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เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมความงามของ
สะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผ่เขยีวขจทีีอ่าราชิยาม่า, วดัโทฟคุจิุ สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยม
ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

นาโกย่า ชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่ อิออน มอลล,์ สมัผสัความงามของ ปราสาทนาโกย่า 
ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ประจ าของเมอืงนาโกย่า, เดนิเล่นชมทศันียภาพของเทศกาลใบไม้
เปลีย่นสทีีโ่ครนัเคย ์

โอซาก้า อสิระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ 
มิเอะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่แจสดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็, ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ ี

ชื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุ่ นที ่สวนนาบานะโนะซาโตะ  

 

เท่ียวเต็มทกุวนั!! ไม่มีฟรเีดย ์

 

ก าหนดการเดินทาง 28 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 2560 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ >> นาโกย่า 

21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการบิน 
เจแปน แอรไ์ลน์เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง          นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> วดัโทฟคุจิุ >> โอซาก้า >> ชินไซบาชิ 

 
 
 
 
 
 
 
00.40 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL738 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโย
มิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่
เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนั
ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้
วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 
นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุด
ในกรุงเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิย
มิสึ และเชิญดื่มน ้ าศักดิส์ ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนัน้เดินตามทางสมัผัสกับร้านค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น
ก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบั
ไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญีปุ่่ น ส าหรบั
คนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที่ขึน้
ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่, เครื่อง
เซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่วดัโทฟุคจิุ สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีโดยบรเิวณ

วดัจะมตี้นเมเป้ิลกว่า 2,000 ต้น เรยีงรายพรอ้มใจกนัเปลีย่นสเีป็นสสีม้สแีดงสลบัสกีนัอย่าง
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สวยงามทัว่บรเิวณวดั วดัแหง่นี้สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1236 โดยตระกลูฟูจวิาระ เป็นวดันิกายเซน็ 
โดยชื่อของวดัโทฟุคุจนิี้ เป็นการน าชื่อของวดัใหญ่ทัง้สองแห่งของเมอืงนาราที่อยู่ภายใตก้าร
ปกครองของตระกูลฟูจวิาระเช่นกนั นัน่คอืวดัโทไดจ ิและวดัโคฟุคุจ ิไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า อสิระให้ท่านช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ
โอซาก้า ทัง้รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มสีนิค้ามากมาย ทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด 
ชสีทารต์แสนอรอ่ย จนถงึอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์ และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสุด สมัผสัชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่โตเกียว  รวมทัง้
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกบัจุดเด่นของแต่ละรา้นค้า เช่น ปู
ยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ ปลาปักเป้าตวัใหญ่ หน้ารา้นอาหารทีม่สี่วนผสมหลกัเป็น
ปลาปักเป้า ที่พ่อครวัจะต้องมใีบการนัตคีวามสามารถก่อนเปิดรา้น และสญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ น และ
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมโบร ิซึ่งท่านสามารถลิม้ลองขนมหรอือาหารขึน้ชื่อของนคร
โอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดเส้นทาง 
นอกจากนี้ ในยา่นนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้
หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาอกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL SHINSAIBASHI หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม          โอซาก้า >> เกียวโต >> อาราชิยาม่า >> สะพานโทเกท็สึ >> ป่าไผ ่>>  
                         มิเอะ >> แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ >> สวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่เมืองเกียวโต เพือ่น าทา่นเดนิชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตคิทีช่าวญีปุ่่ นมกัจะ

ไปเทีย่วพกัผอ่นในวนัหยดุเพือ่ชืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาตติามฤดกูาล น าทา่นชม
สะพานโทเกท็สึ มคีวามยาว200เมตร ซึง่ชือ่ของสะพานนี้มคีวามหมายว่าสะพานทีม่องเหน็
ดวงจนัทรอ์ยูข่า้งหน้า เบือ้งล่างของสะพานคอืแมน่ ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภเูขาอารา
ชยิามา่ทีย่งัคงความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่ทีม่าท่องเทีย่วทีแ่หง่นี้ จงึเลอืก
ทีจ่ะใชบ้รกิารเรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยชืน่ชมความสวยงามโดยรอบขา้งเมือ่ขา้มสะพาน  
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น าทกุทา่นเดนิชมป่าไผ ่ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้ง เป็นไผท่ีใ่ชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความ
สวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขยีวขจ ี
นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เลก็ๆ จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผ่มากมาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเด นิทางสู ่ เม ืองมิเอะ  เพื ่อน าท ่านสู ่ แจสดร ีม  นากาชิม ่า  เอาท ์เล ต็ 

(JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน  MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็น  OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์
เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ  มากมาย มรีา้นค้ามากกว่า 240 รา้นให้
ท่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที่นี่เลอืกออกแบบให้มสีไตล์ๆ คล้าย
กบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา  จากนัน้   น าท่าน
เดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี่ได้รวบรวมดอกไม้
จากหลายสถานที่ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น เป็นสวนดอกไม้อกีแห่งหนึ่งที่ได้รบั
ความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุ์ดอกไมห้รอืว่าลกัษณะของ
การจดัสวนดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไมท้ี่เปลี่ยนแปลงกนัออกไปตาม
ฤดูกาล โดยช่วงเดอืนตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที่สวนดอกไมใ้นช่วงหวัค ่า  ซึ่ง
การจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ หรอื ILLUMINATION นัน้ เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ นและ
ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป ได้เวลาอนัสมควร 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี              นาโกย่า >> ปราสาทนาโกย่า >> โครนัเคย ์>> อิออน มอลล ์ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สรา้งโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ในยุค

สมยัเอโดะ โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นฐานบญัชาการให้กบัเมอืงหลวงโตเกยีวและแต่งตัง้ให้
บุตรชายคนทีเ่ก้าเป็นผูค้รองเมอืง ตวัปราสาทเดมิไดถู้กทหารพนัธมติรบุกท าลายไปใน
สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ปัจจุบนัตวัปราสาทที่เปิดให้ท่องเที่ยวมลีกัษณะเด่นคอื ที่บน
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ยอดของปราสาทมปีลาโลมาคู่หุม้ดว้ยทองทีม่นี ้าหนกัถงึ 18 กโิลกรมั ซึง่ปลาโลมาแต่ละ
ตวัมนี ้าหนักถึง 44 กโิลกรมั ชาวเมอืงนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้เป็นเครื่องคุ้มครอง
ปราสาทและชาวเมอืงนาโกย่า จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนาโกย่า โดยชาวเมอืง
จะเรยีกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คนิซาช”ิ หรอื “ซาชโิฮโกะ” อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความ
ประทบัใจกบัปราสาทตามอธัยาศยั จากนัน้ออกเดินทางสู่โครนัเคย ์

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมทศันียภาพของเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสทีี่โครนัเคย ์บรเิวณภเูขาออิโิม

ร ิซึง่ขึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณ
ภูเขาจะมใีบไมเ้ปลีย่นสสีลบักนัระหว่างสเีหลอืง สแีดง สสี้ม ทัว่ทัง้ภูเขา โดยบรเิวณจุด
ถ่ายภาพยอดนิยมนัน้ คอืบรเิวณรมิแม่น ้าโทโมเอะ ซึง่จะมสีะพานไทเกท็สเึคยีวสแีดงที่
ทอดขา้มแม่น ้า อสิระให้ท่านไดด้ื่มด ่ากบัความงามของธรรมชาตใินช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่น
สพีรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่อิออน มอลล ์ให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภคแบบฉบบัคนญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นแบรนดต่์างๆ หรอื
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสนิค้ายอดนิยม อาท ิขนมญี่ปุ่ น ช็อคโกแลตต่างๆ 
เหลา้บ๊วย สาเก กาแฟฯลฯ  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล ์
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYOKO INN CHUBU หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า             นาโกย่า >> กรงุเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดินจากโรงแรมสู่สนามบินนาโกย่า (Chubu Centrair International Airport)  
 เพ่ือท าการเชค็อิน  
10.20น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL737 
14.50น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความ

ประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 28พฤศจิกายน – 2ธนัวาคม 2560 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 14 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 35,900.-  บาท 20,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 32,300.-  บาท 18,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 27,000.-  บาท 15,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 
 
 


