
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:01

ทัวร์เวียดนาม เกาะฟกู๊วก 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ **ไกด์ท้องภาษาอังกฤษ**

ประวัติศาสตร์ 

Coconut Tree Prison

ชนชาติบนเกาะ

กัมพูชา, อินเดีย, ฟิลิปปินส์ และชาวจีน



โดดเด่นตื่นตากับ

หาดทรายขาว น้ำทะเลใสท่ี Sao Beach
Long Beach ชายหาดแหง่ความสนกุสนาน
หมู่บ้านชาวประมงฮัมนิ
โรงงานทำน้ำปลา 

สนุกสนานกับ

สวนสนกุวินเพิร์ลแลนด์
ดำน้ำตื้ น ดูปะการัง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง       2      คน 18,000

เดินทาง       3      คน 15,500

เดินทาง    4 - 5    คน 14,500

เดินทาง    6 - 7    คน 12,500

เดินทาง    8 - 9    คน 11,000

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - เกาะฟูก๊วก - หมู่บ้านชาวประมงฮามนงิห์ - สวนพรกิไทย



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Phu+Quoc+International+Airport+
(PQC),+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c,+Kien+Giang,+Vietnam/Ham+Ninh+Market,+T%E1
%BB%89nh+l%E1%BB%99+47,+R%E1%BA%A1ch+H%C3%A0m,+H%C3%A0m+Ninh,+Ph
u+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Sunset+Sanato+Beach+Club,+D%C6%B0%C6%A1ng+T%
C6%A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Phu+Quoc+Night+Market,+%C4%90%C6%B0
%E1%BB%9Dng+L%C3%BD+T%E1%BB%B1+Tr%E1%BB%8Dng,+Khu+1,+tt.+D%C6%B0%
C6%A1ng+%C4%90%C3%B4ng,+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c,+Kien+Giang,+Vietnam/
@10.1840764,103.9682801,13z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31a78b873c73
a493:0x413456af381add18!2m2!1d103.9980303!2d10.1634153!1m5!1m1!1s0x31a78ef8d5
9308f9:0x37805933d66243d3!2m2!1d104.047583!2d10.1804714!1m5!1m1!1s0x31a78d974
d259fc3:0x83bc51662c2c04!2m2!1d103.9735899!2d10.1530871!1m5!1m1!1s0x31a78c878c
6a3df5:0xf655cae3d5f07d27!2m2!1d103.9603615!2d10.2159228!3e0?hl=en

การเดินทาง&
ข้อมูล

ช่วงเช้า+บ่าย       

09:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์  
11:30    ออกเดินทางสู่เกาะฟูก๊วก เท่ียวบินท่ี PG 991
13:15   
ถึงสนามบินเกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกาก
ร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว     
นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบนเกาะฟูก๊วก ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก 

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - เกาะฟูก๊วก - หมู่บ้านชาวประมงฮามนงิห์ - สวนพรกิไทย

https://www.google.co.th/maps/dir/Phu+Quoc+International+Airport+(PQC),+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+Kien+Giang,+Vietnam/Ham+Ninh+Market,+T%25E1%25BB%2589nh+l%25E1%25BB%2599+47,+R%25E1%25BA%25A1ch+H%25C3%25A0m,+H%25C3%25A0m+Ninh,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Sunset+Sanato+Beach+Club,+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+T%25C6%25A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Phu+Quoc+Night+Market,+%25C4%2590%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+L%25C3%25BD+T%25E1%25BB%25B1+Tr%25E1%25BB%258Dng,+Khu+1,+tt.+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+%25C4%2590%25C3%25B4ng,+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+Kien+Giang,+Vietnam/@10.1840764,103.9682801,13z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31a78b873c73a493:0x413456af381add18!2m2!1d103.9980303!2d10.1634153!1m5!1m1!1s0x31a78ef8d59308f9:0x37805933d66243d3!2m2!1d104.047583!2d10.1804714!1m5!1m1!1s0x31a78d974d259fc3:0x83bc51662c2c04!2m2!1d103.9735899!2d10.1530871!1m5!1m1!1s0x31a78c878c6a3df5:0xf655cae3d5f07d27!2m2!1d103.9603615!2d10.2159228!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หมู่บ้านชาวประมงฮามนิงห์ Ham Ninh Fishing
Village แหล่งท่องเท่ียวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ  นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ชมสวนพริกไทย ผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อของเกาะฟูก๊วก
ชม Su Muon Pagoda  เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนเกาะ
The forest wine sim ข้ึนชื่อว่าเป็นไวน์ท่ีพิเศษเฉพาะของเกาะฟูก๊วก 
เดินเล่นชมหาดท่ีสวยงามยามเย็น
อิสระ ชม ชิม ช้อป ท่ี Phu Quoc Night Market

อาหาร กลางวัน    บรกิารเสรฟ์ิจากสายการบิน (บนเครือ่งบิน)
เย็น          อิสระท่ี Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก Sunset Sanato Resort&Spa หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - เกาะฟูก๊วก - หมู่บ้านชาวประมงฮามนงิห์ - สวนพรกิไทย

วันท่ี 2
นัง่กระเช้าสู ่Pineapple Island - เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda)

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Beach+Club,+D%C6%B0%C6%A1ng
+T%C6%A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Ho+Quoc+Pagoda,+D%C6%B0%C6%A1
ng+T%C6%A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/NIGHT+MARKET+CONCEPT,+Khu+1,+tt
.+D%C6%B0%C6%A1ng+%C4%90%C3%B4ng,+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c,+Kien+Gia
ng,+Vietnam/@10.152273,103.959387,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31a
78d974d259fc3:0x83bc51662c2c04!2m2!1d103.9735899!2d10.1530871!1m5!1m1!1s0x31a
79191718917e7:0xf1ec98c317adeacc!2m2!1d104.0285684!2d10.1103066!1m5!1m1!1s0x3
1a78c8743825b6d:0x3203374577b2063c!2m2!1d103.9598951!2d10.2187508!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางสู่สถานนกีระเช้า เพื่อเดินทางสู่เกาะ Hon Thom , เดินทางกลับในช่วงบ่าย

https://sunsetsanato.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Beach+Club,+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+T%25C6%25A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/Ho+Quoc+Pagoda,+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+T%25C6%25A1,+Phu+Quoc,+Kien+Giang,+Vietnam/NIGHT+MARKET+CONCEPT,+Khu+1,+tt.+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+%25C4%2590%25C3%25B4ng,+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+Kien+Giang,+Vietnam/@10.152273,103.959387,13z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31a78d974d259fc3:0x83bc51662c2c04!2m2!1d103.9735899!2d10.1530871!1m5!1m1!1s0x31a79191718917e7:0xf1ec98c317adeacc!2m2!1d104.0285684!2d10.1103066!1m5!1m1!1s0x31a78c8743825b6d:0x3203374577b2063c!2m2!1d103.9598951!2d10.2187508!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

นัง่กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลกสู่เกาะ Hon Thom, also known as Pineapple
Island
กิจกรรมสวนน้ำบนเกาะ
เครือ่งเล่นชายหาด เจ็ทสกี พายคายัค และเครือ่งเล่นอื่นๆ
ชมวัดสวยรมิทะเล Ho Quoc Pagoda เจดีย์ร้อยล้าน เจดีย์โฮโกว๊ก
ชมเรอืนจ้ำฟู้ โกว๊ก เรอืนจำท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม
อิสระช้อปป้ิงตลาดไนท์มาเก็ต

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง) 
เย็น          อิสระท่ี  Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง) 

ท่ีพัก Sunset Sanato Resort&Spa หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
นัง่กระเช้าสู ่Pineapple Island - เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda)

วันท่ี 3
Vinperl Land Safari and Water Park - พักผ่อนรมิชายหาด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Resort+%26+Villas,+B%E1%BA%AF
c+B%C3%A3i+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,+D%C6%B0%C6%A1ng+T%C6%A1,+Ph%C3%B
A+Qu%E1%BB%91c,+t%E1%BB%89nh+Ki%C3%AAn+Giang+922200,+Vietnam/Vinpearl+
Land+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c,+G%C3%A0nh+D%E1%BA%A7u,+Ph%C3%BA+Qu
%E1%BB%91c,+t%E1%BB%89nh+Ki%C3%AAn+Giang,+Vietnam/@10.243385,103.855590
5,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31a78d90b5ed6d93:0x30529fcc9aa1d65
2!2m2!1d103.9736542!2d10.1528222!1m5!1m1!1s0x31081e39f1c657f3:0xf5c005f87b4554f
d!2m2!1d103.8569588!2d10.3344029?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางสู่ทางใต้ของเกาะเพื่อเท่ียวยัง Vinperl Land Safari and Water Park

https://sunsetsanato.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Resort+%2526+Villas,+B%25E1%25BA%25AFc+B%25C3%25A3i+Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng,+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+T%25C6%25A1,+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+t%25E1%25BB%2589nh+Ki%25C3%25AAn+Giang+922200,+Vietnam/Vinpearl+Land+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+G%25C3%25A0nh+D%25E1%25BA%25A7u,+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+t%25E1%25BB%2589nh+Ki%25C3%25AAn+Giang,+Vietnam/@10.243385,103.8555905,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31a78d90b5ed6d93:0x30529fcc9aa1d652!2m2!1d103.9736542!2d10.1528222!1m5!1m1!1s0x31081e39f1c657f3:0xf5c005f87b4554fd!2m2!1d103.8569588!2d10.3344029?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

 Vinpearl Safari & Conservation Park

Kid Zoo

Primate World

Zoo

สวนป่า Safari  เป็นการนัง่รถบัสไฟฟ้า ชมสัตว์เช่น สิงห์โต เสือโครง่  หมี  แรด 
Vinpearl Land the land of outdoor game

Amusement thrills Zone...Skydrop...Topspin...Disk'O Coaster...Flying Dolphins
Coaster...Swing Carousel
Kid and Family Game Zone...Ocean Train Coaster ..Merry-Go Around...Rotary
Bees...Bumper Cars...Tea Cup...Ferris Wheel
Indoor Game Zone...5D Movie Theatre..Daily Performances...Explore the
VinpearlAquarium's Glamour...Dinning...Shopping
Waterpark...Big Tornado Slide...Big Supper Bowl  Slide...Multi-Races -
Slide...Giant Boomerang

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง) 
เย็น          อิสระท่ี Phu Quoc Night Market (ลูกค้าจ่ายเอง) 

ท่ีพัก Sunset Sanato Resort and Spa หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
Vinperl Land Safari and Water Park - พักผ่อนรมิชายหาด

วันท่ี 4
พักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินฟูก๊วก - สนามบินสวุรรณภูมิ 

https://sunsetsanato.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Resort+%26+Villas,+B%E1%BA%AF
c+B%C3%A3i+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,+D%C6%B0%C6%A1ng+T%C6%A1,+Ph%C3%B
A+Qu%E1%BB%91c,+t%E1%BB%89nh+Ki%C3%AAn+Giang+922200,+Vietnam/Phu+Quo
c+International+Airport+
(PQC),+Ph%C3%BA+Qu%E1%BB%91c,+Kien+Giang,+Vietnam/@10.1595855,103.9780152,
15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31a78d90b5ed6d93:0x30529fcc9aa1d652!
2m2!1d103.9736542!2d10.1528222!1m5!1m1!1s0x31a78b873c73a493:0x413456af381add
18!2m2!1d103.9980303!2d10.1634153?hl=en

รายละเอียด
+
การเดินทาง

ช่วงเช้า

หลังทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีรถและไกด์จะมารับตามเวลาท่ีได้นัดหมาย  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ 
Phu Quoc เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13:55    เหนิฟ้าจากสนามบิน Phu Quoc โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เท่ียวบินท่ี PG 948
15:45    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ไม่เพียงแค่ท่ีเท่ียวทะเลของเกาะฟูก๊วกเท่าน้ันท่ีนา่สนใจ
สถานท่ีท่องเท่ียวบนเกาะก็นา่เท่ียวไม่แพ้กัน
อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นว่าท่ีนีมี่ประชากรด้ังเดิมอาศัยอยู่
เราจึงจะได้เหน็หมู่บ้านชาวประมงสุดเรยีบง่าย อยากให้ลองไปทำความรู้ จัก
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนท้องถิ่น บางทีก็อาจจะได้ปลาสด ๆ
ราคาถูกกลับมาป้ิงย่างกินด้วย

อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 4
พักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินฟูก๊วก - สนามบินสวุรรณภูมิ 

ราคาน้ีรวม

https://www.google.co.th/maps/dir/Sunset+Sanato+Resort+%2526+Villas,+B%25E1%25BA%25AFc+B%25C3%25A3i+Tr%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng,+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+T%25C6%25A1,+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+t%25E1%25BB%2589nh+Ki%25C3%25AAn+Giang+922200,+Vietnam/Phu+Quoc+International+Airport+(PQC),+Ph%25C3%25BA+Qu%25E1%25BB%2591c,+Kien+Giang,+Vietnam/@10.1595855,103.9780152,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31a78d90b5ed6d93:0x30529fcc9aa1d652!2m2!1d103.9736542!2d10.1528222!1m5!1m1!1s0x31a78b873c73a493:0x413456af381add18!2m2!1d103.9980303!2d10.1634153?hl=en


ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารเช้า จำนวน 3 ม้ือ
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม 

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์+โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/335
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