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เรอืเจา้พระยาปริน๊เซส 

ลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารค า่ 

เวลา 19.30 - 21.30 น. (2 ชัว่โมง) 

 

ขอตอ้นรับสูก่ารเดนิทางเพือ่การพักผอ่นและน่าจดจ าตลอด 2 ชัว่โมง กบั เรอืเจา้พระยาปริน้เซส สมัผัสกบัความหรหูรา 

ดว้ยอาหารมือ้ค ่าทีแ่สนจะโรแมนตกิกบัคนรูใ้จทีไ่มม่วีันลมืเลอืน 

  

 บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิและตืน่ตาตืน่ใจจะเริม่ขึน้ เพยีงคณุไดย้า่งกา้วสู ่เรอืเจา้พระยาปริน้เซส คุณจะสัมผัส

ไดถ้งึความหรูหรา ยิง่ใหญ่ตระการตาของตัวเรือ พรอ้มที่น่ังอันหรูหราถงึ 350 ที่น่ัง บรรยากาศบนเรือตกแต่งดว้ย

ศลิปกรรม ผสมผสาน สไตลไ์ทยประยกุต ์ทัง้ยงัไดแ้บง่สดัสว่นเพือ่ความรูส้กึทีแ่ตง่ตา่งไวเ้ป็น 2 ชัน้ โดยชัน้แรกเป็นหอ้ง

ปรับอากาศ สว่นชัน้ที ่2 เป็นแบบเปิดโลง่ ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบสายลมธรรมชาต ิเรอืเจา้พระยาปริน้เซส ไดอ้อกแบบใหม้ี

ดาดฟ้าทีส่งูกวา่เรอืล าอืน่ๆ ดังนัน้คณุจะรูส้กึไดถ้งึความโปรง่สบาย 

 ลิม้รสกับอาหารไทยและอาหารนานาชาตแิบบบฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ด ภายใตแ้สงเทยีน เพลดิเพลนิกับดนตรแีซกโซโฟน

และนักรอ้งฟิลปิินส ์ในสไตล ์Pop Jazz พรอ้มชมบรรยากาศรมิฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยายามค ่าคนื พรอ้มสถาปัตยกรรมอันมี

ชือ่เสยีงทางประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามล ้าเลศิ ทีจ่ะประดับประดาแสงไฟไวอ้ยา่งสวยงาม เชน่ พระบรมมหาราชวัง และวัด

อรณุราชวราราม พระราชวังบางขนุพรหม วัดกลัยาณมติร สะพานพระราม 8 ฯลฯ 

 

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

เวลา 18.30 น. 
เชค็อนิที ่ไอคอนสยาม บรเิวณเคานเ์ตอรโ์ซนสขุสยาม ชัน้ G ใกลก้บัเคานเ์ตอรแ์ลกเงนิธนาคารกสกิร

ไทย 

เวลา 19.30 น. เริม่ลงเรอืทีท่า่เรอืไอคอนสยาม 

เวลา 19.45 น. 

เรอืลอ่งออกจาก ไอคอนสยาม มุง่สูส่ะพานพระราม 8 โดยเรอื “เจา้พระยาปริ๊นเซส” พาทา่นลอ่งชม

ความสวยงามของสองฝ่ังล าน ้าเจา้พระในยามค ่าคนื เริม่ตน้ความสดใสดว้ยเครือ่งดืม่เวลคัมดริ๊งฟรุ๊ต

พันซ ์และดรายแสน็คทีเ่ราไดจั้ดเตรยีมไวต้อ้นรับแขกผูม้เีกยีรตทิกุทา่น สนุกสนานและเพลดิเพลนิกบั

เสยีงเพลงจากนักรอ้งและนักดนตรชีาวฟิลปิปินสใ์นหลากหลายเพลงสากลทีท่า่นชืน่ชอบทัง้แนว

ทราบซึง้ และสนุกสนานเรา้ใจ 

เวลา 20.00 น. 

เวลาส าหรับความอรอ่ยกบัอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตเิลศิรส ภายใตค้วามโรแมนตกิของแสงเทยีนและ

เสยีงเพลงสากลทีท่า่นชืน่ชอบ ตืน่ตาตืน่ใจกบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมสองฝ่ังแมน่ ้าเจา้พระยา 

ในมมุมองทีท่า่นอาจมไิดส้มัผัสบอ่ยนัก อาทเิชน่ วดักลัยาณมติร วัดอรณุราชวราราม วัดพระแกว้ 

สะพานพระราม 8 พระราชวงับางขนุพรหม และสถานทีส่วยงามตา่งๆ อกีมากมาย ทีจ่ะสรา้งความ

ประทับใจมริูล้มื 
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เวลา 21.30 น. 

เรอืลอ่งกลบัเขา้สูท่า่เรอืหา้งไอคอนสยามโดยสวัสดภิาพ เราหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นจะไดรั้บความ

สนุกสนานและความประทบัใจภายใตค้วามทรงจ าทีด่กีบัการรว่มเดนิทางไปกบัเรา “เจา้พระยาปริ๊น

เซส” ดว้ยความขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู และหวังวา่จะไดรั้บใชท้า่นในโอกาสตอ่ไป 



Page 3 of 4 

 

 

 

Chaophraya Princess Cruise 

@ The ICONSIAM Shopping Center 

Cruising Time: 7:30 PM - 9:30 PM (2 hours) 

Welcome to a relaxing and memorable 2-hour journey on the Chao Phraya Princess Cruise. Experience 

luxury with an unforgettable romantic dinner with your loved ones. 

 

 The romantic and exciting atmosphere will begin, as soon as you step onto the Chao Phraya 

Princess Cruise. You will feel the luxury and grandeur with 350 luxurious seats. The atmosphere on the 

boat is decorated with fine arts, blending with applied Thai style. It is also divided into 2 floors for the 

feeling of being different. The first floor is air-conditioned and the second floor is open-air, for those who 

love natural breezes. The Chao Phraya Princess Cruise has been designed to have a higher deck than other 

boats so you will feel airy. 

 Taste Thai and international seafood buffets under candlelight. Enjoy the sound of saxophones and 

Filipino singers in Pop Jazz style while watching the atmosphere along the Chao Phraya River at night with 

beautiful historically famous architecture that will be beautifully decorated with lights such as the Grand 

Palace, Wat Arun Ratchawararam Bang Khun Phrom Palace, Kalayanamit Temple, Rama VIII Bridge, etc. 

 

Dinner Cruise Program 

18.30 hrs. 
Registration starts at the ICONSIAM Shopping Center, Sook Siam Zone, G floor, near K-

bank currency-exchange service counter. 

19.30 hrs Boarding starts. 

19.45 hrs 

Depart from the ICONSIAM, heading to the Rama VIII Bridge by the Chao Phraya Princess 

Cruise, taking you to see the beauty of both sides of the Chao Phra River at night. Start 

with the freshness from the Welcome Drink Fruit Punch and dry snacks that we have 

prepared to welcome all the honorable guests. Have fun and enjoy the music from Filipino 

singers and musicians in many of your favorite international songs, both profound and 

upbeat. 

20.00 hrs. 

It's time for a delicious international buffet, under the romance of candlelight and your 

favorite international music. Be amazed by the beauty of the architecture on both sides of 

the Chao Phraya River in a view that you may not experience often, such as Wat 

Kalayanamit, Wat Arun Ratchawararam, Wat Phra Kaew, Rama VIII Bridge, Bang Khun 
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Phrom Palace and many other beautiful places that will make an unforgettable impression. 

21.30 hrs. 

The cruise safely returns to the pier of ICONSIAM. We sincerely hope that you will have 

fun and impressions under good memories with traveling with us, "the Chao Phraya 

Princess" with great thanks and hope to serve you in the future. 

 


