
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดเดินทำง : วนัที ่11 – 13 ธนัวำคม 63 

** กำรนัตีออก 8 ท่ำนข้ึนไป ** 



 

วนัแรก สนำมบินเชียงใหม่ - บำ้นแม่ก ำปอง – โครงกำรหลวงตีนตก – รำ้น Teddu 

Coffee - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพจำกใบชำ - วดัแม่ก ำปอง  

        อิสระเดินเล่นน ้ำตกแม่ก ำปอง - รำ้นระเบียงวิว - พิเศษ!! พำท่ำนไปนอน      

      ดูดำวสมัผสัไอหมอก “ ม่อนเหนือ โฮมสเตย ์ม่อนแจ่ม ” 
 

 

 

03.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  

05.10 น. เดินทางสู่ สนำมบนิเชียงใหม่ โดยเทีย่วบนิ FD 3416 ( แอร์เอเชีย ) 

06.25 น. ถึง สนามบนิเชียงใหม่ หลังจากรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

******************************************************************** 
 

น าท่านเดินทางไปยัง“แม่ก ำปอง”ตั้งอยู่ในกิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหมู่บ้าน

เลก็ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีล าธารใสเยน็ไหลพาดผ่าน ความสุขของการมา

ท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่ก าปอง คือ การ

ได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็น

ธรรมชาติของป่าไม้ ล าธารและวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ ยังคงอยู่

ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว  ท าให้

บ้านแม่ก าปอง คือ สถานที่ท่องเที่ยว

ฮอตฮิต ที่หลายคนมักจะปักหมุดอยาก

มาเที่ยวให้ได้ซักคร้ัง จากนั้นน าท่าน

เดินทางไป “โครงกำรหลวงตีนตก” ทีเ่กิดจากน า้พระทยัและ พระวสิยัทศัน ์อนักวา้งไกลของ 

ร.9 ทีไ่ดท้รงพระราชทานทรพัยส์่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท ส าหรบัก่อสรา้งศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยังมีร้านอาหาร

ให้บริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สด

กรอบอร่อย  
 

เทีย่ง   อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 



 

 

 

 

 

 
 

 

บ่ า ย

 จากน้ันน าท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ ร้านคาเฟ่ริมน ้าตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ที่อยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่น่ีคือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สดูอากาศบริสุทธิ์ 

หรือจะน่ังเอาเท้าแช่น า้ตกเยน็ๆ และอกี ไฮไลทข์องรา้น คอื มสีะพานแขวน เป็นจุดถ่ายรูป

ทีนั่กท่องเทีย่วนิยมข้ึนไปถ่ายกันอย่างมาก จากนั้นน าท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภำพ

จำกใบชำ” ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของชาวบ้านแม่ก าปอง กล่ินหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้

ร่างกายได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อน ามา

หนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต 

กล่ินหอมของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-

หวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

ท าให้หายใจคล่องและยังสามารถระงับกล่ิน

อับกล่ินต่างๆ กล่ินไม่พึงประสงค์ และกล่ิน

ของใบชายังช่วยป้องกันแมลงได้อีกด้วย ให้

ท่านเลือกซ้ือตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่าน

เดินทางไป “วดัคนัธำพฤกษำ” (วดัแม่ก ำ

ปอง) วิหารที่ท  าด้วยไม้สักทอง แกะสลัก

ลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่

ส าคัญของชุมชน วัดนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ช า ว บ้ า นแ ม่ ก า ปอ ง ม า ก ว่ า  9 0  ปี แ ล้ ว 

บรรยากาศที่สวยงามร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะ

ส าหรับคนที่ชอบธรรมชาติและความสงบ  

จากนั้นน าท่านไปชม “น ้ ำตกแม่ก ำปอง” สัมผัสความเยน็สบายของน า้ตกที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติของแม่ก าปอง  จากน้ันน าท่านไปชมวิวแม่ก าปองที่เป็นไฮไลทก์ว่็าได้  “รำ้นระเบยีง

วิว” ร้านกาแฟช่ือดังของแม่ก าปอง เพราะร้านน้ีมีจุดชมวิวที่เหน็หมู่บ้านจากด้านบนสวยที่สดุ

เหมาะมาถ่ายรูปตอนเยน็ ชมพระอาทติย์ตกรับรองว่าได้รูปสวยๆ แน่นอน!!  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (2) 
   

พเิศษ!! น าท่านเขา้พกั “ม่อนเหนือ โฮมสเตย ์ม่อนแจ่ม” (โดม VIP ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สอง    ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว – Sky walk ม่อนแจ่ม  

       สวนพฤกษศำสตรส์มเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ – ไร่กลิน่เกสรแม่ริม (ชมทุ่งดอกไม ้   

       เมืองหนำวนบัหมืน่ตน้) – แวะคำเฟ่ “ฮิมน ้ำแม่จะ” - เขำ้ท่ีพกั 

 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (3)  
 

น าท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านข้ึนไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการ

หลวงหนองหอย อ าเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ ์จุดชมวิวดอย

ม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทวิเขาสลับกนัไปไกลสดุลูกหูลูกตา อกีด้านกจ็ะเป็นไร่

ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซ่ึงจะเปล่ียนพืชพรรณไปตามฤดูกาลพาท่านไปถ่ายรูปสวยๆ

กบั “ทุ่งดอกไมไ้ร่ดอกลมหนำว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอรบ์นี่ำ”ดอกไม้

สม่ีวงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่ก าลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้  เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝน และก่อนจะเข้าฤดู

หนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา สามารถมองเหน็วิวม่อนแจ่ม และภเูขาได้ 

180 องศาเลย วิวดีมากๆ ภายในไร่นอกจากดอกเวอร์บีน่า ยังมีดอกคอสมอส มีจุดชมวิวและ

มุมถ่ายรูปให้เลือกหลายมุม   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไมแ้ต่ละชนดิข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดได ้) 

 

จากนั้นน าท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา 

ความยาวกว่า 200 เมตร สองข้างทางประดับ

ด้วยดอกสร้อยไก่ และดอกหงอนไก่สีแดงสด

ไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน กม็ีทุ่ง

ดอกคอสมอส สีชมพูสลับขาว ก าลังเบ่งบาน

สะพร่ัง รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะทยอย

บานในช่วงหน้าหนาว เช่น ดอกบานไม่รู้ โรย 

ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ ซ่ึงเรา

สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบ

ใกล้ชิด ถ้ามาที่น่ีตอนเช้า เราจะมองเห็นทะเล

หมอกลอยปกคลุมอย่างหนาแน่น โดยมีภูเขา

กับแสงสีส้มของดวงอาทิตย์เป็นแบล็คกราวน์ 

สวยงามจับใจ อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย  

จากนั้นน าท่านเดินทางไป                   “สวน

พฤกษศำสตรส์มเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ” เป็น

สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็น

หมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดทั้งทางเดินลอย



ฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวน

ดอกไม้และพันธุไ์ม้นานาชนิด 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (4)  

จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กบั “ไร่กลิน่เกสรแม่ริม” ทีเ่ทีย่วใหม่ของเชียงใหม่! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เพ่ิงจะเปิดให้บริการ ให้ท่านได้ชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนับหมื่นต้น 

ไฮไลท์ของไร่แห่งน้ีคือ !! ทุ่งดอกมาร์กาเร็ต ทุ่งดอกไม้สีม่วงนับหมื่นต้นที่เรียงรายอย่าง

สวยงาม  อีกทั้งมีวิวด้านหลังเป็นภูเขายิ่งงดงามเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียว ในแปลง

ดอกไม้นั้น ทางไร่กล่ินเกสรจะท าทางเดินไม้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปถ่ายภาพท่ามกลาง

สวนดอกไม้ และเพ่ือป้องกันการเหยียบย ่าไปบนแปลงดอกไม้ด้วย ถือว่าเป็นการจัดการ

บริหารได้อย่างดี  ( หมายเหตุ : การบานของดอกไม้แต่ละชนิดขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯไม่

สามารถก าหนดได้ )  จากนั้นน าท่านเดินทางไป“คำเฟ่ฮิมน ้ ำแม่จะ”คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส 

ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เคร่ืองดื่มตกแต่งน่ารัก

มีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม โดยเฉพาะร่มสีสันสดใสที่ประดับอยู่ในหลายมุม และบริเวณ

สะพานแขวนที่ต้ังอยู่ภายในร้านโดยส่วนของคาเฟ่ขายเคร่ืองด่ืมจะต้ังอยู่ด้านหน้า ส่วนด้านใน

จะเป็นร้านอาหารที่ต้ังอยู่ริมน า้ตก  
 



 
 

 

เยน็  อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ / แคปิตัล โอ แอท นาตา / คูลดาวน ์รี

สอร์ท หรือ โรงแรมระดับเทยีบเท่า  
 

วนัที่สำม แม่แตง  - ชมไร่ชำลงุเดช  - แวะถำ่ยรูปสเตยไ์วลด์ & คำเฟ่  

                ไหวพ้ระขอพรก่อนกลบั ณ วดับำ้นเด่น – แวะซ้ือของฝำก – สนำมบนิเชียงใหม่ 
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (5)  
 

น าท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง น าท่านเดินทางไป “ไร่ชำลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กบัโครงการหลวง

ม่อนเงาะ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบข้ันบันได

ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพัก รวมถึงร้านอาหาร ขนมเบเกอร์ร่ี ชา ไว้

บริการอกีด้วย อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย   

 

 

 

 

 

น าท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน า้

การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ดูแล้วสวยสะดุดตา แนวโขดหินก้อนใหญ่ที่วาง

สลับกันไปมามองแล้วเพลินตา สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จิบกาแฟ ทานอาหาร

อร่อยๆ ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศแบบชิลล์ๆ  



 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  
 

จากนั้นน าท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วดับำ้นเด่น” ต้ังอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ต้ัง

วัดเป็นเนินเขาเต้ียๆ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

ศิลปะไทยและล้านนาท าให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมากจากนั้นน าท่าน “แวะ

ซ้ือของฝำก”อสิระให้ท่านเลือกซ้ือของฝาก อาท ิแคปหมู น า้พริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย 

ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมลด็กาแฟ ฯลฯ 
 

18.30 น. รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (6) 
 

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ น าท่านเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

21.45น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428  ( สำยกำรบนิแอรเ์อเซีย) 
 

23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

** เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถอื

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัรำค่ำบริกำร :  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ / ท่ำน  พกัเดีย่วเพิม่ สำยกำรบนิ 

วนัท่ี 11 - 13 ธนัวำคม 63 ( วนัหยุด)  12,900  2,500 แอรเ์ชีย ( FD ) 



**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 

 

 

อตัรำนี้ รวม  

 ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั ( สำยกำรบนิแอรเ์อเชีย ) 

 น ้ำหนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครื่อง 15 ก.ก.  

 รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน 

 ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่ำทิปไกด ์( ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 
 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน , ค่า

มัดจ ารถตู้ ,ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่ำ 15 วนัยดึเงินค่ำทวัร ์100% ( เนือ่งจากทุกอยา่งมกีารจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เล่ือนการเดินทางได้ 

 

 

 



 
 

กำรช ำระเงิน 

1. วำงเงินมดัจ ำภำยใน 24 ชัว่โมง นบัจำกวนัจอง ท่ำนละ 5,000 บำท  

2. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

3. หำกจองก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 30 วนั ช ำระเต็มจ ำนวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมำยเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้านตกท

ริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มกีารคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 
  

 “ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 

 

 

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



