู่ Grand World Phu Quoc ที่ไดฉ้ายานามว่า Venice แห่งเวียดนาม อยู่ในเกาะ 

Phu Quoc เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2021 ที่ผ่านมาผลกัดนัโดย Vingroup มี

พืน้ที่กว่า 1,000 เฮกตารห์รือประมาณ 6,250 ไร่ เป็นพืน้ที่ที่พรอ้มมอบความบนัเทิงใหผู้ม้าเยือน

อย่างหลากหลาย มีทัง้รีสอรต์และแหลง่ช้อปป้ิงที่เปิดใหบ้รกิารตลอด มีคลองสองขา้งทางที่จ  าลอง

มาจากคลอง เวนิส ในอิตาลี มีตึกและอาคารสไตลย์ุโรปมีสิ่งดึงดดู น่าต่ืนตาต่ืนใจเต็มไปหมดจน

นกัท่องเที่ยวที่มาจากฮานอยเองยงับอกว่า Grand World เต็มไปดว้ยความน่าประหลาดใจ จนท า

ใหรู้ส้ึกว่านี่ไม่ใช่ประเทศของตัวเอง เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยีความบันเทิงชัน้ยอดพรอ้มการ

แสดงมลัติมีเดียที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สดุของชนชัน้สงูของเวียดนาม น าท่านชม บ้านไม้ไผ่ ต านานไผ่

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ท าจากยอดไผ่ 32,000 ตัว อีกทัง้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เช่น ชม 

โชว ์Once  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต)์ (มือ้ที ่4) 

น าท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สดุและทนัสมยัที่สดุในเวียดนาม รวมเครื่อง

เล่นกว่า 100 ประเภท มีทั้งหมด 6 โซน ได้แก่  Fantasy World, Mysterious Viking Village, 

Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere จากนั้นน า
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ท่านชม Aquarium Vinpearl เป็นอาคารรูปเต่าที่ใหญ่ที่สดุในโลก ซึ่งมีสตัวน์ า้นานาชนิดใหท้่านได้

เดินชม นอกจากนัน้ยงัมีโชวน์างเงือก และ โชวโ์ลมาใหท้กุท่านไดเ้พลิดเพลิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดิงเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจา้เล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากชายฝ่ังริมทะเล 

เป็นสถานที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่ของวฒันธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกาะนีม้ายาวนาน จากนัน้

น าท่านเลือกชอ้ปป้ิงชิมอาหารที่ Duong Dong Night market เป็นตลาดที่เป็นที่นิยมอย่างมากใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวคลา้ยๆ ถนนคนเดินบา้นเรา มีสินคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกชมหลากหลายอย่างทัง้

ของกินของใช ้ทกุท่านสามารถเลือกซือ้อาหารทะเลและอาหารพืน้เมืองไดอ้ย่างอิสระ 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า ในตลาดไนท ์Street Food 
   เข้าพัก PULLMAN PHU QUOC หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันทีส่าม ช้อปป้ิงร้านไข่มุก – สนามบินฟูก๊วก  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ร้านไข่มุก ที่ตัง้อยู่ระหว่าง Long Beach และ Sao Beach ที่มีการสาธิตการ

แกะหอย การแงะไข่มกุ และกระบวนการแต่ละขัน้ตอนกว่าจะออกมาเป็นเครื่องประดบัไข่มกุต่างๆ 

ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องประดับที่ท าจากไข่มุกในแบบต่างๆ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่า

อากาศยานเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
*********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********** 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรม

ไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ 
หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที ่
3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึน้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของ
โรงแรมน้ันๆ 

2. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื ้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)์   

3. ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึน้อยู่

กับเงือ่นไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีทีเ่สียชีวิต หรือ เจ็บป่วย
ทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บ
เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศ
ยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

5. ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจาก  

ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นใน    
ประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 
6.  กรุณาเตรียมค่าทปิไกด,์ คนขับรถ  600 บาท/ท่าน/ทริป   
7.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศ

ไทย หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัว
เพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

เงือ่นไขการท าการจอง และช าระเงนิ 
1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทัง้หมด (ภายใน 1 วัน หลงัจากท าการจอง) กรณี

ลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม
จ านวน  

2. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
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4. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ
เดินทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไม่สง่ส  าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินทัง้สิน้ 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ ์ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัด
จ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

   แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว
ทัง้หมด 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือ
ว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทัวรค์รบตามเงือ่นไขของรายการทัวร ์ออกเดินทาง  
 บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิัทฯ จะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บรษิัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อัตราค่า 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
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 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
ในกรณีที่พาสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 
      ** ก่อนท าการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด 

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