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โปรแกรมล่องเรือ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ 

TOUR CODE : WO 2 ONE WAY(กลับเรืออย่างเดียว) 

13.45 น. ลงเรือไวท์ ออร์คดิ ณ ทา่เทียบเรือวดัชอ่งลม จงัหวดันนทบรีุ 

อาหารกลางวนั อ่ิมอร่อยกับอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์  มีทัง้อาหารไทย-ยโุรป ของหวานและผลไม้ตาม

ฤดกูาล 

อาหารรสเริศกบับรรยากาศการลอ่งเรือท่ีหรูหรา คือ ความประทบัใจ 

บ่าย ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝ่ังเจ้าพระยายามท่ีผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันท่ีมี

มมุมองทัง้จากภายในห้องโดยสารท่ีเป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ่ีรับลมธรรมชาติและควมสดช่ืนจาก

แม่น า้ เป็นภาพท่ีไม่มีการปรุงแตง่ใดๆ การด าเนินชีวิตของผู้คนท่ีอยู่ริมน า้ ภาพเด็กๆโบกมือน้อยๆทกัทาย 

เป็นก าไรขอนกัทอ่งเท่ียวโดยแท้ 

-เข้าสู่เมือง บรรยากาศเปล่ียนแปลงจากบ้านทรงไทยประดบัประดาด้วยดอกไม้สีสดมาเป้นสิ่งก่อสร้าง

ทนัสมยั 

-ผ่านพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นเวลาพอเหมาะท่ีแสงอาทิตย์จบัต้องสีทองและลวดลายไทยอนัอ่อนช้อย

งดงาม โยเฉาะการมองจากเรือท่ีก าลงัรลอ่งอยูก่ลางแมน่ า้เจ้าพระยา คือ ภาพท่ีงดงามต่ืนตาต่ืนใจ  

-ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วดัอรุณฯมีความโดดเด่นเป็นสง่า โยเฉพาะเม่ือแสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องต้อง

ลวดลายท่ีประดบัด้วยถ้วยชามสงัคโลกจากเมืองจีน พระปรางค์องค์นีส้ร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็น

ราชธานีบริเซณนีคื้อพระราชวงัดมิเม่ือครัง้ไทยย้ายราชธานีจากอยธุยามาตัง้เมืองหลวงเป็นกรุงธนบรีุ 

15.45 น. (โดยประมาณ)ถึงทา่เทียบเรือท่ีศนูย์การค้าริเวอ์ซิตี ้ส่ีพระยา 

การทีได้ล่องเรือตามแม่น า้เพลิดเพลินปกับธรรมชาติ ผนวกกับสถานท่ีต่างๆท่ีท่านได้ผ่าน นับเป็นการ

พกัผอ่นอยา่งคุ้มเวลา และเป็นการให้รางวลัแก่ชีวิตท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุอีกทางหนึง่ 
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WHITE ORCHID RIVER CRUISE CO.,LTD 

Travel Route Program II: By White Orchid River Cruise 

Tour Code: WO 2 ONE WAY( RETURN BY BOAT ONLY) 

13.45  Depart from WAt Chong Lom Pier in Nontaburi Province. 

Buffet Lunch :  

 “Delicious Meals served in the luxurious surrounding of the cruise boat”. 

 -A full menu of Thai and European cuisines, desserts, seasonal fruits, coffee and tea. 

 -Coffee Break 

 -Throughout the journey you are able to watch the Chao Phraya River banks scenery 

from  the White Orchid River Cruise, either on deck in the fresh cool tropical air or from the 

 refreshing air-conditioned passenger room. Either view you get an amazing ling clear 

view of  the life of the inhabitants that dwell along the river, and the unforgettable scenery of 

 children as they greet the visitors going by, making it an altogether worthwhile 

experience. 

 -Arriving at the city, the atmosphere and scenery shifts dramatically from the Thai-Style 

 houses decorated with colorful flowers to the modern structured of down town Bangkok.    

 -Pass the Royal Grand Palace. The golden gild reflects the shimmering light from the 

Chao  Phraya River, giving an unique impression unobtainable from land. 

 -Pass by Wat Arun (The Temple of Dawn). The glorious Wat Arun Stands with serenity 

and  charm, the light reflecting off the Chinese porcelain creates an astonishing view from the 
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 river. The temple was The former palace when the Thai Capital of Ayutthaya was 

replaced by  Thonburi. 

15.45  (approx) Arrive at the River City Complex Pier, Si Phraya  
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