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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-เว้-วัดเทยีนมู่-เจดีย ์Phuoc Duyen 
 ช้อปป้ิงตลาดดงบา-ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ 
VZ964 (07.30-09.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

09.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว
เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวติัศาสตร ์หาดทรายขาวที่ขึน้ชื่อ วิวที่สวยงามของ
ภูเขาหินอ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอร่อย ที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน  จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้(Hue) ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน
(Hai Van Tunnel) ซึ่งเป็นอุโมงคท์ี่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร จากนั้นน า
ท่านชม วัดเทียนมู่(Thien Mu Pagoda) วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกาย
มหายานที่มีอายเุก่าแก่นบัเป็นหลายรอ้ยปี วดัแห่งนีม้ี เจดีย ์Phuoc Duyen  ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 
ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามีศิลาจารกึและระฆงัส าริด ขนาดใหญ่หนกัถึง 2,000 กิโลกรมั และนอกจากนีย้งั
มีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจา้อาวาสองคท์ี่เคยเผาตวัเองกลางกรุงโฮจิมินหเ์พื่อประทว้งการบงัคับให้
ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่ มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตรแ์ละการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจบุนัรถออสติน
สีฟ้าคนันัน้ไดถ้กูเก็บรกัษาและจดัแสดงไวภ้ายในวดัแห่งนี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา(Dongba Market) ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
ของเมืองเว ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของที่ระลึก เครื่องใชต่้างๆ รวมไปถึงสินคา้พืน้เมืองของชาว
เวียดนาม อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือมังกร(Dragon Boat

) โดยเรือจะล่องไปตามแม่น า้เฮียงยางหรือแม่น า้หอมใหท้่านชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สอง
ฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวียดนาม ถือไดว้่าเป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวท้ี่ไม่ควรพลาด 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Thanh Lich Hotel, Hue หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
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 2 พระราชวังไดโนย-ร้านเยื่อไผ่-ฮอยอัน-โรงละครกลางแจ้ง Hoi An Impression Theme Park 
 (พักโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดับ4ดาว โรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่น า้) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม พระราชวังโบราณไดโนย(Dai Noi) พระราชวังแห่งสุดทา้ยของเวียดนามที่องคก์าร
ยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับที่ทางการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของ
ประเทศเวียดนาม คือ พระราชวงศเ์หงียน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โตอลงัการเป็นอย่างยิ่ง น า
ท่านชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวงัอนัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัที่เรียกว่า “กิงถ่ัน” ที่
ท าการของพระองคก์ับเสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่เรียกนครจักพรรดิ “ไถหว่า”และส่วนที่
ส  าคญัสดุของพระราชวงัคือ พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นที่ประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและ

กลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขันที ที่เรียกว่า  ”ตือ กั๋ม ถ่ัน” จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากของที่ระลึกเมืองเว ้
เช่น ขนมพืน้เมืองต่างๆ  ชาฮ่องเต ้ เหลา้ ยาดองฮ่องเต ้เป็นตน้ ระหว่างเดินทางกลบัเขา้เมืองดานงั 
แวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ่ เป็นรา้นของฝากที่มีเอกลกัษณ ์พบกบัสินคา้ที่ผลิตมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ อาทิเช่น 
หมอน ถงุเทา้ ผา้ เช็ดตวั อิสระ ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึ และสินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,
ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 
น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึ่งอายเุก่าแก่กว่า 200ปี มีหลงัคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั 
ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน
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(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี
เรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชน
ชาวจีน 

ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อ
เชื่อมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
แห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลัก 
ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) น าท่านเดินทางเขา้ที่พกัโรงแรมสว่นตวัเกาะกลางแม่น า้ฮอย
อนั 

พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่น ้าส่วนตัว ระดับ 4ดาว 
https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

https://hoianmemoriesresort.com/en/
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 พาทกุท่านชมโชว์สุดอลงัการ ทีไ่ดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ททีพ่กั) โรงละครกลางแจง้ Hoi 
An Impression Theme Park ที่มีชื่อว่า ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ที่แสดงถึง
วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรื่องราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจดัแสงสีเสียงแบบอลงัการ และ
ใชน้กัแสดงชายและหญิงมากกว่า 500 ชีวติ ใหท้่านชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 
https://hoianimpression.vn/ 

 
 
 
 

https://hoianimpression.vn/
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 3 ฮอยอัน-เรือกระด้ง-บานาฮิลล-์สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซปีารค์-สะพานมือ 
 รถรางขึน้เขา-อุโมงคเ์ก็บไวน-์คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแห่งความรัก-ตลาดฮาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ
กระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่
พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่
พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
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น าท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่
หยุดแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่าลงมาสัมผัสกับกระเชา้ที่เรานั่งอยู่ จากนั้นใหท้่านได้สัมผัส

หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ที่การก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสใน
ศตวรรษที่ 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมัยที่ยังเป็นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ 
น าท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วัด รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาด
ใหญ่ที่เรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเลน่ต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟน
ตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่น
ขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบัสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะ
ไดส้นุกกบัเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER 
DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปไดทุ้ก
มมุสวยๆ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส ที่มีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มี
มมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสดุบนเขาสงู  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ)   
น าท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สุดในตอนนี ้
ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอก
บางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดงัจินตนาการ รวมไปถึงมี โรงไวน ์Debay Wine Cellar ที่มีอโุมงคใ์ตดิ้น
ไวบ้่มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม น าท่านลงกระเชา้เดินทางต่อสูต่วัเมืองดานงั 

 จากนัน้น าท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 
38ปี ที่เมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานงั ตอ้งแวะชม
ความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นต านาน
ที่พ่นน า้จากปากคลา้ยกบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนสุาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองของดานงั 
ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้าประดบัตน เพื่อที่เมื่อเติบ
ใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love 

Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกัที่จะมาซือ้กญุแจคลอ้งใสส่ะพาน รมิแม่น า้หาน ซึ่งมี
ความกวา้งใกลเ้คียงกบัแม่น า้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้าง
ดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ จากนัน้น าท่านสูต่ลาดฮาน(Ham Market) 
ตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก 
กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลึกมากมาย
เพื่อฝากคนที่บา้น น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Dong Duong Hotel, Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
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 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ พรอ้มรับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอิทธิพลมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

10.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์เที่ยวบินที่ VZ965 (10.10-11.50) 
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

11.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 18-21 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 25-28 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 26-29 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 08-11 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 15-18 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 23-26 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 29 กนัยายน-02 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ เก็บค่าทวัร ์

สว่นที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
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4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดินทาง 
สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการ 

 ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อ พาสสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 

 

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

