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เรอือลงักา ครซู 

โปรแกรมวนัปีใหม ่2566 รอบดนิเนอร ์

วนัเสารท์ี ่31 ธันวาคม 2565 

เวลา 18.15-20.15 น. ทา่เรอืไอคอนสยาม 

  

 เชญิทา่นมาสมัผัสประสบการณ์สดุพเิศษกบัการลอ่งเรอืส าราญสดุหรู อลังกาครูซ ในบรรยากาศยามค ่าคนืบนล า

น ้าเจา้พระยา ทีแ่สนงดงามประดุจเมอืงฟ้าอมร เป็นการพักผ่อนในค ่าคนือันน่าจดจ า ดืม่ด ่ากับบรรยากาศอันแสนพเิศษ 

พรอ้มทัง้อ ิม่อร่อยกับอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิและอาหารทะเล (Sea Food) แบบจัดเต็มไมอ่ัน้ ทีจ่ะท าใหค้นืพเิศษของ

คณุและคนรูใ้จเป็นค ่าคนืทีน่่าจดจ า 

 อลังกา ครซู เป็นเรอืส าราญล าใหญท่ีห่รหูราและอลังการ ตกแตง่ดว้ยศลิปกรรม ผสมผสาน สไตลโ์มเดริน์ พรอ้ม

ความสะดวกสบาย และระบบความปลอดภัยสงูสดุ ชัน้ที ่1 และชัน้ที ่2 เป็นระบบปรับอากาศ และดาดฟ้าชัน้ 3 เปิดโล่ง

แบบ 360 องศา ใหท้า่นไดรั้บลมชมววิทวิทัศนข์องสองฝ่ังล าน ้าเจา้พระยายามค ่าคนืทีส่วยงามตระการตา 

 เรอือลังกา ครซู สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้400 ทา่น 

  

โปรแกรมการลอ่งเรอื 

เวลา 16.45-17.45 น. เชค็อนิทีเ่คานเ์ตอรเ์รอือลังกา ครซู ทา่เรอืที ่4 หา้งไอคอนสยาม 

เวลา 18.15 น. ตอ้นรับอยา่งอบอุน่ ทีไ่อคอนสยาม ทา่เรอืที ่4 

เวลา 18.30 น. 

ออกจากทา่เรอื ไดเ้วลาส าหรับอาหารค า่ใตแ้สงเทยีน เคลา้คลอดว้ยดนตรสีดจากนักรอ้งมอื

อาชพีในบรรยากาศอนัโรแมนตกิ ลิม้รสอาหารบฟุเฟตน์านาชาตแิละซฟีู้ดทีจั่ดเตรยีมอยา่ง

ประณีตบรรจง ตัง้แตอ่าหารเรยีกน ้ายอ่ยไปจนถงึอาหารจานหลัก ปิดทา้ยดว้ยของหวานเพือ่

ความพงึพอใจในการรับประทานอาหารของคณุ และเพลดิเพลนิกบัการแสดงร าไทยบนเรอื เรอื

ส าราญล านีจ้ะพาคณุลอ่งผา่นไฮไลทแ์ละสถานทีท่อ่งเทีย่วของแมน่ ้าเจา้พระยา เชน่; โบสถซ์าน

ตาครซู วดัพทุธทีส่วยงาม วดัอรณุราชวราราม พระบรมมหาราชวัง สะพานพระราม 8 และโรงแรม

ระดับ 5 ดาวรมิแมน่ ้า 

เวลา 20.12 น. กลับถงึทา่เรอืไอคอนสยาม ทา่เรอืที ่4 

***เสน้ทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถานการณ์น ้าในเวลานัน้ๆ*** 
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Alangka Cruise 

New Year Eve’s Program Dinner Cruising 

Sat. December 31, 2022 

Cruising Time: 18.15-20.15 hrs. @The ICONSIAM 

  

 Invite you to discover a special experience with a luxury cruise, Alangka Cruise, in the atmosphere 

at night on the beautiful Chao Phraya River. It's a relaxing memorable night. Impress a special atmosphere 

while enjoying a full buffet of international cuisine and seafood to make a special night for you and your 

loved ones a memorable night. 

 The Alangka 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 Alangka Cruise can accomodate up to 400 passengers. 

  

Dinner Cruise Program 

16.45-17.45 hrs. Check in at The Alangka Cruise counter at Iconsiam Pier 4 

18.15 hrs. Warm welcome onboard at Iconsiam Pier 4 

18.30 hrs. 

Departure from the pier. Time for your dinner under the candle light with live music 

by professional singer in a romantic atmosphere. Taste of our international buffet 

function and Seafood, elegantly arrange from appetizer to Main Course and ending 

with desserts to your dinning satisfaction, and enjoy traditional show of Thai classical 

dancing performance onboard. The Bangkok River Cruise will lead you passing the 

Chaophraya river highlights & attraction such as; Santa Cruz Church, beautiful 

Buddhist temples, Wat Arun Temple of Dawn, The Royal Grand Palace, Rama 8 bridge 

and River 5-star hotels. 

20.15 hrs. Arrived to the IconSiam Pier 4 

***The routing may be changed depending on the water situation at that time*** 

  

 


