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โปรแกรมล่องเรือ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ 

TOUR CODE : WO 1 ONE WAY(ไปเรืออย่างเดียว) 

08.30 น.เช็คอินท่ีเค้าน์เตอร์ ไวท์ ออร์คิด ณ ทา่เทียบเรือศนูย์สรรพสินค้ารริเวอร์ซิตี ้ส่ีพระยา 

08.45 น.เรือออกจากทา่ บริการชา กาแฟ 

-ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วกัอรุณฯ มีความโดดเดน่เป็นสง่า โยเฉพาะเม่ือแสงอาทิตย์ยามเช้าสอ่งต้อง

ลวดลาท่ีประดบัด้วยถ้วยชามสงัคโลกจากเมืองจีนพระปรางค์องค์นีส้ร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็น

ราชธานีบริเซณนีคื้อพระราชวงัดมิเม่ือครัง้ไทยย้ายราชธานีจากอยธุยามาตัง้เมืองหลวงเป็นกรุงธนบรีุ  

-ผา่นพระบรมมหาราชวงั อนังามสง่าด้วยศลิปะไทยท่ีออ่นช้อยอร่ามตาด้วยสีทองตดัสีแดง สิ่งก่อสร้าง

ส าคญัทัง้สองนี ้มองจากเรือท่ีแลน่อยู่กลางแมน่ า้เจ้าพระยาคือภาพความประทบัใจเหนือจินตนาการ 

พ้นจากมืองหลวงของกรุงเทพฯ ซึง่เป็นชีวิตยามเช้าท่ีผู้คนเดนิทางสญัจรทางน า้โยใช้เรือหางยาวเป็นหลกั

เข้าสูช่นบท บางชว่งผา่นชมุชน บ้านทรงไทย เรือนแพ และผา่นเรือกสวนไร่นา ทัง้สองฝ่ังมีบ้านทรงไทยซึง่

สวยงามแตกตา่งกนั แตท่ี่เหมือนๆนคือ แตล่ะหลงัจะประดบัประดาไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้สีสันสะดดุตา อร่อ

ยาบทขอวการด าเนินชีวิตแบบไทยๆ ของผู้คนท่ีอาศยัอยูส่องฝ่งเจ้าพระยาคือภาพท่ีเห็นอยุเ๋ป็นประจ าโย

เฉพาะภาพของเดก็ๆ เลน่น า้หยอกล้อกนัอย่างสนกุสนาน แตไ่มลื่มท่ีจะโบกมือน้อยๆทกัทายนกัทอ่งเท่ียว

เม่ือเรือผา่น 

10.45 น.อาหารกลางวนั อ่ิมอร่อยกบัอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต์ 

มีทัง้อาหารไทยและยโุรป ของหวาน ผลไม้ตามฤดกูาล พร้อมชา กาแฟ 

12.00 น.เรือเทียบทา่ ณ วดัชอ่งลม จงัหวดันนทบรีุ 

การท่ีได้ล่องเรือตามแมน่ า้เพลิดเพลินกบัธรรมชาต ิผนวกกบัสถานท่ีตา่งๆ ท่ีทา่นได้ผา่น นบัเป็นการ

พกัผอ่นอยา่งคุ้มเวลา และเป็นการให้รางวลัแก่ชีวิตท่ีคุ้มคา่ท่ีสดุอีกทางหนึง่ 
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Travel Route Program II: By White Orchid River Cruise 

Tour Code: WO 1 ONE WAY( GO BOAT ONLY) 

08.30 Check-In at White Orchid Counter, The River City Shopping Complex, Si Phraya 

08.45 Depart from the River City Pier. 

 -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 river. The temple was the former palace when the Thai capital of Ayutthaya 

was replace by Thonburi. 

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

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

-Coffee Break 

-Cruise Through Bangkok’s outskits. 

Observe the morning way of life along the river as people sail on long tails boats. 

Cruise Through the countryside, passing rural communities, Thai style houses on stilts 

and paddy field. Encounter the fascinating variety of decoration on the houses, The daily 

of the rural  people dwelling on both sides of the river banks, which has remain 

unchanged for years, The scene of the children as the wave Greeting visitors. Definitely 

worth the visit. 

10.45 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. 

12.00 (approx) Arrive at WAt Chong Lom Pier in Nontaburi Province. 


