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รหัสโปรแกรม : 24780 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 2 ~ 
FD-DAD001 

 

***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,900 บาท 

04.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคา้เตอรส์ายการบิน 

THAI VIETJET AIR โดยเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลด

สมัภาระ 

07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet  

เท่ียวบินท่ี VZ960   

09.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ 

น าท่านมสัการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 

เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆังวดัท่ีตีประสานกับเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึก

สงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง 

วนัท่ี 
รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ964 (07.30-09.10) – สนามบินดานงั  

วดัหลินอ๋ิง – บานาฮิลล ์ 

 MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า 

- 

 

   

 

วนัที่สอง 
บานาฮิลล ์– เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมงักร  

 

 

HTL 
 CHERISH HUE HOTEL หรือเทียบเท่า         

วนัท่ีสาม 

พระราชวงัไดโนย้ (ถ่ายรูปดา้นนอก) นัง่รถสามลอ้ชิโคล่ – หมู่บา้น

แกะสลกัหินอ่อน – ล่องเรือกระดง้ – รา้น OTOP – เมืองมรดกโลก

ฮอยอนั 
✓ 

 

 

 DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี ่
สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูมิ  

VZ965 (10.10-11.50) 
✓ - - 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - วดัหลินอิ๋ง – บานาฮิลล ์
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เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เขาบานาฮิลล ์(Ba Na Hill) อยูใ่นจงัหวดัดานัง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร 

มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตขึ้ นใหม่ใหม้ีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม 

หมู่บา้นฝรัง่เศส สวนสนุก สวนดอกไม ้พรอ้มกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ Hilight!! นัง่กระเชา้ยาว

ท่ีสุดในโลก ไดร้ับการบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด World Record ประเภท Non Stop กระเชา้น้ีมี

ความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศส

เขา้มาปกครองเวียดนาม ไดส้รา้ง “แฟนตาซี ปารค์” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่  สรา้งใหเ้ป็น

เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี  อิสระทุกท่านตาม

อธัยาศยั บนบานาฮิลล ์แห่งน้ีมีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น 

   ชม หมู่บา้นฝรัง่เศส (French Village) หมู่บา้นสไตล์ฝรัง่เศสสมัยยุคกลางท่ีถูกสรา้งเพื่อเป็นเมืองตาก

อากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม โบสถ ์รา้นขายของท่ีระลึก. 

ชม โรงไวน ์(Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี สรา้งขึ้ นโดยชาวฝรัง่เศส ไวน์ท่ีน่ีจะ

ถูกเก็บรกัษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร. 

ชม สะพานทอง (Golden Bridge) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาท่ีสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตใหต้ั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน ้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวม

ระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอ้มกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบั

การยกชูสะพานไว ้ดูสวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้ องล่างไดอ้ีกต่างหาก เรียกไดว้่าเป็น

จุดเช็กอินท่ีหา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

ชม สวนดอกไม ้ ไฮไลทอ์ีกหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้น

เขาแห่งน้ีมีสีสนัสวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธแ์ละเก็บภาพประทบัใจ 

 สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพนิยาย 

ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบใหท้่านไดท้า้ทายความมันส์ 

อาทิเช่น หนัง4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอื่นๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงั

สามารถเดินชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อของท่ีระลึก มีรา้นอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอัธยาศัย 

จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑห์ุ่นขึ้ ผ้ึง)  หา้มพลาด !! สมัผัส

ประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรางอลัไพน์โคสเตอร ์(Alpine Coaster) นัง่รถรางชมธรรมชาติ เครื่องเล่นท่ีเป็น

ท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมใหช้า้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถ

นัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล.์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ บนบานาฮิลส ์(2) 

  ที่พกั  MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า  

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งท่ีพกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่าน้ัน) 

1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 3 ท่าน เพ่ิม 1,000 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิ่ม 2,500 / หอ้ง 
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หมายเหต ุ:  หอ้งพกั FAMILY มีค่อนขา้งจ  ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณาสอบถามหอ้งพกัมาทาง

บริษัทก่อนท าการจองทวัร ์

>>>> วนัที่พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(3)  

  จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัที่ปกครองดว้ยกษัตริย ์(เวียดนามและชาติ

ตะวนัตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 

13 จะประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจ้ึงมีชื่อวา่เป็นเมืองของกษัตริย ์และเป็นท่ีมา

ของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุด

ประจ าชาติของสตรีเวียดนาม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัชื่อดังของเมืองเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ยเจดีย์

ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลัน่กันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ นอกจากน้ันยงัมีศิลาจารึก ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน ้าหนักถึง 2000 กิโลกรมั รวมถึงรูปป้ัน

เทพเจา้ 6 องค์ คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ

วนัที่สอง  บานาฮิลล ์- เมืองเว ้- วดัเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมงักร  
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การเมืองเวียดนามดว้ยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ 

กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินหใ์นปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้

ความรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นรถ

ออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยูภ่ายในวดั  

จากน้ันน าท่านไปละลายทรัพย์ท่ี ตลาดดงบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย  

น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือเสมือนเรือพระท่ีนัง่ของกษัตริยใ์นอดีต พรอ้มฟังดนตรีพื้ นเมืองเว ้ล่องไป

ตามแม่น ้าเฮียงยางหรือแม่น ้ าหอม ใหท้่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น ้าท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบ

เวียดนามสมยัก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณร์ูปแบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้ นเมืองสองฝั่งแม่น ้าท่ีขุดทราย

ขายเป็นอาชีพหลกั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร (5) 

ที่พกั CHERISH HUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  จากน้ันน าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงัไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม UNESCO 

ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท าการของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนาม

คือพระราชวงเหงียนมีพระองคท์ั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมาถือครองราชยนั์บตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 

1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของ

พระราชวงัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนัตัวพระราชวงัท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองคก์บั เสนาธิ

การและแม่ทับ ทอ้งพระโรงท่ีเรียกว่านครจกัพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ท่ีส าคญัมากท่ีสุดของพระราชวงัคือ

พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทับของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกนัวา่  

”ต๋ือกัม๋ถัน่ พิเศษ!! น าท่านนัง่รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณข์อง

เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามลอ้)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารซีฟู้ดพ้ืนเมือง  พิเศษ เมนูกุง้มงักร (7) 

น าท่านเดินทางสู่ น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่าง

แกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบั

การเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีต

ช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน า

ท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

วนัที่สาม  พระราชวงัไดโนย้ (ดา้นนอก) – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – นัง่เรือกระดง้ –  

รา้น OTOP – เมืองมรดกโลกฮอยอนั - ดานัง 
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ใหท้่านเลือกซื้ อของพื้ นเมืองที่ รา้น OTOP ของดานัง ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อของฝาก ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้น

โบราณซึ่งอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึ่งเป็น 

สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั 

**เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงัน้ันการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวที่ดีท่ีสุด** 

น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน

หลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้น

โบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 

17 จากน้ัน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร (8) 

ที่พกั DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

 (แจกขนมปังเวียดนามใหแ้ก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง) 

10.10 น. น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เท่ียวบินท่ี VZ961 

11.50 น. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

  ########################################################### 

อตัราค่าบริการ 

***เงื่อนไข การเขา้ประเทศเวียดนาม ตอ้งไดร้บัวคัซีน 2 เข็มข้ึนไป*** 
ถา้หากมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ที่นัง่ 

พฤศจกิายน 2565  

วนัที่ 03-06 พฤศจกิายน 2565 13,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 05-08 พฤศจกิายน 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 17-20 พฤศจกิายน 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 18-21 พฤศจกิายน 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่สี่ สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ   
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วนัที่ 26-29 พฤศจกิายน 2565 15,999.- 4,000.- 25 

ธนัวาคม 2566  

วนัที่ 15-18 ธนัวาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 17-20 ธนัวาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

มกราคม 2566  

วนัที่ 01-04 มกราคม 2566 19,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 12-15 มกราคม 2566 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 14-17 มกราคม 2566 15,999.- 4,000.- 25 

กุมภาพนัธ ์2566  

วนัที่ 02-05 กุมภาพนัธ ์2566 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 04-07 กุมภาพนัธ ์2566 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 09-12 กุมภาพนัธ ์2566 16,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 11-14 กุมภาพนัธ ์2566 16,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 16-19 กุมภาพนัธ ์2566 16,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 18-21 กุมภาพนัธ ์2566 16,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 25-28 กุมภาพนัธ ์2566 15,999.- 4,000.- 25 

มีนาคม 2566  

วนัที่ 02-05 มีนาคม 2565 16,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 09-12 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 11-14 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 16-19 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 17-20 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 23-26 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 24-27 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 

วนัที่ 25-28 มีนาคม 2565 15,999.- 4,000.- 25 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

