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เรอืไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รซูส-์ซฟีู้ ด 

ลอ่งเจา้พระยารบัประทานอาหารค า่บนเรอืไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รูซส-์ซฟู้ีด 

เวลา 19.00 น. - 21.00 น. (2 ช ัว่โมง)  ทา่เรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์

เชญิมาสมัผัสประสบการณใ์หม่กบัการลอ่งเจา้พระยารับประทานอาหารค า่แบบจัดเต็มเมนูอาหาร

ซฟีู้ด บนเรอืไวทอ์อรค์ดิ รเิวอรค์รูซส ์ในบรรยากาศยามค า่คนืบนล าน ้าเจา้พระยา ทีแ่สนงดงามประดจุ

เมอืงฟ้าอมร ดืม่ด า่กบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ ทีจ่ะท าใหค้นืพเิศษของคณุและคนที่คณุรัก ซาบซึง้ 

ประทับใจไม่รูล้มื 

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

18.00 – 18.45 น.           ลงทะเบยีนทีเ่คานเ์ตอร ์ไวทอ์อรค์ดิ รเิวอร ์ครูสซส ์ระหวา่งโกดงั 9 และ 

โกดงั 10 ท่าเรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์

19.00 น.            เชญิท่านลงเรอื บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับ (WELCOME DRINK) อิม่อร่อยกบั

อาหารแบบบุฟเฟต ์ไทย-นานาชาตริสเลศิโดยฝืมอืพ่อครัวชัน้น า รวมทัง้เมนูอาหารซฟีู้ดแบบจัดเต็ม ให ้

ทุกท่านไดร้ับประทานแบบไม่อัน้ ในเวลา 2 ชัว่โมงเต็ม พรอ้มเคลา้คลอดว้ยเสยีงเพลงอนัไพเราะ จากวง

ดนตรบีรรเลงขบักลอ่มระหวา่งรับประทานอาหาร เสน้ทางลอ่งเรอืผ่านสถานทีส่ าคญัทีน่่าสนใจ ดงัน้ี 

ป้อมวชิยัประสทิธ ์วดักลัยาณมติร พระปรางคว์ดัอรณุฯ พระบรมมหาราชวงั พระทีน่ ัง่สนัตชิยั

ปราการ สะพานพระรามแปดฯลฯ 

21.00 น.        เรอืไวท ์ออรค์ดิ รเิวอร ์ครูซส ์เขา้เทยีบท่าเอเชยีทคีฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความ

ประทับใจ 
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WHITE ORCHID RIVER CRUIS-SEAFOOD 

Time 19.00 - 21.00 (2 hours) Asiatique The Riverfront Pier 

Come and experience a new experience with Chao Phraya cruising, having dinner with a full 

menu of seafood dishes. On the White Orchid boat River Cruise In the atmosphere at night 

on the Chao Phraya River Which is beautiful like the city of Amorn Soak up the romantic 

atmosphere That will make a special night for you and your loved ones to appreciate an 

unforgettable impression. 

Cruise program 

18.00 – 18.45 hrs.   Register at the White Orchid River Cruise Counter between 

Warehouse 9 and Warehouse 10, Asiatique The Riverfront Pier 

19.00 hrs.   Invite you to get into the boat Welcome drink service 

(WELCOME DRINK) Enjoy a buffet meal. Excellent Thai-International cuisine by top chefs. 

Including a full seafood menu For everyone to eat unlimited in 2 hours full with beautiful 

music From the band played for lullaby during the meal the cruise route through important 

places of interest as follows: Fort Wichai Prasit Kalayanamit Temple Phra Prang of Wat Arun 

The grand palace Santichai Prakan Throne Hall Rama VIII Bridge, etc. 

21.00 hrs.   White Orchid River Cruise ships docked at Asiatique The 

Riverfront. Safe and impressive 

 


