
 

 

 

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 

5D3N BY TG 
 

 

VTG นําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่น สมัผสัความงามฤดหูนาวของเกาะฮอกไกโด 
โดยสายการบินไทย 

โทมามุ            สนุกสุดเหวี�ยงกบักิจกรรมหนา้หนาวหลากหลายที� โฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ 
โนโบริเบทสึ  หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ" งยงัคง

มีควนัพวยพุง่จากนํ%าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดและพบความมหศัจรรยแ์ละน่าเกรงขามของ
ธรรมชาติ 

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที" ต ั%งอยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี" ยมชม ฟารม์
หมีสีนํ,าตาล ชมหมีสายพนัธุพื์% นเมืองฮอกไกโดกวา่รอ้ยตวั, นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื" อ
ชมทิวทศัน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ 

โอตารุ เก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลกัษณแ์หง่วิถีชีวิต 2 
ฝั"งคลอง, เพลิดเพลินกบัเสียงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี,  

ซปัโปโร   สมัผสับรรยากาศ ตลาดปลายามเชา้, ชม อาคารที�ทําการรฐับาลเก่า หรือที" รูจ้กักนัใน
นามทาํเนียบอิฐแดง,อิสระชอ้ปปิ% งที"  ซซูกิูโน่  

ชิโตเสะ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ% งที"ออน มอลล ์

 
 

พเิศษ!! ออนเซ็น 1 คืน + กจิกรรมในโทมามุ 

 

กาํหนดวนัเดินทาง  16-20 มกราคม 2563  
05-09 / 12-16 มีนาคม 2563   

 

 



 

 

20.30น.  พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั,นที� 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 
เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขั,นตอนการเช็คอิน 

23.55น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยเที�ยวบิน TG670 

 

08.20น.  เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผ่านขั,นตอนการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ นําทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที" มีแหลง่นํ%าพุรอ้นธรรมชาติที" มีชื" อเสียงแหง่หนึ" ง
ของเกาะฮอกไกโด นําทา่นชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที"  จิโกขุดานิ บอ่โคลนเดือดที" ธรรมชาติไดส้รา้งสรรค์
ขึ%น ซึ" งเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวยพุง่ขึ%นมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอง่ขนาดใหญ ่ไดเ้วลาอนั
สมควรนําทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบโทยะ  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําทา่นสู ่ภูเขาไฟอูสุซงั เพื�อขึ,นกระเชา้ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทศันภ์ูเขาไฟโชวะ 

(โชวะชินซงั) ภูเขาไฟที" เกิดจากการสั"นสะเทือนของเปลือกโลกในปีค.ศ.1943 (หรือปีโชวะของญี" ปุ่น ซึ" งเป็นที" มา
ของชื" อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความรอ้นใตพิ้ภพไดด้นัพื% นดินสูงขึ%นมาเรื" อยๆ ติดตอ่กนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาสูง
ถึง 400 เมตร ดงัเห็นไดใ้นปัจจุบนั และยงัคงมีพลงังานความรอ้นอยู ่แมว้า่ในชว่งฤดูหนาวหิมะจะตกมากแคไ่หน 
บนภูเขาไฟโชวะชินซงักลบัไมมี่หิมะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซงั ทา่นจะไดพ้บกบั ฟารม์หมีโชวะ
ชินซงั ใหท้า่นไดส้มัผสัความน่ารักและฉลาดแสนรูข้องหมีสีนํ%าตาลนับ 100 ตวั ที" ใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาดูยาก ใน
ญี" ปุ่นนี% จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทา่นั%น ชาวไอนุเชื" อกนัวา่หมีสีนํ%าตาลนี% ถือเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย  
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารในโรงแรมที�พกั 
จากนั,นอิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ,าแร่ธรรมชาติ ที�อุดมไปดว้ยแร่ธาตุที�มีสรรพคุณในการ
รกัษาโรคต่างๆ จึงเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ,าแร่แลว้ จะทําใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึ,น 
 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ หนึ" งในเมืองโบราณที" เคยเป็นเมืองทา่สําคญัทางตอนเหนือของประเทศญี" ปุ่น ใน
สมยักอ่นใชใ้นการขนถา่ยสินคา้ตา่งๆ และทาํการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ" ง จนไดชื้" อวา่เป็น Wales of the 
North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดว้ยการสรรสรา้งอยา่งลงตวัในสไตลยุ์โรป นําทา่นเก็บภาพ
ความประทบัใจกบัวิวแสนโรแมนติคของโกดงัเกา่ที" สะทอ้นบนผิวนํ%าของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมระหวา่ง
ดินแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และทา่นยงัสามารถเลือกซื% อสินคา้พื% นเมืองจากรา้นคา้
ตา่งๆ ที" ถูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมื" อสมยักอ่นไดอี้กดว้ยไดเ้วลาอนัสมควร พาทา่นเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจาก
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ที" ส่งเสียงดนตรีตอ้นรับทา่น ภายในอาคารทา่นจะไดช้มวิวฒันาการของกลอ่งดนตรีและ

วนัแรก          กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)  

วนัที�สอง ชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกขุดานิ – ทะเลสาบโทยะ- นั �งกระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอูสุ 
ฟารม์หมีสีนํ,าตาล  

วนัที�สาม            โทยะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร - ที�ทําการรฐับาลเก่า -                    
                       ชอ้ปปิ, งซูซกิูโน่ 



 

กลอ่งดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื% อกลอ่งดนตรีที" ทา่นชื" นชอบหรือจะเลือกจดัทาํกลอ่งดนตรี
ของคุณเองที" มีเพียงชิ%นเดียวในโลกก็ได ้นอกจากนี% ยงัมีนาฬิกาไอนํ%าโบราณที" ตั%งเดน่อยูห่นา้อาคารพิพิธภณัฑ ์ที" มีอายุ
การใชง้านนานนับศตวรรษคูก่บัเมืองโอตารุ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นสู ่นําทา่นชม อาคารที�ทําการรฐับาลเก่า หรือทาํเนียบอิฐแดง สรา้งขึ%นในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี% ถือ

เป็นสญัลกัษณข์องเมืองซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลี" ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท ์สหรัฐอเมริกา ใช ้
อิฐในการกอ่สรา้งประมาณ 2.5 ลา้นกอ้น ผูที้" ออกแบบอาคารนี% เป็นสถาปนิกทอ้งถิ" นและใชว้สัดุภายในประเทศ 
อาคารนี% เคยเป็นอาคารที" ใหญแ่ละสูงที" สุดในญี" ปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ ตอ่มาถูกไฟไหมท้าํใหต้อ้ง
สรา้งขึ%นมาใหม ่ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบนัไดอ้นุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมและใชส้าํหรับตอ้นรับบุคคลสาํคญัทาง
การเมืองของรัฐบาลญี" ปุ่น นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ย่านทานุกิโคจิและย่านซซูกิูโน่ ที" รวบรวมรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย
กวา่ 200 รา้นคา้ เอาไวที้" นี" ที" เดียวทอ่งเที" ยวไดต้ ั%งแตห่วัคํ"าจนถึงเที" ยงคืน เพราะเป็นแหลง่ทอ่งเที" ยวสําหรับนักทอ่ง
ราตรีอีกดว้ย 

คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําทา่นออกเดินทางสู่ ตลาดปลายามเชา้ พาทา่นเดินเลน่สมัผสักบับรรยากาศของตลาดปลายา่นใจกลางเมือง 

แหลง่รวมรา้นขายอาหารทะเลสายพนัธุต์า่งๆ ทั%งแบบสด และแบบแหง้ ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิด ใหท้า่นไดเ้ลือก
ซื% อ จากนั%นนําทา่นออกเดินทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือเดิมชื" อศาลเจา้ซปัโปโร แตเ่ปลี" ยนชื" อเพื" อใหส้มกบัความ
ยิ" งใหญข่องเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตแหง่นี% จะคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม ้
จะไมไ่ดมี้ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เกา่แกนั่บพนัปี แตที่" นี" ก็เป็นที" สาํหรับคนทอ้งถิ" นไดก้ราบไหวสิ้" งศกัดิW สิทธิW และเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวฮอกไกโด  

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย  นําทา่นเดินทางสูโ่ฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ สกีรีสอร์ทระดบัหรู ที" มีกิจกรรมสาํหรับฤดูหนาวมากมายใหท้า่นไดเ้ขา้

ร่วมและสัมผสักบัหิมะสีขาวบริสุทธิW ไดอ้ยา่งเต็มที"  รวมไปถึงกิจกรรมในร่มอีกมากมาย คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศดี 
รา้นอาหารบรรยากาศอบอุน่ อาหารรสเลิศ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ 
ดงัตอ่ไปนี%  
-สกีและสโนวบ์อรด์ ที" โทมามุมีลานสกีขนาดใหญ ่เหมาะกบัคอร์สสกีหลากหลายระดบัใหท้า่นไดเ้ลือกเลน่ หรือ
หากจะเริ" มเรียนการเลน่สกี ก็มีเจา้หนา้ที" ผูช้าํนาญคอยแนะนําอยา่งละเอียด 
-สโนว ์โมบิล มีหลากหลายเสน้ทางใหท้า่นไดเ้ลือก ตั%งแต ่3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 กิโลเมตร มีทั%งคอร์สสาํหรับ
เด็กและผูใ้หญ ่
-บานาน่า โบท๊ และสโนว ์ราฟติ, ง ประสบการณแ์ปลกใหมใ่หท้า่นไดล้องนั"งบานาน่า โบท๊ และเรือยางลอ่งไปตาม
พื%นหิมะ สนุกไมแ่พก้ารลอ่งเรือในนํ%าทะเล  
-สโนวชู์ ทวัร ์หากทา่นอยากลองกิจกรรมเดินป่าหิมะ ทา่นสามารถเลือกเขา้คอร์สเดินป่าหิมะ โดยสวมใสร่องเทา้
ชนิดพิเศษที" ใชเ้ดินบนพื%นหิมะโดยเฉพาะ  โดยในหนึ" งคอรส์ใชเ้วลาเพียง 45 นาทีเทา่นั%น  
 

 

วนัที�สี�  ซปัโปโร - ตลาดเชา้-ศาลเจา้ฮอกไกโด - โทมามุ  
 สนุกกบักจิกรรมหนา้หนาวที�โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ - อิออน มอลล ์               



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เสลท ใหท้า่นไดส้นุกกบัการลื" นไถลกระดานหิมะบนเนินที" ปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว  
-ไอซ ์วิลเลจ ชว่งเย็นใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเลน่ในหมูบ่า้นนํ%าแข็ง ภายในมีสิ" งกอ่สรา้งหลากหลายที" ลว้น
สรา้งจากนํ%าแข็งทั%งหมด ไมว่า่จะเป็น คาเฟ่, บาร,์ รา้นอาหาร, โบสถ ์ฯ ภายในหมูบ่า้นมีการประดบัไฟและแสงเทียน 
เพิ" มความสวยงามใหบ้รรยากาศโดยรอบดูอบอุน่และโรแมนติคมากขึ%น นอกจากนี% ยงัมีกิจกรรมอื" นๆ อีกมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลือกสนุกสนาน 

**ราคาทวัรร์วมกิจกรรมสเลทและคา่เขา้ชมหมูบ่า้นไอซ ์วิลเลจ เทา่นั%น หากทา่นตอ้งการเขา้ร่วม  
กิจกรรมอื" นๆ แทนการเลน่สเลท ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการคืนเงินคา่สเลท** 
**ไมร่วมคา่กิจกรรมอื" นๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอรต์ โทมามุ** 
**ปริมาณหิมะสาํหรบักิจกรรมตา่งๆ ขึ%นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ** 

  นําทา่นออกเดินทางสู ่อิออน มอลล ์หา้งสรรพสินคา้ที" มีสินคา้หลากหลายรูปแบบใหท้า่นไดเ้ลือกซื% ออาทิเชน่
ของใชใ้นบา้น, เครื" องแตง่ตวั, ของเลน่, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นอาหาร 

คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
            ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 
10.55 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยเที" ยวบิน TG671 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที�หา้            สนามบินซิโตเสะ - สุวรรณภูมิ  



 

 
 

กําหนดวนัเดินทาง  16-20 มกราคม 2563   

 
กําหนดวนัเดินทาง  05-09 / 12-16 มีนาคม 2563   

 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั,งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ,นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ̂ิในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ไดร้บั
การอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนั,นๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธ̂ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนี, รวม 

1. คา่ตั[วโดยสารเครื" องบินไป-กลบั ชั%นประหยดั 
2. คา่ที" พกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที" ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที" ระบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกที์" คอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั _วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั _วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 37,900.- 19,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,900.- 17,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,900.- 12,900.- 

สําหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 8,900.- 8,900.- 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั _วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั _วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 19,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 34,900.- 17,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 12,900.- 

สําหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 8,900.- 8,900.- 



 

** เด็กอายุตํ �ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึ,นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ�งเดียว ** 
6. คา่ภาษีนํ%ามนั ที" สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที"  15 พฤศจิกายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิ" มเติม ในกรณีที" ทางสายการบิน

มีการเรียกเก็บเพิ" ม  
 
อตัราค่าบริการนี, ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับทา่น 
ที" ถือตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เครื" องดื" ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่นํ%าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที" เกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงื�อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง 30 วนั 
 
การยกเลิก:  กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั%นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิW ในการคืนเงินมดัจาํทั%งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิW ในการเปลี" ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั%งนี% ขึ%นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัที" สุด 
ทางบริษทั ฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี" ปุ่น / การนําสิ" งของผิดกฎหมาย / 
เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสื" อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติตา่งๆ และการยกเลิก
เที" ยวบิน  ซึ" งทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทั%งหมด หรือ บางสว่น  นอกจากนี%   ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิW ในการเปลี" ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั%งนี% ขึ%นอยูก่บัอตัราแลกเปลี" ยนของเงินสกุลเยน 
2.ในกรณีที" เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร ์ไดก็้ตอ่เมื" อทางสายการบิน 
และ โรงแรมที" พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนั%นใหแ้ลว้เทา่นั%น 

 
บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี�ยนแปลงรายการ ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคา

อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 


