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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 กนัยายน 64 04, 11, 18, 25 

มิถุนายน 64 05, 12, 19, 26 ตุลาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 

กรกฎาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 พฤศจิกายน 64 06, 13, 20, 27 

สิงหาคม 64 07, 14, 21, 28 ธันวาคม 64 04, 11, 18, 25 
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One Day Trip ตะลุย ปราจนีบุรี EP#1 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์ทวารวด ีเยือนถิ่นสมุนไพรไทยระดบัโลก 

วนัเสาร์ กรุงเทพฯ – ปราจนีบุรี - กรุงเทพฯ 
วดัต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ – โบราณสถานเมืองมโหสถ – พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี – วดัแก้วพจิิตร – 

พพิธิภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร – พระพทุธทวารวดีศรีปราจีน – On The Tree Café’ 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง-วภิาวดี ตรงขา้ม ม.หอการคา้)  
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
 
 
 
 
 
 
09.00 น. สักการะ ต้นโพธ์ิใหญ่ 2,000 ปี ต้นแรกของไทย ใหญ่สุดๆ ณ วดัต้นโพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ 

ตน้โพธ์ิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีเช่ือวา่เป็นตน้โพธ์ิท่ีเป็นหน่อจากตน้พระศรีมหาโพธ์ิ สถานท่ีตรัสรู้จาก
พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายกุวา่ 2,000 ปี ซ่ึงอญัเชิญมาจากลงักาทวปีราวสมยัทวารวดี น าเขา้มาปลูกเป็นตน้แรก 
ตน้โพธ์ิตน้น้ีมีขนาดเส้นรอบวงของล าตน้ 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 25 เมตร นอกจากน้ียงัมีพระ
เจดียป์ระธานของวดัท่ีจ าลองแบบจาก เจดียพ์ุทธคยา มีลายปูนป้ันรูปเทวดาซ่ึงงดงามมากท่ีผนงัดา้นนอกของห้อง
คูหาส่วนฐานพระเจดียด์ว้ย 

ข้อมลูเพ่ิมเติม: ต้นโพธ์ิ เป็นต้นไม้มงคลและมคีวามส าคัญย่ิงในพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นสถานท่ีท่ีพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงตรัสรู้ปรินิพพาน ซ่ึงในพระพุทธศาสนายกให้ต้นโพธ์ิเป็นศาสนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ   ในพุทธศาสนาเดิมนั้นกล่าวไว้
ว่า ถ้าผู้ใดไหว้บูชา ต้นโพธ์ิเสมือนได้บูชาองค์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน 
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เยือนถิ่นอารยธรรมทวารวดี ณ โบราณสถานศรีมโหสถ  
เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหน่ึงมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธสตวรรษท่ี  6   ในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่
เป็นศูนยก์ลางความเจริญทั้งดา้นศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพุทธ 
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เป็นเมืองโบราณสถานสมยัทวารวดีขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นรูปไข่หรือ
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มุมมน มีความกวา้ง 700 เมตร ยาว 1,550 เมตร เน้ือท่ีทั้งหมด 742 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เน้ือท่ีภายใน
เมืองกวา้งขวางมาก มีโบราณสถานเป็นสระน ้ากระจดักระจายอยูไ่ปทัว่กวา่ 100 แห่ง สันนิษฐานวา่เป็นเมืองใน
สมยัทวารวดี หลกัฐานส่วนใหญ่ท่ีพบมกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนาพราหมณ์และฮินดู อาทิเช่นเทวาลยั เทวรูป 
และ ศิวลึงค ์ พร้อมสักการะ รอยพระพุทธบาทคู่ สลกับนพื้นศิลาแลงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเก่าท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกะรอยอารยธรรมก่อนประวตัิศาสตร์ ณ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี 
พิพิธภณัฑส์ถานประเภทประวติัศาสตร์โบราณคดี วตัถุโบราณจ านวนมากบางคร้ังก็เล่าเร่ืองราวทาง
ประวติัศาสตร์และงานศิลปะในสมยันั้น ๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจ โดยเฉพาะท่ีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็น
อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงการศึกษาท่ีก่อตั้งเป็นศูนยร์วมของโบราณวตัถุในภูมิภาคตะวนัออกและจงัหวดั
ใกลเ้คียง เช่น ปราจีนบุรี สระแกว้ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จนัทบุรี ตราดและระยอง น าเสนอเร่ืองราวตั้งแต่

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88
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การตั้งถ่ินฐานของมนุษยถึ์งพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยเนน้การจดัแสดงโบราณวตัถุท่ีพบจากเมืองโบราณศรีมโหสถ 
จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงแบ่งการจดัแสดงออกเป็น 5 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งประวติัศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวนัออก หอ้ง
ชุมชนโบราณในภาคตะวนัออก หอ้งพฒันาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวนัออก หอ้งวฒันธรรมลุ่ม
น ้าบางปะกง และหอ้งเมืองศรีมโหสถนครรัฐแรกเร่ิมแห่งลุ่มน ้าบางปะกง 

ห้ามพลาด! 
1.ขอพรพระคเณศเก่าแก่ท่ีสุดในสยาม แห่งเมืองศรีมโหสถ  
2.ขอพรพระพุทธรูปปางตรัสรู้แห่งเมืองศรีมโหสถ  
3.เจา้แม่โคกพนมดี หลุมฝังศพจ าลอง พร้อมโบราณวตัถุจากแหล่งโบราณคดีส าคญัของภาคตะวนัออก 
4.ชมทบัหลงัปราสาทเขานอ้ยสีชมพู ทบัหลงัอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี 
5.ชมจารึกสด๊กก๊อกธม 2 จารึกบอกเล่าประวติัศาสตร์ขอม  
6.ชมจารึกเนินสระบวั หลกัฐานความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนากบัลงักา 
7.ชมพระวษิณุจตุรภุช พระวษิณุ 4 กรแห่งเมืองศรีมโหสถ 

 
 
 
 
 
 
 
ชมความงดงามของพระอุโบสถแห่งเดียวในประเทศไทยทีผ่สมผสานศิลปกรรม 4 ชาติ ณ วดัแก้วพจิิตร  
พระอารามหลวงภาคตะวนัออก วดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 5 โดยเศรษฐีชาวปราจีนบุรี ต่อมาเจา้พระยาอภยัภูเบศร (พระอภยัวงศ)์ ไดส้ร้างและบูรณะวดัแห่งน้ี สร้าง
พระอุโบสถหลงัใหม่ดว้ยการก่ออิฐถือปูน ตวัวดัเด่นชดัดว้ยสถาปัตยกรรม ท่ีผสมผสานทั้งศิลปะไทย จีน ยโุรป 
และเขมร ถือไดเ้ป็นวดัประจ าสกุล อภยัวงศ ์โดยคู่กบัโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจไปกบั
ภาพวาดบนแผน่ผา้ ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ซ่ึงวาดโดยช่างหลวงในสมยัรัชกาลท่ี 6 เท่านั้น ยงั
ไดส้นุกกบัการถอดปริศนาธรรมต่างๆ ท่ีเจา้พระยาอภยัภูเบศรท าไวเ้พื่อเตือนใจมนุษยอี์กดว้ย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ณ ลานไทรอภัยภูเบศวร 
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บ่าย ย้อนรอยการแพทย์แผนไทย ณ พพิธิภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร 
 คลงัความรู้แพทยแ์ผนไทย ตั้งอยูภ่ายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอนังดงามทรงเสน่ห์ โดยเป็นศูนยร์วม

ต ารับต าราความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทยพ์ื้นบา้นของจงัหวดัปราจีนบุรี ทั้งยงัเป็น
แหล่งศึกษาคน้ควา้วจิยั และเผยแพร่ ความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวิตพื้นถ่ินอีกดว้ย พิพิธภณัฑจ์ะจดัแสดงประวติัของท่าน
เจา้พระยา เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัยาในอดีต ตวัอยา่งสมุนไพรต่างบอกช่ือพร้อมสรรพคุณใหไ้ดศึ้กษา 

 
 
 
 
 
 

สักการะพระหน้าปรคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ  
ณ พุทธอุทยานโลกเขาอีโต้ 
วนพุทธอุทยาน น ้าตกเขาอีโต ้ หรือ พุทธอุทยานโลก เป็นพุทธสถานท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบร่วมสมยั เพื่อส่งเสริม
และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ มีการออกแบบภูมิทศัน์ใหส้วยงาม น าท่านสักการะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองและเป็นศูนยร์วมจิตใจ คือ พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ พระพุทธรูปปาง
นาคปรคองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และยงัเป็นพระประจ าทอ้งถ่ินเมืองปราจีนบุรี ซ่ึงมีลกัษณะงานศิลป์เป็น
เอกลกัษณ์ของตวัเองถือวา่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งแผน่ดินสยาม ถอดแบบมาจากองคพ์ระพุทธรูปสมยัทวารวดี มีขนาด
หนา้ตกั 14.9 เมตร สูงกวา่ 34 เมตร  
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จิบกาแฟท้าความสูง บนต้นยางนายกัษ์สูง 15 เมตร ณ On The Tree Café (จิบกาแฟท้าความสูง)   
ร้านคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ เขียวขจี พร้อมหอคอยววิยอดตน้ไมท่ี้ความสูง 15 เมตร สามารถเห็นววิโดยรอบได ้
360 องศา มีท่ีนัง่ในสวนมากมาย อยูใ่ตต้น้ไมร่้มร่ืน นัง่ตรงไหนก็เยน็สบาย ไฮไลท์ >> ทีน่ั่งบนต้นยางนายักษ์สูง 
15 เมตร เทยีบเท่าตึก 5 ช้ัน!! เดินขึน้ไปพร้อมชุด Safety รับรองความปลอดภัย 100% ขึน้ไปแล้วน่ังชิลชมววิ
ท้องฟ้า ทุ่งนา ป่า เขา ได้เต็มตา รับลมเยน็ๆ สูดอากาศบริสุทธ์ิได้เต็มปอด 

** พเิศษ! เคร่ืองด่ืมเยน็ 1 แก้ว ต่อท่าน** 

**ไม่รวมค่าอาหารและขนมต่างๆ** 
**Extreme Option: Zipline 1 รอบ ท่านละ 150 บาท** 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
วดัตน้โพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ  https://www.facebook.com/prachindaily, https://th.wikipedia.org/wiki/วดัตน้โพธ์ิศรีมหาโพธ์ิ 
โบราณสถานศรีมโหสถ http://www.kokthai.go.th/, https://thai.tourismthailand.org/Attraction/โบราณสถานเมือง
ศรีมโหสถ 
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/prachinburimuseum 
https://www.thairath.co.th/news/local/1607640 
วดัแกว้พิจิตร  https://www.facebook.com/prachindaily, 
https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1751 
พิพิธภณัฑแ์พทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศวร https://www.museumthailand.com/th/museum/Abhaibhubejhr-Thai-Herbal-
Medicine-Museum 
พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21529, 
Facebook พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน https://bit.ly/3srVv3L 
On The tree Café   https://www.facebook.com/OntheTreeCafe 
 

https://www.facebook.com/prachindaily
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
http://www.kokthai.go.th/
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
https://thai.tourismthailand.org/Attraction/โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
https://www.facebook.com/prachinburimuseum
https://www.thairath.co.th/news/local/1607640
https://www.facebook.com/prachindaily
https://www.thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1751
https://www.museumthailand.com/th/museum/Abhaibhubejhr-Thai-Herbal-Medicine-Museum
https://www.museumthailand.com/th/museum/Abhaibhubejhr-Thai-Herbal-Medicine-Museum
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/21529
https://bit.ly/3srVv3L
https://www.facebook.com/OntheTreeCafe
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่
ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไข
การยกเลิก 
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การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ  
 
หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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