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ย้อนไปในวันวาน ณ เมืองมัลลิกา รศ.124 

ชมวิวสะพานสายประวัติศาสตร์ ผ่อนคลายกับบรรยากาศริมแม่น้ำ 

สนุกกับกิจกรรม Extreme สุดมัน หรือผ่อนคลายกับสปา/แช่น้ำแร่ร้อน 

สุดเหวี่ยงกับ Private Party 
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แบ่งการเดินทางเป็น 2 สาย 

สายที่ 1  มหาสารคาม – บ้านไผ่ – กาญจนบุรี 

23.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง ทีมงานตะลอนทัวร์คอยต้อนรับ และติด tag กระเป๋า ก่อนนำ

สัมภาระเก็บบนรถ ก่อนขึน้รถโค้ช V.I.P.   ที่จัดเตรียมไว้ 
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า แวะทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ที่ จ.นครปฐม 08.30 น.

 เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี 

10.30 น. เดินทางถึงเมืองมัลลกิา  

สายที่ 2  กรุงเทพฯ – กาญจนบุร ี

07.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง ทีมงานตะลอนทัวร์คอยต้อนรับ และติด tag กระเป๋า ก่อนนำ
สัมภาระเก็บบนรถ พร้อมบริการทุกท่านด้วยซุ้มกาแฟสด, แซนวิช และขนมปัง ก่อนขึ้นรถโค้ช V.I.P.   

ที่จัดเตรียมไว้  

07.30 น.  ออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี บริการอาหารเช้า (1) (ข้าวกล่อง) และเครื่องดื่มบนรถ มี staff คอยดูแล
ตลอดเวลา พร้อมของรางวัลน่ารัก ๆ บนรถ 

08.30 น. แวะพักผ่อนอิริยาบถที่ปั๊มนำ้มัน 

10.30 น. ร่วมย้อนวันวานไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เมืองมัลลิกา 

 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบุฟเฟ่ต์อาหารไทยโบราณที่เมืองมัลลิกา(2)  ทั้งแกงรัญจวน, ม้าฮ่อ,    

หมูโสร่ง, แกงบวน, แยมหยวก, ขนมลืมกลืน, ขนมรังไร เป็นต้น 

14.30 น. เข้าสู่ที่พักรับ โรงแรม ริเวอร์แคว วิลเลจ รับบริการ Welcome drink  จากนั้นเข้ารับฟังการช้ีแจงจาก

ผู้เกี่ยวข้องที่ห้องประชุม    

วันที่ 1 :  กรุงเทพ ฯ – เมืองมัลลิกา – โรงแรม                                                                                         (B/L/D) 



 

 

ตะลอนทัวร ์
189/282 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 088-6356399, 082-5639144, 02-4963820-1  TAT License: 12/01405 

 
15.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมพร้อมแจกกุญแจห้องพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  

17.00 น. ขึ้นรถโค้ช พาท่านรับประทานอาหารเย็น (3) ที่ร้านเจอาห์ ถ้ำกระแซ พร้อมชมวิวเส้นทางรถไฟ      

สายมรณะที่ถ้ำกระแซ  

 
19.30 น. กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
21.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

 
07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่รีสอร์ท (4)  

10.00 น.  ให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมที่สนใจ ดังต่อไปนี้ (เลือกท่านละ 1 อย่าง) 
- ATV 

- ล่องแพเปียก 

- แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 15 บ่อ   
- Paint ball (เป้านิ่ง 50 นัด) 

- Bobble Football 

- ยิงธนู 

- โรยตัว 
- จักรยานลอยฟ้า 

  

 
 

 
 

วันที่ 2 :  แช่น้ำแร่ / เครื่องเล่น  Extreame / Private Party                                                                (B/L/D) 

                     (B/L/-) 
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12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่โรงแรม 

15.00 น.  บริการซุ้มอาหารว่างช่วงบ่าย อาทิ ไอศกรีม, ส้มตำ-ไก่ย่าง, ลูกชิ้นปิ้ง, ยำแหนม และน้ำหวานเย็น ๆ 

เพลิดเพลินกับวงดนตรีโฟล์คซองที่จะมาขับกลอ่มท่าน ในบรรยากาศชิล ๆ  สบาย ๆ 

 

18.00 น.  ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานปาร์ต้ี โพสท่าเก๋ ๆ กับซุ้มถ่ายรูปในธีม “White Sensation Party”  สนุกกับ

เกมส์หน้างาน พร้อมรับของรางวัลน่ารัก ๆ อุ่นเคร่ืองกับซุ้มคอกเทล, มอกเทล, เหล้าปั่น, บาร์บีคิวหมู-

ไก่, ทองม้วนสด, วุ้นกะทิ, ยำลูกชิ้น อร่อยกับอาหารรสเลิศ (6) พร้อมสนุกกับดนตรีสดเต็มวง และลุ้น

รับรางวัลใหญ่บนเวที 

 
22.00 น.  บริการข้าวต้ม / มาม่ารอบดกึ 

22.30 น.  ราตรีสวัสดิ์ 

 
 

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่รีสอร์ท (7)  
10.00 น.  เก็บสัมภาระ เตรียมตัว check out จากรีสอร์ท 

10.45 น. สักการะสิ่งศักสิทธ์ิ ที่วัดถ้ำพุหว้า 

วันที่ 3 :  วัดถ้ำพุหวา้ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ร้านของฝาก – กรุงเทพ ฯ                                             (B/L/-) 

                     (B/L/-) 
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12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่ร้านคีรีมนัตรา  

 
แบ่งการเดินทางเป็น 2 สาย 

สายที่ 1  กาญจนบุรี – บ้านไผ่ – มหาสารคาม 

13.30 น. ออกเดินทางกลับ 

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น 
23.00 น. ถึงทีห่มายโดยสวัสดิภาพ  ด้วยความประทับใจ 

สายที่ 2  กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ 

14.00 น.  แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว 

 

 
 

 

 
 

15.00 น.  แวะซื้อของฝากร้านแม่บัวคำ  
16.00 น.  เดินทางกลับสู่ที่หมาย พร้อมบริการอาหารว่างบนรถ 

19.30 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ  ด้วยความประทับใจ 


