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น ำชมเมืองสีหนุวิลล์(ก  ำปงโสม) เมืองตำกอำกำศชำยทะเลอันดับหน่ึงของกัมพูชำ และเป็นเมืองทำ่เรือน ำ้ลึกระดับ

สำกลแห่งเดียวของกัมพูชำ ชมหำดโอจือเตียล(Ochheuteal Beach) ติดอันดับ 8 ในกำรจัดอับดับ 10 สุดยอดหำดในเอเชีย 
โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของออสเตรเลีย เที่ยวชมและสัมผัสทะเลหมอกที่ภโูบโก (เมืองในหมอกจริง) พัก
โรงแรมหรูธำรสูร์ไฮแลนด์รีสอร์ทระดับ 5 ดำว (ในอดีตคือพระรำชวังที่เปล่ียนมำเป็นโรงแรมหรูสมัยฝรั่งเศสปกครอง และ
ฐำนที่ม่ันทหำรเขมรแดง) นับเป็นสถำนที่ทอ่งเที่ยวที่น่ำสนใจอีกหน่ึงในเขตจังหวัด ำปอต นอกจำกน้ันน ำชมกรุงพนมเปญ 

เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ชมพระรำชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ คุกตุลสะแลง วัดพนม และ       
ช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองที่ตลำดชำทะไม และสัมผัสวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่อันเรียบง่ำยของชำวกัมพูชำ เสมือนหน่ึงมรดกอันล ำ้

ค่ำมำกมำย เที่ยวสบำยๆ และปลอดภัยในกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว โดย..สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines 
บริกำรด้วยควำมประทบัใจ.. ผู้ บุกเบิกเส้นทำง GATE WAY INDOCHINA   ที่ช  ำนำญเส้นทำงอินโดจีน ทำงรถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน และล่องเรือแม่น ำ้โขง เป็นพิเศษ   

 

ขึน้เคร ือ่ง..สนามบนิดอนเมอืง กลบั..สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

ก าหนดการเดนิทาง    13-15, 21-23 ตค., 10-12, 24-26 พย., 8-10, 22-24 ธค.60 ท่านละ 15,900 บาท 

8-9 ทา่น เดนิทางไดทุ้กวนั (ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย)   ท่านละ 15,900 บาท 

 30 ธค.-1 ธค., 31 ธค.-2 มค.61    ท่านละ 17,900 บาท 
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วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง-พนมเปญ-สหีนุวลิล(์ก าปงโสม)-หาดสุขา-หาดโอจือ

เตียล-ก าปอต-ภูโบโก-เทพีขะเมา  

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ(อำคำร 1) ประตู 4 แถวที่ 5 เคำร์เตอร์

สำยกำรบิน JC Cambodia International Air Lines(QD) เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ  ำนวย

ควำมสะดวกแก่ทำ่น  

08.20 น. เหิรฟ้ำสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดย... สายการบิน JC  International Air Lines เท่ียวบินท่ี 

QD682   

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ(โปเชนตง) ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองรับสัมภำระเรียบร้อย แล้วน ำ

ทำ่นดินทำงสู่พระสีหนุ หรือสีหนุวิลล ์ (Sihanoukville) เป็นจังหวัดเลก็ๆ ทำงทศิตะวันตกเฉียงใต้ของ
กัมพูชำ ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงพนมเปญ 185 กิโลเมตร แต่เดิมเมืองทำ่แห่งน้ีรู้จักกันในนำม "เมืองกมัปง
โสม" ถือเป็นเมืองตำกอำกำศชำยทะเลอันดับหน่ึงของกัมพูชำ และยังเป็นเมืองทำ่ส ำคัญโดยมีทำ่เรือน ำ้ลึก

ระดับสำกล(International Port) แห่งเดียวของกัมพูชำ 
เที่ยง ถึงเมืองพระสีหนุ หรือ สหนุวิลล ์รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น... 

บ่ำย ชมหาดสุขา(Sokha Beach) และหาดโอจือเตียล(Ochheuteal Beach)  มีทรำยขำวทอดยำวประดับด้วยต้น
สนเป็นระยะ หำดสวยแห่งน้ีเป็นที่นิยมทั้งในหมู่ชำวกัมพูชำและนักทอ่งเที่ยวต่ำงชำติ โดยสีหนุวิลล์น้ันมี

ชื่อเสียงในหมู่นักทอ่งเที่ยวชำวต่ำงชำติเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะชื่อเสียงจำกชำยหำดจ  ำนวน 5 แห่ง ซ่ึงมี

จ  ำนวน 2 หำด ได้แก่ หำดสุขำ(Sokha Beach) และหำดโอจือเตียล (Occheuteal Beach) ที่ได้รับกำรยกย่อง
ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดหำดในเอเชีย(ติดอันดับ 8) โดยหนังสือพิมพ์ Sunday Herald Sun ของประเทศ
ออสเตรเลีย นอกจำกชื่อเสียงในเรื่องของชำยหำดที่สวยงำมแล้วน้ันสีหนุวิลล์ยังมีเกาะต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

ทำงด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ เกำะRussei หรือ เกำะไผ่ , เกำะRong , เกำะRong Samlon , 
เกำะถัง (Koh Tang) ,เกำะPos หรือที่รู้จักกันในนำม เกำะมรกต หรือ เกำะงู และสุดท้ำยคือ เกำะ Dek 
Koul  จำกน้ันอ  ำลำเมือง สีหนุวิลล์ เดินทำงสู่ภูโบโก(Bokor National Park) จังหวัดก  ำปอต ภูโบโกตั้งอยู่ใน
อุทยำนแห่งชำติพระมณวีง มีควำมสูง 1,080 เมตรจำกระดับน ำ้ทะเล เม่ือช่วงต้นปี 1920 ในขณะที่
ปกครองกัมพูชำ ชำวฝรั่งเศสได้ส ำรวจเขตที่รำบสูงภโูบโก เทอืกเขำน้ียำวประมำณ 20 กิโลเมตร ห่ำงจำก
ชำยฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร อำกำศเยน็สบำยตลอดปี ซ่ึงเหมำะส ำหรับกำรก่อสร้ำงเขตตำกอำกำศให้แก่

ทหำรและพระบรมวงศำนุวงศ์โดยได้มีกำรก่อสร้ำงโบสถ์ ไปรษณย์ี โรงเรียน โรงแรมและคำสิโนซ่ึงถือเป็น

ช่วงที่โบโกเฟ่ืองฟูเป็นอย่ำงมำก ก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งจนรกร้ำงและทรุดโทรม เน่ืองจำกกำรท  ำลำยของ

สงครำมและภัยฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ร่องรอยแห่งกำลเวลำยังแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนตำมส่ิงปลูกสร้ำงที่ยัง

หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ำทศันียภำพที่น่ีสวยงำมและล้ีลับมำก มองไกลๆ กจ็ะเห็นเนินเขำ 3 

แห่งเหมือนวัวที่มีโคกบนหลัง ดังน้ันชำวกัมพูชำจึงเรียกเนินเขำแห่งน้ีว่ำภโูบโก ซ่ึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ 
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สวรรค์ที่ล้ีลับของกัมพูชำ ชมอนุสาวรียเ์ทพีขะเมา(Khmau) ที่มีควำมสูง 20 เมตร ซ่ึงเป็นสถำนที่ที่ผู้แสวง

บุญแวะเยือนเพ่ือขอพร 

ค ่ำ ถึงภูโบโกน ำเข้ำที่พกัโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว  THANSUR BOKOR HIGHLAND RESORT  จำกน้ัน

รับประทำนอำกำรค ่ำรา้น… หลังอำหำรพักผ่อนอิสระ  

วนัทีส่อง  วดั SAMPOV PRAM-โบสถห์นิเกา่-ภูโบโก-ก าปอต-พนมเปญ 
 

เช้ำ อรุณสวัสด์ิยำมเช้ำ สูดอำกำศยำมเช้ำอันบริสุทธิ์  และสัมผัสบรรยำกำศที่สดชื่นทำ่มกลำงสำยหมอกแดน

สวรรค์ล้ีลับอันแสนโรแมนติค ตำมอัธยำศัย 
07.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำห้องอำหำรโรงแรม  
09.30 น. น ำชมวดั Sampov Pram เป็นที่เกบ็รักษำบันทกึลับเกี่ยวกับเรื่องรำวควำมรักของเจ้ำหญิง นำงนำคและ

เจ้ำชำยพระทองซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชำวกมัพูชำ เม่ือมองจำกวัดนักทอ่งเที่ยวจะมองเห็นป่ำที่ทอดยำวไปยัง

ชำยฝั่งทะเล ภำยในวัดมีภำพสวยงำมเกี่ยวกับศำสนำที่มีอำยุกว่ำร้อยปี เม่ือมำเยือนที่น่ี ชมโบสถหิ์นเก่า 

ทศันียภำพที่สวยงำมของโบโกได้ดึงดูดใจผู้ผลิตภำพยนตร์หลำยคนให้ใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท  ำภำพยนตร์ เช่น

เรื่อง “City of ghosts” และ “R-Point” ตั้งแต่ปี 2012 รัฐบำลกัมพูชำได้เปิดเขตตำกอำกำศธำนสูร โบโก ไฮ

แลนด์ (Thansur Bokor Highland) ที่มีร้ำนอำหำร โรงแรมและคำสิโนที่ได้มำตรฐำนสำกลเพ่ือบริกำรแก่

นักทอ่งเที่ยวโดยหวังว่ำ นักทอ่งเที่ยวจะเดินทำงไปเยือนโบโกเพ่ิมมำกขึ้น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น.... 

บ่ำย อ าลาภูโบโก เดินทำงสู่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงผ่ำนจังหวัดก  ำปตอ ชมวิวทวิ 

ทศัน์ และวิถีชีวิตชำวบ้ำนระหว่ำงทำง  

17.00น. ถึงกรุงเทพพนมเปญ  เมืองหลวงของประเทศกัมพูชำ น ำทำ่นเข้ำที่พกั SAMNANG LAOR PHNOM 
PENH / KRAVAN HOTEL (4 ดาว) หรือเทยีบเทำ่   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำรา้น...  หลังอำหำรอิสระ หรือจะชมแสง สี เสียงยำมรำตรี กรุงพนมเปญ ตำมอัธยำศัย 
วนัทีส่าม            พระราชวงัเขมรนิทร-์วดัพระแกว้-เรอืนค าตุลสะแลง-ตลาดชาทะไม

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต-ิวดัพนม-พนมเปญ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

07.00 น.        รับประทำนอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น.  น ำชมพระราชวงัเขมรินทร ์ พระรำชวังหลวง ซ่ึงสร้ำงขึ้นตำมรูปแบบศิลปะเขมร โดยควำมช่วยเหลือของ

ฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1866 และใช้เป็นที่ประทบัของเจ้ำนโรดมสีหนุ ที่เสดจ็กลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี ค.ศ.

1992  ที่ตั้งพระรำชวังแห่งน้ีอยู่บนฝั่งตะวันตกของล ำน ำ้สำขำ 4 สำยของแม่น ำ้โขง เรียกว่ำ “จตุมุข”  ชมพระ

ที่น่ังจันทรฉำยำ พระที่น่ังเทววินิจฉัย(ท้องพระโรง) พระรำชวังเขมรินทร์ เป็นต้น แล้วชมวดัพระแกว้ ซ่ึงชำว

กัมพูชำเรียกว่ำ เจดียเ์งิน (Silver Pagoda) นมัสกำรพระแก้วมรกตของเขมร ซ่ึงสร้ำงตำมแบบพระแก้วมรกต

ของไทย แต่ของเขมรเป็นแก้วหล่อ และจุดที่น่ำสนใจคือ พ้ืนภำยในพระอุโบสถปูด้วยกระเบ้ืองที่ท  ำจำกเงิน

แท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีน ำ้หนักรวมกันถึง 5,000 ตัน ชมคุกตุลสะแลง อนุสรณแ์ห่งควำมโหดร้ำยของเมขร
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แดง สถำนที่กักขังนักโทษทำงกำรเมืองในยุคสงครำมฆ่ำลำงเผ่ำพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็นโรงเรียนที่สอน

ในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็นสถำนที่บัญชำกำร น ำโดย พล พต ปัจจุบันอำคำรแห่งน้ีได้จัดเป็น

พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องรำวที่หลงเหลือจำกอดีต ภำยในมีภำพถ่ำยของเหย่ือที่ถูกสังหำรและอำวุธที่ใช้ในกำร

ทรมำนจัดแสดงอยู่ ภำยหลังจำกเขมแดงหมดอ  ำนำจลงในปี ค.ศ.1978 ได้มีกำรขุดกะโหลกศรีษะของเหย่ือ

กว่ำ 8,000 ชิ้น ขึ้นมำ และบำงส่วนได้จัดแสดงไว้ ณ ที่แห่งน้ี   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวันรา้น…   

บ่ำย ช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองที่ตลาดชาทะไม(Central Market) ซ่ึงสร้ำงขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1937 สมัยที่ยังเป็นอำณำ

นิคมของฝรั่งเศส เป็นตึกแบบอำร์ตเตโก ซ่ึงมีเพดำนสูง ควำมมีชีวิตชีวำของพนมเปญมีเสน่ห์อยู่ที่ตลำด ซ่ึง

เตม็ไปด้วยสินค้ำรำคำถูก อำท ิเช่น เคร่ืองประดับ อัญมณ ี และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ผ้ำไหมลำยพ้ืนเมือง 

สินค้ำของฝำกประเภทของกินของใช้ อุปกรณอ์ิเลคทรอนิก เส้ือผ้ำ นำฬิกำ กระเป๋ำ ฯลฯ เป็นต้น เลือกซ้ือ

อิสระตำมอัธยำศัย จำกน้ันชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ เป็นพิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์และ

โบรำณคดีชั้นน ำของประเทศ สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1918 และได้เปิดให้เข้ำเย่ียมชมเป็นทำงกำรโดยสมเดจ็พระ

ศรีสุวัตทิ์ในปี ค.ศ.1920 และเพ่ิงได้รับกำรบูรณะหลังจำกยุคสมัยเขมรแดง พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นตัวแทนที่ดีที่สุด

ของสถำปัตยกรรมของกรุงพนมเปญ และสร้ำงตำมแบบลักษณะศิลปะปรำสำทโบรำณของกัมพูชำ ภำยในมี

กำรจัด.. ซ่ึงท  ำหน้ำที่เป็นที่รับใช้ทำงด้ำนศำสนำและมีกำรรวบรวมประติมำกรรมของศำสนำฮินดูและพุทธ 

แสดงงำนศิลปะกว่ำ 14,000 ชิ้น รวมมีรูปป้ันเซรำมิกส์ ส ำริด ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ จนถึงยุคสมัย

กลำงของรำชอำณำจักรกัมพูชำ รวมถึงประติมำกรรมชุดเต้นร ำในศตวรรษที่ 19 และเรือพระรำชพิธี 

โบรำณวัตถุที่งดงำม และน่ำประทบัใจอย่ำงย่ิง คือเทวรูปพระนำรำยณบ์รรทมสินธุ์ส ำริด ซ่ึงขุดพบที่ปรำสำท

แม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร นอกจำกน้ียังมีกำรแสดงหัตถรรมจำกไม้ งำนแกะสลักหิ และงำนศิลปะ

พ้ืนบ้ำนของเขมรด้วย แล้วน ำวดัพนม ซ่ึงอยู่ใจกลำงนครพนมเปญ เป็นหน่ึงในวัดที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน

ที่สุดของกัมพูชำ เม่ือมองจำกไกลๆ จะเห็นวัดพนมตั้งอยู่บนภเูขำสูง ๒๗ เมตรและถูกโอบล้อมด้วยสีเขียว

ของต้นไม้โบรำณ  ตำมค ำบอกเล่ำของพระรึดธี โบะรำ เจ้ำอำวำสวัด วัดน้ีก่อสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1372“หลังน ำ้

ทว่มคร้ังใหญ่ได้มีเศรษฐีนีชำวเขมรชื่อเพญ็พบทอ่นไม้ลอยมำตำมน ำ้และในทอ่นไม้น้ันมีพระพุทธรูปซ่อนอยู่

ถึงส่ีองค์ จำกกำรมีศรัทธำแรงกล้ำในพุทธศำสนำ เธอจึงใช้ทรัพย์ส่วนตัวสร้ำงวัดขึ้นบนยอดเขำเพ่ือเป็นที่

ประดิษฐำนพระพุทธรูปเหล่ำน้ีพร้อมทั้งไม่ให้น ำ้พัดพำพระพุทธรูปเหล่ำน้ีไป ควำมศักด์ิสิทธิ์ของพระพุทธรูป 

๔ องค์ ในวัดพนมท  ำให้ประชำชนมำปลูกบ้ำนอยู่ในบริเวณรอบวัดนับวันมำกขึ้นจนกลำยเป็นเขตชุมชนและใน

ที่สุดกข็ยำยกลำยเป็นกรุงพนมเปญในปัจจุบัน พนมหมำยถึงภเูขำ ส่วนเพญ็คือชื่อของผู้หญิงที่สร้ำงวัดน้ี”  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำรา้น...  หลังอำหำรอ  ำลำกรุงพนมเปญเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติพนมเปญ 

22.05 น. เหินฟ้ำกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย... สายการบิน JC Cambodia International Air Lines 

เท่ียวบินท่ี QD695   

23.05 น. เดินทำงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยสวัสดิภำพ  พร้อมควำมประทบัใจ 

***พนมเปญ-สหีนุวลิล์-ภูโบโก-ก ำปอต-พนมเปญ3วนั (QD)*** 
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อตัราคา่บรกิาร  ส าหรบักรุป๊ 16-20 ท่าน (มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย)  8-9 ท่าน ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย                                

 

กรณีเดนิทาง 8-9 ท่าน(เด็กคดิเท่าราคาผู้ใหญ)่ 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่                 

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 10 ปี 
พักรวมกับผูใ้หญ ่
1 ทำ่น(มีเตยีง) 

พักเดีย่ว 
เพิม่ทำ่นละ 

 

13-15, 21-23 ตค., 10-12, 

24-26 พย.,8-10,22-24 ธค.60 
15,900.- 15,900.- 2,000.- 

8-9 ทา่น เดนิทางไดทุ้กวนั 
(ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย) 15,900.- 15,900.- 2,000.- 

30 ธค.-1 มค.,31 ธค.-2 มค.61 17,900.- 17,900.- 2,500.- 

หนงัสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่นอ้ย กวา่ 6 เดอืน  

มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด  ๆท ัง้ส ิน้  กรณีด่านตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 
 

 

อัตรานี้ รวม ตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-พนมเปญ-เสียมเรียบ-พนมเปญ-สุวรรณภูมิ และภำษีสนำมบิน/ รถปรับอำกำศ
ทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร/  ที่พักโรงแรม 2 คืน(พักห้องละ 2-3 ทำ่น)/ อำหำรตำมระบุในรำยกำร/ บัตรเข้ำชม
สถำนที่ทอ่งเที่ยว/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ล่องเรือโตลเลสำบ/ ประกันกำรเดินทำงและรักษำพยำบำลใน
วงเงินทำ่นละ 1,000,000/500,000 บำท (เฉพำะอุบัติเหตุเทำ่น้ัน)/ น ำ้ดื่ม-ผ้ำเยน็ 

 

อัตรานี้ ไม่รวม  ทปิไกด์ท้องถิ่น-พนักงำนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ไทย/ ค่ำวีซ่ำ(ส ำหรับชำวต่ำงชำติ)/ อำหำรและเคร่ืองดื่ม

ที่ส่ังนอกเหนือรำยกำร/ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ และมินิบำร์/ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร ฯลฯ 

 

เอกสารท่ีใช้ พำสปอร์ตที่มีอำยุเหลือก่อนวันเดินทำงมำกกว่ำ 6 เดือน และมีหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
 

เง่ือนไขการจอง เม่ือยืนยันกำรจอง แฟ็กช์ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำที่ EMAIL :wansabaitour@gmail.com 

พร้อมช ำระค่ำมัดจ  ำ ทำ่นละ 8,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระก่อนเดินทำง 15 วัน 
 

สิ่งท่ีควรเตรียมไป  กล้องถ่ำยรูป / แบตเตอรี่  / เส้ือแขนยำว /หมวก /รองเท้ำผ้ำใบ / ยำประจ  ำตัว /ไฟฉำย และ 
          เพ่ือนที่รู้ใจ  
 

หมายเหตุ :   โปรแกรมกำรเดินทำงเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยถือประโยชน์ของทำ่นเป็นส ำคัญ 
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