
ย้อนกาลเวลา... 
สำู่เสำน่ห์เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
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เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมยุคอดีตหนึ่งเดียวในไทยและแห่งเดียวของ
โลก ด้วยการเนรมิตพื้นที่กว่า 60 ไร่ ให้กลายเป็นเมือง
ย้อนยุคชาวสยามบรเิวณลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาในปลายสมยั 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  
อันเป็นช่วงเวลาที่มีการเลิกทาสและเป็นช่วงปรับเปลี่ยน 
วิถีชีวิตที่อยู่อาศัยและท�มาหากินด้วยตนเอง ซึ่งการ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่าน้ีได้ถือว่าเป็นสิ่งส�คัญในการ 
ใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 

ท่องเที่ยวทุกมุมผ่านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต
ของชาวสยามในอดีตอันแสนงดงาม พร้อมการจ�ลอง 
เมอืงแห่งนีใ้ห้มชีวีติจรงิด้วยประชากรประมาณ 400 คน  
ตั้งแต่ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และวัยรุ่น รวมไปถึงการแต่งกาย 
แบบโบราณและด�รงชีวิตในแต่ละวันเสมือนจริงอย่าง 
ยุคสมัยนั้น ทั้งยังพบกับย่านการค้าขายของชาวสยาม 
ในอดตี ชมิขนมหายาก เช่น ขนมเสน่ห์จนัทร์ ขนมจ่ามงกฎุ  
ขนมทองเอก ฯลฯ มาร่วมย้อนไปสู่ ร.ศ. ๑๒๔ ณ เมือง
มัลลิกา อันทรงเสน่ห์นี้
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กิจกรรมไฮไลท์
•	ถ่ายภาพประจ�จุดต่าง ๆ
•	เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองมัลลิกา 
•	ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในยุคอดีตที่น�มาจ�ลอง 
ภายในเมืองฯ
•	ชมสาธิตวิธีการท�ขนมและร่วมทดลองท�ขนมโบราณ 
สูตรชาววัง 
•	ชมการแสดงนาฏศิลป์
•	ชมการสาธิตงานประดิษฐ์แบบโบราณ

รายละเอียดกิจกรรม
วันที่จัดกิจกรรม วันพุธที ่9 มกราคม 2562
สำถานท่ี เมอืงมลัลกิา ร.ศ. ๑๒๔ จงัหวดักาญจนบรุี
จ�นวนท่ีรับ 500 คน (250 คนต่อรอบ)
ค่าใช้จ่าย ฟรี! เฉพาะผู้ถอืหุน้กู ้และผูต้ดิตาม 1 ท่าน 
การแต่งกายท่ีแนะน� ชดุไทย
วนัท่ีแจ้งผล แจ้งผลเฉพาะผูไ้ด้รบัสทิธิ ์วนัพธุที ่31 ตลุาคม 2561 
 ทางไปรษณย์ีแบบลงทะเบยีน, เอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั โมบาย แอปพลเิคชนั 
 (เฉพาะผู้ทีส่มคัรผ่านช่องทางนีเ้ท่านัน้) และ SMS ข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มอืถอื
 ทีล่งทะเบยีนกบั SCG Debenture Club
ผู้ท่ีได้สำทิธ์ิ  หลงัจากทีท่่านได้รับแบบฟอร์มยืนยันข้อมูลทางไปรษณย์ีของท่านแล้ว กรุณาตอบกลับแบบฟอร์ม 
 ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2586-4977 หรอือเีมล : debentureclub@scg.com 
 ภายใน วนัพฤหสัำบดทีี ่15 พฤศจกิายน 2561
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รอบที่ 1 ตารางการเดินทาง

06.00 -
17.30 น.

06.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงอาหาร 4 SCG ส�นักงานใหญ่ บางซื่อ

06.30 น. ออกเดินทางไปเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดกาญจนบุรี

09.30 น. เข้าสู่กิจกรรม “ย้อนกาลเวลา…สู่เสน่ห์เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔”
11.00 - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และช่วงเวลาอิสระ

14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 น. ถึงโรงอาหาร 4 SCG ส�นักงานใหญ่ บางซื่อ

รอบที่ 2 ตารางการเดินทาง

07.00 -
18.30 น.

07.00 น.  ลงทะเบียน ณ โรงอาหาร 4 SCG ส�นักงานใหญ่ บางซื่อ

07.30 น. ออกเดินทางไปเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดกาญจนบุรี

10.30 น. เข้าสู่กิจกรรม “ย้อนกาลเวลา…สู่เสน่ห์เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔”
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน และช่วงเวลาอิสระ

15.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น. ถึงโรงอาหาร 4 SCG ส�นักงานใหญ่ บางซื่อ

d
el

ig
ht

 a
ct

iv
ity

5



วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1819 

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1819 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยเลขบตัรสมาชกิเอสซจี ีดเีบนเจอร์ คลบั 
11 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 4554599

หมายเหตุ
•	กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก SCG Debenture Club ที่สมัครภายในก�หนดเวลาเท่านั้น
•	กิจกรรมนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์เวิร์คชอป ค่าอาหารและเครื่องดื่มในเมืองฯ ที่นอกเหนือจาก 
มื้ออาหารหลักที่ SCG Debenture Club จัดเตรียมให้
•	กิจกรรมนี้ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair) ไม่สำามารถเข้าร่วมได้
•	ระบบจะคัดเลือกผู้ที่ได้สิทธิ์และรอบกิจกรรมโดยวิธีการสุ่มรายชื่อ (Random) และการคัดเลือกของ SCG Debenture Club 
ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ได้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองในวันที่จัดกิจกรรม โดยแสดงหลักฐานแสดงตน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 » แสดง SCG Debenture Club E-Member Card ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน หรือ
 » แสดงเอกสารยืนยันการได้รับสิทธิ์จาก SCG Debenture Club พร้อมบัตรประจ�ตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์

•	สงวนสิทธิ์ใน การยกเลิกการสำมัครกิจกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น 
หรอืลงทะเบยีนแทนได้ ผูท่ี้ได้สิทธิเ์ข้าร่วมแต่ไม่ได้มาลงทะเบยีนในวนังาน ขอสงวนสทิธิก์ารพจิารณาสุม่รายชือ่เข้าร่วมกจิกรรมอืน่ 
ในครั้งถัดไป 
•	ยกเลิกหรือตรวจสอบสิทธิ์ โทร. 0-2586-2112 กด 0
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