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LAVENDER IN HOKKAIDO 6D4N

ขอนำท่ ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบิ นไทย
ฟูรำโน่
บิเอะ

โนโบริ เบทสึ

โอตำรุ

โยอิ ชิ
ซัปโปโร

ชมความงามของ ทุ่งลำเวนเดอร์ ที่ ฟำร์มโทมิ ตะ
เมืองเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า Small town of the most
beautiful hills มีจุดชมวิวทางตะวันตกเฉียงเหนือชือ่ Patchwork Road ส่วนทางใต้
ของเมืองชือ่ Panorama Road
เมืองทีม่ แี หล่งน้าพุรอ้ นธรรมชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นังกระเช้
่
าสู่
ฟำร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็ นหมีสนี ้าตาล
หรือหมีดามากกว่า 100 ตัว, เพลิดเพลินความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
ณ นิ กเซ่มำรีนพำร์ค
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตำรุ เอกลักษณ์แห่ง
ั่
วิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญีป่ นุ่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
สวนผลไม้ยำมำโมโตะ เก็บและชิมเชอร์รส่ี ดๆ จากต้น
ช้อปปิ้ ง ย่ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์
และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์เมล่อน และขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด
ชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว
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กำหนดกำรเดิ นทำงเดือนกรกฎำคม 4-9 // 9-14 // 26-31
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.
23.45น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ ยวบิ น TG670

วันที่สอง

สนำมบิ นชิ โตเสะ>> ฟูรำโน่ >> ฟำร์มโทมิ ตะ >> บิ เอ >> ฟำร์มชิ คิไซ >> ยูบำริ

08.30น.

เที่ยง
บ่ำย

ถึงสนำมบิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองฟูรำโน่ เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขา
ไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทาให้เมืองฟูราโน่มอี ากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบ
นัน้ เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร และดอกไม้
นาท่านชมฟำร์มโทมิ ตะ สถานที่บุกเบิกการปลูกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิด
หลากหลายสีสนั อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทีท่ อดยาวไปไกล
จนสุดลูกหูลกู ตา
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอ เมืองเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ ด้ ช่อื ว่า
“Small town of the most beautiful hills” เป็ น เมือ งที่ม ีเ นิ น เขาสลับ ซับ ซ้ อ นอยู่ ท าง
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีจดุ ชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama
Road ทัง้ 2 แห่งเป็ นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสาหรับการถ่ายรูปมุม
กว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สสี นั
สวยงาม รวมทัง้ มองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนัน้ บางบริเวณถูกจัดทาเป็ นทีพ่ กั ชม
วิว มีร้านขายของและห้องน้ าอานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสี นั สดใสบริเวณ
ใกล้เคีย งเพื่อ เพิ่ม มูล ค่ าทางสายตา น าท่ านเข้าชมเนิ น ดอกไม้ส ายรุ้ง เพื่อ ชมความ
งดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซ ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงาม
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ของดอกไม้ท่แี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีท่เี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของ
เกาะฮอกไกโด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองยูบำริ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
คำ่

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม YUBARI RESORT SHUPARO หรือระดับเที ยบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรในโรงแรมที่ พกั
พิ เศษ!!! บุฟเฟต์เมล่อนในมื้ออำหำรคำ่ ของโรงแรม
จำกนัน้ อิ สระให้ ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ธรรมชำติ ที่ อดุ มไปด้วยแร่ธำตุที่มี
สรรพคุ ณ ในกำรรัก ษำโรคต่ ำ งๆ จึ ง เชื่ อ ว่ ำ ถ้ ำ ได้ แ ช่ น้ ำ แร่ แ ล้ ว จะท ำให้ ผิ ว พรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สำม

ยูบำริ >> โนโบริ เบทสึ >> นิ กเซ่ มำรีนพำร์ค >> นัง่ กระเช้ำขึ้นชมสวนหมี >>
จิ โกขุดำนิ >> ซัปโปโร

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่มี ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่ง
ของเกาะฮอกไกโด เพื่อเข้าชม นิ กเซ่ มำรีนพำร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าที่มชี ่อื เสียงแห่ง
หนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับสัตว์น้านานาชนิด นาท่านชมขบวนพาเหรด
นกเพนกวินทีส่ ุดแสนจะน่ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือ้ ม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟำร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดไม่
ว่าจะเป็ นหมีสนี ้ าตาลหรือหมีดามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ้ าตาลทีห่ าได้ยากใน
ปจั จุบนั ทีพ่ บได้ทเ่ี กาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมูเ่ กาะคูรนิ เท่านัน้ พบกับกิจกรรม
ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกัน้
ระหว่างท่านและหมีตวั ใหญ่ท่คี อยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุ กกับ
การทายผลการแข่งวิง่ เป็ ด จากนัน้ ท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี จิ โกขุดำนิ หรือ
หุบเขานรก บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขน้ึ อุดมไปด้วยแร่กามะถัน ซึ่งเกิด
จากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง
เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรก
แห่งนี้ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอก
ไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตาราง

เที่ยง
บ่ำย
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หมากรุกซึ่งแตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ปุ่นซึ่งได้รบั คาแนะนาและ
พัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่

ซัปโปโร >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> สวนผลไม้
ยำมำโตะ >> ซัปโปโร >> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ โอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของ
ญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จน
ได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วย
การสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโร
แมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่าง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือ้
สิน ค้าพื้น เมือ งจากร้านค้าต่ างๆ ที่ถู ก ดัด แปลงมาจากโกดังเมื่อ สมัยก่ อ นได้อีก ด้ว ย
จากนัน้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณ ฑ์กล่ องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ า
โบราณตัง้ เด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึน้ นานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับ
ท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลาย
แบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก

เที่ยง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ยำมำโมโตะ อิสระให้ท่านได้เก็บและชิมเชอร์รส่ี ดๆ จาก
ต้นแบบไม่อนั ้ **ชนิดของผลไม้อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลไม้ในสวน
ทางสวนอาจเปลีย่ นชนิดผลไม้เป็น พรุน พลัมหรือพีช** ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางกลับเมืองซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง ทำนุกิโคจิ และย่ำนซูซูกิโน่ ที่
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คำ่

รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ทน่ี ่ที เ่ี ดียวท่องเทีย่ วได้ตงั ้ แต่
หัวค่ายันดึก เพราะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรีอกี ด้วย
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

อิ สระเต็มวันกับกำรท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้ งที่ เจ อำร์ ทำวเวอร์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ ว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อปปิ้งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็ น
ตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ซปั โปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร โดยมีจุด ชมวิว ตัง้ อยู่ท่ีช นั ้ 38 เรีย กว่ า T38
(Tower Three Eight) ทีร่ ะดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโร
ได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็น ซัปโปโร
ทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุด
กลางเมืองติดๆ กันมีตกึ ESTA ซึ่งที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ
10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตั ๋วขึน้ จุดชมวิวราคา
ประมาณ 720 เยน)

เที่ยง - คำ่

อิ สระมือ้ กลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่หก

ซับโปโร >> สนำมบิ นชิ โตเสะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังจำกอำหำรเช้ำ นำทุกท่ำนสู่ สนำมบิ นชิ โตเสะ
เหิ นฟ้ ำเดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิ น TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ

10.30 น.
15.30 น.
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กำหนดกำรเดิ นทำงเดือนกรกฎำคม 4-9 // 9-14 // 26-31
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

58,900.- บำท

30,500.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,000.- บำท

27,500.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,500.- บำท

22,900.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้เป็ นไป
ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำย
กำรบิ น รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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