
  

รหัสโปรแกรม : 26505 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานฟูก๊วก เวียดนาม – น่ังกระเช้าสู่เกาะฮอนทัม่ จุดชมววิชายหาดฮอนทัม่ 

 สวนสนุก&สวนน า้ – หาดปลาดาว 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

09.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานฟกู๊วก เวยีดนาม โดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 980 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟกู๊วก เวยีดนาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคารท้องถิ่น เสริฟท่านด้วยปลาทะเลทอด สุกีไ้ก่ ปลาหมกึผดัผกั หมูทอด สลดัผกั ผลไม้ 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานฟกู๊วก เวยีดนาม – นัง่กระเชา้สู่
เกาะฮอนทัม่ จุดชมววิชายหาดฮอนทัม่ สวนสนุก&สวนน ้ า – หาดปลาดาว 

   MUONG THANH PHU QUOC  
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
2. แกรนดเ์วร์ิลฟกู๊วก ชมบา้นไมไ้ผ ่หมู่บา้นเวนิส - หมู่บา้นชาวประมงฮามนิง - 

เรือนจ ามะพร้าว – วดัโฮก๊วก เจดียร้์อยลา้น เจา้แม่กวนอิม - ศาลเจา้ดิงเกา - ฟกู๊
วกไนทม์าร์เก็ต 

  แนะน า MUONG THANH PHU QUOC  
หรือเทียบเท่า 

★★★ 

3. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ไข่มุกคุณภาพ – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

    

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

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

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG./1 ช้ิน ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



 

 

 

  

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

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

Front Seat (11-22) 399 บ. / เทีย่ว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เทีย่ว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เทีย่ว 

ข้าวแกงเขยีวหวาน + น า้ 

ข้าวผดัผกั + น า้ 

ไก่ + มนับด + น า้ 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี ่+ น า้ 



น าท่าน นั่งกระเช้าสู่เกาะฮอนทัม่ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจาก World Guinness ใหเ้ป็น "ระบบเคเบิลคาร์ท่ียาวท่ีสุดในโลก" รถกระเชา้จะพาผูม้า

เยอืนไปยงัดินแดน Hon Thom ท่ียงัไม่ถูกท าลาย ชายหาดท่ีสวยงาม  

จุดชมววิชายหาดฮอนทัม่ ชายหาดแห่งความสนุกสนานและมีสีสนัครึกคร้ืนมากท่ีสุดบนเกาะฟู้ก๊วก บนหาดทรายยาวราวๆ 20 กม. มีกิจกรรม

ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ ามากมาย เรียกไดว้า่เป็นศูนยร์วมของกิจกรรมบนเกาะฟู้ก๊วกเลยก็วา่ได ้  



สวนสนุก&สวนน า้ สวนน ้ ากลางแจง้ ท่ีน่ีมีความทนัสมยัไม่เหมือนใคร มีทั้งชายหาดจ าลองใหน้ัง่พกัผอ่นหรือลงเล่นน ้ าเหมาะส าหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นครอบครัว ส่วนนกัท่องเท่ียววยัรุ่น กลุ่มเพ่ือน หรือคู่รัก ท่ีตอ้งการเล่นน ้ าแบบต่ืนเตน้ผจญภยั ก็มีเคร่ืองเล่นต่างๆคอยให้

ความสนุก อาทิ Tornado Water Ride , Giant Boomerang , High Speed Water Slide , Multi-Slide และ Bullet Bowl 

สวนสนุกกลางแจง้ ใหบ้ริการพร้อมเคร่ืองเล่นใหม่ๆท่ีมีเทคโนโลยลี ้าสมยั มาตรฐานระดบัโลก กบัเคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียวท่ีทา้ทายความกลา้

ของนกัท่องเท่ียวอยา่ง Skydrop , Topspin , Flying Dolphin Coaster และ Swing Carousel ส่วนใครท่ีมาเป็นครอบครัว ท่ีน่ีก็มีโซนเคร่ืองเล่นท่ี
เหมาะกบัเด็กๆ เช่น ชิงชา้สวรรค ์, มา้หมุน และ รถบัม๊ เป็นตน้ 

หาดปลาดาว เป็นหาดท่ีขดตวัยาวเป็นรูปพระจนัทร์ มีหาดทรายสีขาวละเอียด ชาวบา้นวา่กนัวา่ช่ือไบสาวนั้นถูกตั้งมานมนานจากตอนท่ีพระ

อาทิตยล์บัฟ้า และเม่ือความมืดปกคลุมชายหาด เหล่าปลาดาวนอ้ยใหญ่จ านวนมากต่างทยอยกนัมาอาบแสงจนัทร์เตม็หนา้หาดจนชาวบา้นเรียก
หาดแห่งน้ีวา่หาดปลาดาว นกัท่องเท่ียวท่ีมามกัถ่ายเซลฟ่ีคู่กบัปลาดาวสีแดงและน ้ าตาลจนกลายเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายบนโลกออนไลน์ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ภัตตาคารท้องถิน่ เสริฟท่านด้วยหม้อไฟทะเล ปูชุบแป้งทอด ปลาทบัทมินึง่ซีอิว๊ ย าทะเล ปลาหมกึผดัผกั ไข่เจยีว 

พกั MUONG THANH PHU QUOC หรือเทยีบเท่า  



Day 2 แกรนด์เวร์ิลฟูก๊วก ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส - หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง - เรือนจ ามะพร้าว – วดัโฮก๊วก  

 เจดีย์ร้อยล้าน เจ้าแม่กวนอมิ - ศาลเจ้าดิงเกา – ฟูก๊วกไนท์มาร์เกต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แกรนด์เวร์ิลฟูก๊วก ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส เมืองท่ีไม่เคยหลบัใหล ท่ียกเอาสถานทีชอ้ปป้ิงยอดฮิตจากรอบโลก อาทิ เวนิส เซ่ียงไฮ ้ถนนน

เดินในเกาหลี และเวยีดนาม มาจ าลองไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 500 ไร่ ใหทุ้กคนไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและบรรยากาศอนัแสนคึกคกัของเทศกลาง
ต่างๆ ใหทุ้กท่านไดล่้องเรือสมัผสับรรยากาศสถานท่ีท่ีไดรั้บฉายานามวา่เป็น Venice แห่งเวยีดนาม 

หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวแนวสโลวไ์ลฟ์บนเกาะฟู้โกวก๊ ความโดดเด่นของท่ีน่ีคือชายหาดท่ีเงียบสงบยิง่กวา่ชายหาด

ท่องเท่ียวอ่ืนๆบนเกาะ เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการความสงบ สามารถใชเ้วลาผอ่นคลายดว้ยการชมวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินบนเกาะไดอ้ยา่ง
เพลิดเพลิน แถมท่ีน่ียงัมีอาหารทะเลสดอร่อย บริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคารท้องถิ่น เสริฟท่านด้วยย าปลาเฮอร่ิง ปลาทะเลนึง่ซีอิว้ ไก้ผดัตะไคร้ สุกีป้ลา ผดัผกัรวมมติร ปลาต้ม

เคม็ตะไคร้ ผลไม้  



 

เรือนจ ามะพร้าว สถานท่ีท่องเท่ียว ทางประวติัศาสตร์ส าคญั บอกเล่าถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนบนเกาะในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา เม่ือคร้ังในสมยัสงคราม

คอมมิวนิสตถู์กใชเ้ป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษทางการเมืองและกลุ่มกบฏท่ีต่อตา้นทางการ  

น าท่านสกัการะ เจดย์ีร้อยล้าน วดัโฮก๊วก คือวดัท่ีสวยท่ีสุดบนเกาะฟู้โกวก๊เลยก็วา่ได ้เพราะเป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา สามารถมองเห็นววิทะเล

อ่าวไทยไดแ้บบสุดลูกหูลูกตา ในวดัมีรูปป้ันพระอรหนัตภ์ายในวดัถึง 18 องค ์มีสญัลกัษณ์ของรูปป้ัน เจ้าแม่กวนอมิ ขนาดใหญ่ ยนืตั้ง

ตระหง่านหนัหนา้ออกสู่ทะเล วดัโฮวก๊วกยงัสามารถมาชมพระอาทิตยต์กดินไดแ้บบชนิดท่ีวา่เห็นดวงอาทิตยก์ าลงัจุ่มลงไปในทะเลกวา้งเลย 
แถมวดัโฮวก๊วกยงัอยูห่่างจากหาดไบ่สาวเพียงแค่ 10 กิโลเมตร มนัจึงสะดวกมากๆส าหรับท่ีใครอยากเดินทางมาท่ีน่ี 

   



ศาลเจ้าดงิเกา เป็นศาลเจา้เลก็ๆท่ียืน่ออกมาจากริมชายฝ่ังเขา้ไปในทะเล แสดงใหเ้ห็นถึงความเก่าแก่ของวฒันธรรมจีนท่ีมีอิทธิพลและอยูคู่่กบั

เกาะแห่งน้ีมายาวนาน จนกลายเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว และจุดชมววิทิวทศัน์ยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

ฟูก๊วกไนท์มาร์เกต็ เป็นจุดชอ้ปป้ิงใหญ่ท่ีสุดบนเกาะแห่งน้ี เตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีเรียงรายตลอดถนนเกิน 100 ร้าน มีของขายหลากหลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆ และของฝากข้ึนช่ืออยา่ง พริกไทย ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกเบอร์หน่ึงของเกาะฟกู๊วก 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่  

พกั MUONG THANH PHU QUOC หรือเทยีบเท่า  



Day 3 เยีย่มชมผลติภัณฑ์ไข่มุกคุณภาพ – ท่าอากาศยานฟูก๊วก – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม ฟาร์มไข่มุก ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง Long Beach และ Sao Beach ท่ีมีการสาธิตการแกะหอย การแงะไข่มุก และกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนกวา่จะออกมาเป็นเคร่ืองประดบัไข่มุกต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เคร่ืองประดบัทีท าจากไขมุ่กในแบบต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานฟูก๊วก เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอข้ึนเคร่ืองให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีใน
สนามบิน 

12.00 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 981 

13.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

03 – 05 มีนาคม 66 9,977.- 9,477.- 1,977.- 

06 – 08 มีนาคม 66 
วนัมาฆบูชา 

8,977.- 8,477.- 1,977.- 

 10 – 12 มีนาคม 66 9,977.- 9,477.- 1,977.- 

17 – 19 มีนาคม 66 9,977.- 9,477.- 1,977.- 

24 – 26 มีนาคม 66 9,977.- 9,477.- 1,977.- 

31 มีนาคม – 02 เมษายน 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

07 – 09 เมษายน 66 12,977.- 12,477.- 1,977.- 

14 – 16 เมษายน 66 15,977.- 15,477.- 1,977.- 

21- 23 เมษายน 66 12,977.- 12,477.- 1,977.- 

28 – 30 เมษายน 66 12,977.- 12,477.- 1,977.- 

05 – 07 พฤษภาคม 66 12,977.- 12,477.- 1,977.- 

12 – 14 พฤษภาคม 66 11,977.- 11,477.- 1,977.- 

18 – 21 พฤษภาคม 66 11,977.- 11,477.- 1,977.- 

26 – 28 พฤษภาคม 66 11,977.- 11,477.- 1,977.- 

02 – 04 มิถุนายน 66 
วนัวสิาขบูชา 

10,977.- 10,477.- 1,977.- 

09 – 11 มิถุนายน 66 
วนัอฎัฐมีบูชา 

10,977.- 10,477.- 1,977.- 

16 – 18 มิถุนายน 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

23 – 25 มิถุนายน 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

07 – 09  กรกฎาคม 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

14 – 16  กรกฎาคม 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

21 – 23  กรกฎาคม 66 10,977.- 10,477.- 1,977.- 

28 – 30  กรกฎาคม 66 
วนัภาษาไทย 

10,977.- 10,477.- 1,977.- 

** กรณีหอ้งพกัส าหรับ 3 ท่านไม่มี ลูกคา้ตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิม ** 



 



 



  



 

 



  



 

 

 

 



 
หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

