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เรอืรอยลัปริน๊เซส ครซู 

ลอ่งแมน่ ้ำเจำ้พระยำรับประทำนอำหำรค ำ่ 

เปิดใหบ้รกิำรทกุวนั 

 เวลำ 19.30 – 21.30 น. เอเชยีทคีฯ ( 2 ชัว่โมง ) 

(เชก็อนิ 18.00 - 19.20 น.) 

 

 ดืม่ด ่ำไปกบับรรยำกำศแหง่ควำมหรหูรำงดงำมของ รอยลัปริ๊นเซส ครูซ ตระกำรตำกับแสงสยีำมค ่ำคนืในทอ้งน ้ำ

เจำ้พระยำ ละเมยีดละไมกับอำหำรนำนำชำต ิทีต่ัง้ใจรังสรรคด์ว้ยวัตถุดบิชัน้ยอด หลำกหลำยเมนู และรับฟังบทเพลง

ไพเรำะ อกีทัง้บรกิำรคณุภำพระดับโรงแรมหำ้ดำวใหค้ ่ำคนืทีแ่สนโรแมนตกิของคณุ เต็มเป่ียมไปดว้ยควำมสขุกบัคนพเิศษ

ขำ้งกำย 

 สมัผัสประสบกำรณ์พเิศษชวนประทับใจ ชมวถิชีวีติชำวกรงุเทพฯ ทีอ่ำศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำเจำ้พระยำ และตืน่ตำตืน่

ใจกับควำมงดงำมของสถำนที่ส ำคัญต่ำงๆ ยำมค ่ำคืน อำทิ สะพำนพระพุทธยอดฟ้ำ ยอดพิมำนริเวอร์วอล์ค วัด

กลัยำณมติร วัดอรณุรำชวรำรำม พระบรมมหำรำชวัง สะพำนพระรำม 8 และเอเชยีทคี ฯลฯ 

 รอยลัปริ๊นเซส ครซู เป็นเรอืส ำรำญล ำใหญท่ีห่รหูรำและอลังกำร ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรม ผสมผสำน สไตลโ์มเดริน์ 

พรอ้มควำมสะดวกสบำย และระบบควำมปลอดภยัสงูสดุ ชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอำกำศเย็นสบำย โดยชัน้ที ่2 

มบีรเิวณดำ้นนอก หัวเรอื เปิดโล่ง และชัน้ที ่3 เป็นดำดฟ้ำ เปิดโล่งแบบ 360 องศำ ใหท้่ำนไดรั้บลมชมววิทวิทัศน์ของ

สองฝ่ังล ำน ้ำเจำ้พระยำยำมค ่ำคนืทีส่วยงำมตระกำรตำ 

 เรอืรอยลัปริ๊นเซส ครซู สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได ้500 ทำ่น 

 

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

18.00 - 19.20 น. 
เริม่เชค็อนิทีท่ำ่เรอืเอเชยีทคี เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์ทีเ่คำนเ์ตอรเ์รอืรอยลัปริ๊นเซสครซู โกดัง7 

บรเิวณรำ้นอำหำรครัวคณุตอ๋ย 

19.25 น. 
เชญิทำ่นลงเรอื (ทำ่เทยีบเรอืที1่) พรอ้มบรกิำรทกุทำ่นดว้ยเครือ่งดืม่ตอ้นรับ (Welcome 

Drink) 

19.30 น. 

เรอืรอยลัปริ๊นเซสครซู เริม่ออกเดนิทำงจำกทำ่เรอืเอเชยีทคีเดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์มุง่หนำ้สู่

สะพำนพระรำม๘ ทำ่นจะไดช้มควำมงดงำมของสองฝ่ังรมิน ้ำเจำ้พระยำ เริม่ตน้กบัเครือ่งดืม่

เวลคัมดริ๊งฟรุ๊ตพันซไ์อซบ์ล ูซึง่เป็นเอกลักษณ์ของเรำ เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงดนตรโีดย

นักรอ้งมอือำชพี 

19.45 น. 

ทำ่นจะไดเ้ริม่อ ิม่อรอ่ยกบัอำหำรบฟุเฟตน์ำนำชำตเิลศิรสทีค่ดัสรรวัตถดุบิมำเป็นอยำ่งด ี

ประสำนกบัฝีมอืของเชฟมอือำชพีพรอ้มใหท้กุทำ่นไดรั้บประทำนอยำ่งเต็มอิม่ตลอดกำร

เดนิทำงรับชมบรรยำกำศของสองฝ่ังรมิแมน่ ้ำเจำ้พระยำ ทีม่สีถำปัตยกรรมอนัทรงคณุค่ำของ

ไทย ชมควำมงดงำมของ วดัอรณุรำชวรำรำม วดัพระศรรัีตนศำสดำรำม(วดัพระแกว้) 
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พระบรมมหำรำชวัง สะพำนพระรำม๘ และสถำนทีส่วยงำมตำ่งๆ อกีมำกมำย 

21.30 น. 
เรอืรอยลัปริ๊นเซสครซู น ำทำ่นลอ่งกลับเขำ้สูท่ำ่เรอืเอเชยีทคีเดอะรเิวอรฟ์รอ้นท ์และหวังเป็น

อยำ่งยิง่วำ่ทกุทำ่นจะไดรั้บควำมเพลดิเพลนิตลอดกำรลอ่งเรอืของเรำ 
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The Royal Princess Cruise 

@ ASIATIQUE The River Front Night Bazaar 

Open everyday 

Cruising Time: 19.30 - 21.30 Hrs. 

(Check-in 18.00 - 19.20 Hrs.) 

  

 Immerse yourself in the luxurious atmosphere of the Royal Princess Cruise. Spectacular with the 

night lights in the Chao Phraya River. Experience a wide variety of international dishes that are deliberately 

created with the finest ingredients. And listen to melodious songs. In addition, the service quality of a five-

star hotel. Let your romantic night be filled with happiness with someone special. 

 Experience a special and memorable experience, see the life of Bangkokians who live on the banks 

of the Chao Phraya River and be amazed by the beauty of important landmarks at night, such as the 

Memorial Bridge, Yodpiman River Walk, Wat Kalayanamit, Wat Arun Ratchawararam, Grand Palace, Rama 

VIII Bridge and Asiatique, etc.  

 The Royal Princess Cruise is a large and luxurious cruise ship decorated with a blend of modern art 

with the highest level of comfort and safety. The 1st and 2nd decks are air-conditioned, with the 2nd deck 

having an open-air bow, and the 3rd deck is an open-air 360-degree deck. Let you get the wind to see the 

beautiful scenery of both sides of the Chao Phraya River at night. 

 The Royal Princess Cruise can accommodate a total of 500 passengers. 

  

Dinner Cruise Program 

18.00 - 19.20  hrs. 
Registration starts at Royal Princess Cruise counter, ASIATIQUE the River Front 

Night Bazaar, Charoenkrung, warehouse 7, Khun Toi restaurant area. 

19.25 hrs. Boarding starts at Pier 1 and serve everyone with a welcome drink. 

19.30 hrs. 

The Royal Princess Cruise departs from the pier, heading to Rama VIII Bridge. 

You will be impressed with beautiful night scenery on both sides of the Chao 

Phraya River. Start with our signature Welcome Drink Fruit Punch Ice Blue. Enjoy 

the sound of music by professional singers. 
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19.45 hrs. 

Start enjoying a delicious international buffet with carefully selected ingredients, 

combined with the skill of a professional chef, ready for everyone to enjoy 

throughout the journey while watching the atmosphere on both sides of the Chao 

Phraya River with valuable architecture of Thailand. See the beauty of Wat Arun 

Ratchawararam, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), the Grand 

Palace, Rama VIII Bridge and many other beautiful places. 

21.30 hrs. 
The Royal Princess Cruise takes you back to Asiatique The Riverfront and hopes 

that you all will enjoy our cruise. 

  

 


