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เรอืแกรนดเ์พริล์ 

ทา่เรอืรเิวอรซ์ติี ้

เวลา 19.30-21.30 น. (2 ชัว่โมง) 

เปิดบรกิารทกุวันพธุ-อาทติย ์

  

 ล่องเรอืรับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิสนุกสนานเพลดิเพลนิกับเสยีงดนตรแีละการแสดง รวมถงึ

กจิกรรมมากมาย สัมผัสทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมอันงดงามรมิ 2 ฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยาไดแ้ก ่วัดอรุณราชวราราม และ

พระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว้ และสะพานพระรามแปด 

 เรอืแกรนดเ์พริล์ เป็นเรอืขนาด 3 ชัน้ สามารถรองรับผูโ้ดยสาร ไดป้ระมาณ 300 ทา่น โดยแบง่เป็นชัน้ 1 หอ้งแอร ์

/ ชัน้ 2 หอ้งแอร ์/ชัน้ 3 ดาดฟ้า เปิดโลง่ สามารถชมววิได ้360 องศา ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัความสวยงามยามค ่าคนืตลอด 

2 ฟากฝ่ัง 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

18.00 น. ลงทะเบยีนทีท่า่เรอืรเิวอรซ์ติี ้ชัน้ 1 ทางออกประต ูgate 2 

19.15 น. 
ลงเรอืลอ่งแมน่ ้าเจา้พระยา "แกรนดพ์ริล์" คณุจะไดรั้บการตอ้นรับดว้ยรอยยิม้อนัอบอุน่จากเจา้หนา้ที่

ประจ าเรอืในชดุไทย 

19.30 น 

ออกจากทา่เรอืรเิวอรซ์ติี ้ดืม่ด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคนืทีส่วยงามจาก 2 ฟากฝ่ังแมน่ ้า เรอืมุง่หนา้สู่

สะพานพระป่ินเกลา้ คณุจะมโีอกาสถา่ยรปูสถานทีซ่ ึง่ไดช้ือ่วา่สวยทีส่ดุในยามค ่าคนืคอืวัดอรณุและวัด

พระแกว้ 

หลังจากเสร็จสิน้สดุการถา่ยภาพ เรอืจะน าคณุกลบัสูส่ะพานตากสนิ คณุจะตืน่ตาตืน่ใจกบัการประดบั

ประดา 2 ฝ่ังแมน่ ้าดว้ยแสงสตีา่งๆ 

19.45 น. เพลดิเพลนิกบัอาหารบฟุเฟตไ์ทย-นานาชาตแิละฟังเพลงในบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิใตแ้สงจันทร ์ 

21.30 น. เดนิทางกลับถงึทา่เรอืรเิวอรซ์ติีด้ว้ยความประทับใจ 
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The Grand Pearl Cruise 

@ The River City Bangkok Galleries 

Cruising Time: 7.30-9.30 PM (2 hours) 

Open every Wednesday-Sunday 

  

 International buffet dinner cruise, enjoy music and shows, including many activities. Experience the 

scenery of beautiful architecture along the 2 banks of the Chao Phraya River, including Wat Arun 

Ratchawararam And the Grand Palace, Wat Phra Kaew and Rama VIII Bridge. 

 Grand Pearl is a 3-storey boat that can accommodate about 300 passengers, divided into 1st floor 

air-conditioned room / 2nd floor air-conditioned room / 3rd floor open-air deck with a 360-degree view. Let 

you experience the beauty of the night on both sides. 

  

ITINERARY 

18:00 hrs. Check-in at River City Pier, 1st Floor, Exit Gate 2 

19.15 hrs. 
Cruising the Chao Phraya River with “Grand Pearl”, you will be greeted with a warm smile 

from the staff in traditional Thai costumes. 

19.30 hrs. 

Depart from River City Pier, impress the beautiful night scene from both sides of the river. 

Heading to Phra Pinklao Bridge, you will have a chance to take photos of the most beautiful 

places at night, Wat Arun and Wat Phra Kaew. 

After finishing the photo shoot, the cruise will bring you back to Taksin Bridge. You will be 

amazed at how the two banks of the river are decorated with different lights and colors. 

19.45 hrs. 
Enjoy Thai-international buffet meals and listen to music in a romantic atmosphere under 

the moonlight. 

21.30 hrs. Return to the River City Pier with an impression. 

  


