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เรอืเจา้พระยาครยุส ์

ลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารค า่บนเรอืเจา้พระยาครยุส ์

เวลา 19.15 - 21.15 น. (2 ชัว่โมง) ทา่เรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์

เปิดบรกิารทกุวัน 

  

 เรอืเจา้พระยาครยุส ์เป็นหนึง่ใน Luxury Cruise ทีส่ะดวกสบาย หรหูรา มรีะดับ เพยีงยา่งกา้วแรกของทา่นบนเรอื 

ท่านจะไดส้ัมผัสกับกลิน่อายวัฒนธรรมไทยดว้ยการตกแต่งเรอืแบบไทยประยุกต์ที่ประณีต อ่อนชอ้ย โดดเด่น และมี

เอกลักษณ์ เคลา้คลอกับเสยีงดนตรไีทยอันไพเราะ พรอ้มทัง้การตอ้นรับและบรกิารอันอบอุน่เต็มไปดว้ยมติรไมตรเีสน่ห์

อยา่งไทย 

 อิม่เอมไปกบัอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิและอาหารไทยเลศิรส พรอ้มชาและกาแฟใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ รืน่รมยไ์ป

กบัดนตรจีากนักรอ้งมอือาชพีและการแสดงอืน่ๆ หลากหลายรปูแบบ 

 เรอืเจา้พระยาครยุส ์เป็นเรอืขนาด 2 ชัน้ รองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 500 ท่าน โดยชัน้ 1 เป็นหอ้งแอร ์/ ชัน้ 2 

open air (มหีลังคาและดา้นขา้งเปิดโลง่) 
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โปรแกรมการลอ่งเรอื 
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THE CHAOPHRAYA CRUISE 

Dinner Cruise on the Chao Phraya Cruise 

Time 19.15 - 21.15 (2 hours) Asiatique The Riverfront Pier 

Open Every day 

  

 The Chao Phraya Cruise is one of the most comfortable, luxurious and classy Luxury Cruise. Just 

take your first step on the cruise, you will be exposed to Thai culture, with modern Thai decoration that is 

exquisite, distinctive and unique. Surrounded by beautiful Thai music along with warm welcome and 

service, full of Thai charm hospitality. 

 Indulge in a delicious Thai-international buffet with enjoyable tea and coffee. Enjoy music from 

professional singers and various other performances. 

 The Chao Phraya Cruise is a 2-storey cruise that can accommodate approximately 500 passengers. 

The first floor is an air-conditioned room and the second floor is open-air (with roof and open on the 

sides). 

  

Dinner cruise 

17.30 hrs. Register at Asiatique The Riverfront 

19.15 hrs. 

Invite everyone to board the Chao Phraya Cruise with a warm Thai welcome. Depart 

from Asiatique pier. Take everyone on a cruise to see the night view of historical 

landmarks, and arts and culture along both banks of the Chao Phraya River, which are 

decorated with colorful lights, such as Kanlayanamit Temple and Phra Sumen Fort. 

Including the beautiful lights and colors of the hotels located on both sides of the river, 

etc. 

19.30 hrs. 

Thai-international buffet dinner in a candlelit atmosphere accompanied by beautiful 

music, both Thai and international songs. With delicious beverages available throughout 

the cruising. 

20.30 hrs. 
Feel the refreshing atmosphere at the deck of the cruise and having fun dancing with a 

professional band 

21.15 hrs. Return to Asiatique the Riverfront. 

  

 


