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เรอื อลงักา ครูซ 

ลอ่งแมน่ ้ำเจำ้พระยำรับประทำนอำหำรค ำ่บนเรอื อลงักำ ครซู 

เวลา 18.45 – 20.45น. ( 2 ช ัว่โมง )  

เชญิท่ำนมำสมัผัสประสบกำรณส์ดุพเิศษกบักำรล่องเรือส ำรำญสุดหรู อลงักา ครูซ ในบรรยำกำศยำมค ่ำคนืบน

ล ำน ้ ำเจำ้พระยำ ที่แสนงดงำมประดุจเมืองฟ้ำอมร เป็นกำรพักผ่อนในค ่ำคืนอันน่ำจดจ ำตลอด 2 ชั่โมง ดื่มด ่ำกับ

บรรยำกำศอนัแสนพเิศษ พรอ้มทัง้อิม่อร่อยกบัอำหำรบุฟเฟตน์ำนำชำต ิและอำหำรทะเล (Sea Food ) แบบจัดเต็มไม่อัน้ 

ทีจ่ะท ำใหค้นืพเิศษของคณุและคนรูใ้จ เป็นค ำ่คนืทีแ่สนน่ำจดจ ำ 

อลงักา ครซู  เป็นเรอืส ำรำญล ำใหญ่ทีห่รูหรำและอลงักำร ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรม ผสมผสำน สไตลโ์มเดริน์ 

พรอ้มควำมสะดวกสบำย และระบบควำมปลอดภยัสงูสดุ โดยชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอำกำศเย็นสบำย  และ

ดำดฟ้ำชัน้ 3 เปิดโลง่แบบ 360 องศำ ใหท้่ำนไดร้ับลมชมววิทวิทัศนข์องสองฝ่ังล ำน ้ำเจำ้พระยำยำมค ำ่คนืทีส่วยงำม

ตระกำรตำยิง่หนัก  

เรอือลงักำ ครูซ สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได ้400 ท่ำน 

โปรแกรมการลอ่งเรอื ( ไอคอนสยาม ทา่เทยีบเรอืที ่4) 

16.30 น. ไอคอนสยำม โซนสขุสยำม หอ้งลงทะเบยีนเรอืส ำรำญ อลงักำ ครูซ 

18.30 น. เตรยีมตวัลงเรอืท่ำเทยีบเรอืไอคอนสยำม หมำยเลขที ่4 

18.45 น. เริม่ออกเดนิทำงจำกท่ำเทียบเรือที่ 4 เชญิทุกท่ำนสัมผัสเรืออลังกำ ครูซ ที่พรอ้มทัง้งำนบรกิำรและ

อำหำร ดุจโรงแรมระดับ 5 ดำว ล่องเรือชมทัศนียภำพยำมค ่ำคนืของสถำนที่ส ำคัญทำงประวัตศิำสตร ์

และ วฒันธรรมของรมิสองฝ่ังแม่น ้ำเจำ้พระยำทีม่กีำรตกแตง่ประดับประดำดว้ยไฟที่งดงำม อำทเิช่น วัด

กลัยำณมติร, วดัอรุณรำชวรำรำม, วดัพระแกว้, พระบรมมหำรำชวงั, สะพำนพระรำม8 และ ป้อมพระสุเมรุ 

รวมทัง้แสงสีที่สวยงำมตระกำรตำของโรงแรมต่ำงๆที่ตัง้อยู่สองฝ่ังของแม่น ้ำเจำ้พระยำสำยน ้ำแห่ง

วฒันธรรม 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำแบบบุฟเฟตอ์ำหำรนำนำชำต ิมำพรอ้มกุง้แม่น ้ำ และหอยแมลงภู่นิวซแีลนด ์อิม่

อร่อยกับซุม้แซลมอน ซำซมิิ พรอ้มชมบรรยำกำศยำมค ่ำคืนริมฝ่ังแม่น ้ำเจำ้พระยำ คลอเคลำ้ดว้ย

เสยีงดนตรีอันไพเรำะทัง้เพลงไทยและสำกล ดืม่ด ่ำกับเครื่องดืม่อันหลำกหลำยที่เตรียมไวบ้รกิำรขำย

ตลอดกำรลอ่งเรอื 

20.00 น. สมัผัสบรรยำกำศสดชืน่ทีช่ัน้ดำดฟ้ำของเรอื และสนุกสนำนกบักำรเตน้ร ำกบันักรอ้งมอือำชพี 

20.45 น.     เดนิทำงกลบัสูท่่ำเทยีบเรอืไอคอนสยำม โดยสวสัดภิำพ  

 

.... รำตรสีวสัดิ ์.... 
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Alangka Cruise 

DINNER CRUISE ON CHAOPHRAYA RIVER 

6.45 PM - 8.45PM (2 HRS.) 

 

 A warm welcome and good evening to all of you on board tonight. We proudly present the miracle 

memorable day with Alangka Cruise, enjoyed the rest of evening with us. Spending 2 hours dining along on 

Chaophaya River. Experience a sensation of luxury throughout the night with the best atmosphere that you 

ever had before. On board, you will enjoy International and Seafood buffet that brought you to the 

unforgettable memorable day. 

Alangka Cruise is the enormous cruise with elegant and luxury style that decorated by Modern style 

that come with comfortable. On both 1st and 2nd floor are air-condition and on the 3rd floor of our cruise is a 

360 panorama view open air rooftop that our guest can enjoyed both side of Chaophaya river with 

perspective view that you shouldn’t have missed it. Alangka Cruise can capacity our guest’s maximum to 

400 guests. 

Dinner Program (ICONSIAM Pier 4) 

4.30 PM       Check in at Alangka Cruise Counter at ICONSIAM Sooksiam (G. Floor)  

6.30 PM       Prepare to get off at the pier of Icon Siam, number 4. 

6.45 PM  Begin the journey from the second jetty, invite everyone to experience the Alangka Cruise, 

complete with service and food. Like a 5-star hotel. Cruise to see the night view of the 

historical and cultural landmarks of the Chao Phraya River, decorated with beautiful lights 

Such as Kalyanamit Temple, Arun Ratchawararam Temple, Phra Kaew Temple, Grand 

Palace, Rama VIII Bridge and Phra Sumen Fort Including the beautiful and colorful lights of 

various hotels Located on both sides of the Chao Phraya River, the cultural water stream. 

7.00 PM Dinner at the international buffet Comes with river prawns And New Zealand mussels Enjoy 

the Salmon Sashimi while observing the night atmosphere along the banks of the Chao 

Phraya River. Combined with beautiful music both Thai and international music Enjoy the 

variety of beverages on sale throughout the cruise. 

8.00 PM Feel the fresh atmosphere at the rooftop of the boat. And enjoy dancing with professional 

singers 

8.45 PM.      Arrive at ICONSIAM Pier.  

…Good Night… 


